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1. Cele pracy 

Celem pracy jest szacunkowe określenie wielkości odpływu azotu ze źródeł rolniczych 

do wód na poziomie zlewni oraz wskazania wód wrażliwych na to zanieczyszczenie 

i wyznaczenia obszarów, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 

ograniczyć, dla potrzeb realizacji wymogów wynikających: 

 z przepisów art. 3 ust. 4 Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 

dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej), transponowanych do prawa 

polskiego poprzez zapisy art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), 

 z art. 5 i załącznika III Dyrektywy 2000/60/WE – Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 

transponowanej do prawa polskiego poprzez zapisy art. 113 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). 

 

2. Materiały 

W opracowanym modelu wykorzystano szereg danych, które opisano w tabeli nr 1. 

 

1. Metody 

Proponowany model pozwalający na wyznaczenie ryzyka wystąpienia rzeczywistej presji 

działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu jest wypracowany 

na bazie dwóch składowych: naturalnej wrażliwości terenu oraz aktualnej presji produkcji 

zwierzęcej i roślinnej. Ogólny zarys modelu przedstawia rycina nr 1. 

 

1.1.  Model presji rolniczej 

Model presji rolniczej określa zagrożenie ze względu na dawkowanie azotu w nawozach 

mineralnych jak i azot wyprodukowany przez zwierzęta hodowlane.  

  

1.1.1. Model presji produkcji zwierzęcej 

Presja produkcji zwierzęcej stanowi główną składową obok presji produkcji roślinnej, 

którą należy uwzględnić przy obliczeniu presji rolniczej w Polsce. W opracowaniu wykorzystano 

dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie województw odnośnie liczby 

sztuk poszczególnych zwierząt dla lat 2007-2010 oraz udziału procentowego poszczególnych 

grup wiekowych bydła i trzody chlewnej, dane ARiMR dotyczące liczby stad (poniżej i powyżej 

50 DJP) bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz w poszczególnych gminach, opracowanie dotyczące 

pomiarów ilości azotu w „dojrzałych nawozach naturalnych” (Fotyma i in., 2009) tab. 2; mapy 

podziału administracyjnego Polski na poziomie województw i gmin, oraz mapę użytkowania 

terenu (CLC). 
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Tab. 1. Spis materiałów wykorzystanych w pracy (wyjaśnienie skrótów na str. 30) 

Źródła danych Rodzaj danych Szczegółowość 

Rastrowe - teledetekcyjne 

NASA  

zdjęcia satelitarne 

MODIS 

GPP Co 8 dni 

EVI Co 16 dni 

MODIS – 1km 1 km 

MODIS - 500m 500 m 

ESA zdjęcia satelitarne 

MERIS 
MERIS – Reduced Resolution 300 m 

 Rastrowe - geoinformatyczne  

DEM – GEOSYSTEMS 

Polska Sp. z o. o. 
Numeryczny Model Terenu 25 m 

NASA SRTM - Numeryczny Model Pokrycia Terenu 90 m  

 Atlas Rzeczpospolitej 

Polskiej 
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1 : 500 000 

Mapy wektorowe - poligonalne 

KGiT WGiSR UW Mapa Gleb Polski 1: 500 000 

PIG Mapa Geologiczna Polski 1: 500 000 

CORINE Land Cover Pokrycie terenu – CLC, 2000 1: 100 000 

KZGW Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) 1: 50 000 

PIG 
Mapa Hydrograficzna Polski Pierwszy Poziom 

Wodonośny (MHP PPW) 
1: 50 000 

CODGiK Podział administracyjny Polski  

KZGW Scalone Części Wód Powierzchniowych (SCWP)  

Mapy wektorowe - liniowe 

GOOGLE - Earth Autostrady  

GIOŚ Eutrofizacja  2007-2010 

Mapy wektorowe - punktowe 

GIOŚ Eutrofizacja 2004-2007 

GOOGLE - Earth Węzły przy autostradach  

Dane tabularyczne 

IMGW Suma opadów 2007-2010 

KZGW Zanieczyszczenia komunalne  

KSChR 
NNO3 w glebie  

Dawkowanie nawozu N  

ARiMR Liczba stad zwierząt DJP 2009 

GUS Drób i konie na województwo 2007-2010 
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Ryc. 1. Ogólny schemat postępowania w pracy 

 

Tab. 2. Ilość azotu netto w „dojrzałych nawozach naturalnych” (wg Fotyma M. Igras J. Kopiński J., 2009) 

Bydło 
kg N*szt. 

*rok 
Trzoda 

kg N*szt. 

*rok 
Inne Zwierzęta 

kg N*szt. 

*rok 

Cielęta do 0,5 r. 9.75 lochy - ogółem 18.6 

owce, kozy - 

ogółem 6.57 

Jałówki od 0,5 do 1 r. 21.74 

warchlaki o wadze 

20-30 kg 5.89 

źrebięta do 0.5 

roku 10.09 

Młode bydło (byczki) od 

0,5 do 1r. 22.22 

warchlaki o wadze 

20-50 kg 7.11 konie - ogółem 30.56 

Jałówki 1-2 lat 38.55 

tuczniki o wadze 

30-70 kg 11.36 nioski 0.52 

Opasy (Byki) 1-2 lat 38.87 

tuczniki o wadze 

>50 kg 12.14 brojlery 0.31 

Jałówki cielne >2 lata 46.9 

tuczniki o wadze 

70-110 kg 12.52 indyki 1.07 

Opasy i buhaje >2 lata 54.88     gęsi 1.06 

Krowy mleczne - razem 71.16     kaczki 0.95 

 

Opracowano 3 procedury estymacji ilości azotu produkowanego przez zwierzęta 

gospodarcze w zależności od dostępności danych oraz od zróżnicowania zawartości azotu 

w nawozach naturalnych pochodzących od różnych gatunków i grup wiekowych. 

Zaproponowano procedury dla następujących grup zwierząt: [1] – konie, drób (kury, kaczki, gęsi 



 
 

6 

i indyki); [2] – owce i kozy; [3] bydło i trzoda chlewna. Ryciny 2, 3 i 4 przedstawiają schematy 

postępowania przy określaniu presji produkcji zwierzęcej. 

Dla koni i drobiu została określona ilość azotu na poziomie województw (ryc. 2). 

Pozyskano dane o liczbie sztuk z Głównego Urzędu Statystycznego dla lat 2007-2010. Następnie 

dane tabularyczne zostały dowiązane do mapy administracyjnej Polski. Obliczono całkowitą ilość 

azotu produkowanego przez te zwierzęta na poziomie województw. Dla każdego województwa 

została obliczona powierzchnia użytków rolnych, a następnie obliczono ilość azotu 

produkowanego na ha użytków rolnych. 

Estymacji ilości azotu produkowanego przez owce, kozy (ryc. 3) oraz bydło i trzodę 

chlewną (ryc. 4) dokonano na poziomie gmin. W tym celu została opracowana mapa liczby stad 

tych zwierząt dla poszczególnych gmin na podstawie danych ARiMR. Następnie przy użyciu 

danych GUS dotyczących liczby sztuk tych zwierząt na poziomie województw, określono średnią 

liczbę zwierząt w stadach poniżej i powyżej 50 DJP w poszczególnych województwach. Na tej 

podstawie obliczono liczbę sztuk w każdej gminie. Błąd oszacowania na poziomie województw 

wynosi 3% w przypadku bydła i 8% w pozostałych przypadkach (ryc. 5 i 6). Na tej podstawie 

obliczono całkowitą produkcję azotu dla owiec i kóz. Dla bydła i trzody chlewnej zaś, 

ze względu na duże zróżnicowanie produkcji azotu w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

dokonano oszacowania liczby sztuk w poszczególnych grupach na podstawie danych GUS. 

I dopiero wówczas obliczono całkowitą produkcję azotu. Następnie przeliczono ilość azotu 

produkowanego na ha użytków rolnych w każdej gminie. 

Ostateczna mapa jest sumą map częściowych dotyczących bydła, trzody chlewnej, owiec, 

kóz, koni i drobiu. Załączniki 1, 2, 3 oraz 4 przedstawiają tak opracowane mapy kolejno dla 

poszczególnych lat analizy (2007 – 2010). Uśrednione wyniki dla 4 – letniego okresu określają 

presję produkcji rolniczej ze względu na produkcję azotu organicznego. Mapę tą umieszczono 

w załączniku 5, a jej reklasyfikację na 10 klas (metodą kwantyli – równej liczebności klas) 

w załączniku 6.  
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Ryc. 2. Schemat metodologii pozwalającej obliczyć presje roślinną oraz zwierzęcą ze względu na azotany dla 

hodowli drobiu i koni (skróty wg tab.1) 
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Ryc.3. Schemat metodologii pozwalającej obliczyć presję ze względu na azotany dla hodowli kóz i owiec (skróty wg 

tab.1) 
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Ryc. 4. Schemat metodologii pozwalającej obliczyć presję ze względu na azotany dla hodowli bydła i trzody 

chlewnej (skróty wg tab.1) 
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Ryc. 5. Stosunek wartości rzeczywistej do wymodelowanej dla trzody chlewnej 

 

 

 
Ryc. 6. Stosunek wartości rzeczywistej do wymodelowanej dla bydła 
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1.1.2. Model presji produkcji roślinnej związanej z nawożeniem mineralnym 

W celu obliczenia presji roślinnej w pierwszej kolejności dokonano analizy możliwości 

zastosowania danych satelitarnych. W pierwszej kolejności przetestowano sceny ze skanera 

MODIS o rozdzielczości terenowej 1 km. Obliczono wartości dla szeregu teledetekcyjnych 

wskaźników roślinności, które były wykorzystywane do tej pory do badania kondycji roślinności 

i zawartości chlorofilu. Porównano je z zawartością azotanów w glebie z punktowej bazy danych 

KSChR. Wyniki wskazywały na bardzo dobre korelacje dla poszczególnych upraw 

z wskaźnikami bazującymi na średniej podczerwieni i promieniowaniu czerwonym (Wozniak, 

Nasilowska, 2010).  

Następnie pozyskano szereg zdjęć o większej rozdzielczości terenowej oraz  spektralnej 

(szczególnie w granicach VIS oraz NIR) – MERIS Reduced Resolution (pozyskanych dzięki 

aplikacji na kategorię I ESA). Przeanalizowano około 40 obrazów ze skanera. Na podstawie 

obrazów obliczono wartości 73 teledetekcyjnych wskaźników roślinności, które były 

wykorzystywane do tej pory do badania kondycji roślinności i zawartości chlorofilu. Następnie 

wyselekcjonowane te, które są z innymi jak najmniej skorelowane. Finalnie porównano 

zawartość azotanów w glebie na dwóch poziomach: 0-30 cm i 0-90 cm z wartościami trzynastu 

teledetekcyjnych wskaźników roślinności (tab. 3). Sprawdzono siłę związku w przypadku 

wszystkich punktów niezależnie od pokrycia oraz dla wybranych form.  

Nie ma żadnego związku między wskaźnikami a stopniem zagrożenia azotanami dla 

punktów obejmujących wszystkie stopnie zagrożenia, dlatego zdecydowano się zbadać związek 

dla punktów zagrożonych występowaniem zwiększonej ilości związków azotu. Podzielono 

punkty w zależności od użytkowania terenu, najpierw na użytki porośnięte trawą (łąki, użytki 

kośno-pastwiskowe i pastwiska) oraz oddzielnie łąki, użytki kośno-pastwiskowe, pastwiska, 

kukurydza, pszenica, inne zbożowe oraz pozostałe formy.  

Zbadano, że wyraźniejszy związek występuje dla naturalnych zbiorowisk trawiastych 

(tab. 4). Silniejszy jest związek między zawartością azotanów na płytszym poziomie (0-30cm) 

niż głębszym (0-90cm).  

Nie ma związku między wskaźnikami a zawartością związków azotu w przypadku 

większości roślin uprawnych. Wyjątkiem jest kukurydza, gdzie występuje słaby związek między 

wskaźnikami VARI, MTCI i NDI1 a zawartością azotanów w glebie na poziomie od 0 do 30cm. 

Na poziomie od 0 do 90cm istniał słaby związek w przypadku wskaźnika VARI.  

W przypadku roślin trawiastych najsilniejszy związek był zanotowany dla pastwisk. W 

przypadku trzech wskaźników związek z azotanami na poziomie do 30cm gleby można określić 

jako silny: SR14 (R
2
=0,7), PSRI (R

2
=0,67) oraz CRI1 (R

2
=0,65). Dla kolejnych czterech 

wskaźników występuje średnia zależność: ARI2 (R
2
=0,57), SR5 (R

2
=0,5), RDVI (R

2
=0,44) 

i SRPI (R
2
=0,44). Zanotowano także słaby związek między zawartością azotanów a TCARI 

i VARI. Słabszy związek zanotowano dla pastwisk w przypadku głębszego poziomu gleby 

(do 90cm) dla następujących wskaźników: SR14, PSRI, CRI1, RDVI, SR5, VARI, SRPI. Może 

być to związane z występowaniem na tego typu terenie dość rzadkiej oraz niskiej roślinności 

o niewielkiej ilości biomasy. Ponadto, często roślinność jest na tyle rzadka, że na wielkość 

odbicia ma także wpływ gleba.  
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Tab. 3.  Ilość Teledetekcyjne wskaźniki roślinności zastosowane w badaniach obliczone dla obrazów ze skanera 

MERIS   

Symbol Nazwa Wzór  Zastosowanie Źródło 

NDVI 

Normalized 

Difference 

Vegetation Index   

kondycja roślin 

Rouse i in., 

1973 

RDVI 

Renormalized 

Difference 

Vegetation Index   

Rougean, 

Breon, 

1995 

VARI 

Visible 

Atmospherically 

Resistant Index   

Stark i in., 

2000 

mNDVI705 

Modified 

Normalized 

Difference 

Vegetation Index 

705   

Sims, 

Gamon,  

2002 

SR5 Simple ratio 5   

Chalppelle 

i in., 1992 

NDI1 

Normalized 

Difference Index 1   Datt, 1999 

PSRI 

Plant Senescence 

Reflectance Index   

stres roślin Merzlyak i 

in., 1999 

TCARI 

Transformed 

Chlorophyll 

Absorption Ratio 

Index   

zawartość 

chlorofilu 

Haboudane, 

2002 

SRPI 

Simple ratio 

pigment index   

Peñuelas i 

in., 1994 

MTCI 

MERIS terrestrial 

chlorophyll index  

Dash, 

Curran, 

2004 

SR14 Simple Ratio 14   

Read i in., 

2002 

CRI1 

Carotenoid 

Reflectance Index 

1   

zawartość 

karotenoidów 
Gitelson i 

in., 2002 

ARI2 

Anthocyanin 

Reflectance Index 

2   

zawartość 

antocyjanów 
Gitelson i 

in., 2001 
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Tab. 4.  Stopień skorelowania wskaźników obliczonych na podstawie danych MERIS z zawartością azotanów w 

glebie  

Forma użytkowania 

terenu 

Wskaźniki skorelowane z 

zawartością azotanów w 

glebie na poziomie 0-30cm 

(na obszarach potencjalnie 

zagrożonych)  

Wskaźniki skorelowane z 

zawartością azotanów w 

glebie na poziomie 0-90cm 

(na obszarach potencjalnie 

zagrożonych) 

Łącznie wszystkie formy 

uzytkowania terenu Brak korelacji 

Brak korelacji 

Łąki 

NDVI (R
2
=0,1) 

TCARI (R
2
=0,14) 

VARI (R
2
=0,15) 

ARI2 (R
2
=0,11) 

SR5 (R
2
=0,14) 

PSRI (R
2
=0,16) 

 

Kośno-pastwiskowe CRI1 (R
2
=0,12) CRI1 (R

2
=0,33) 

Pastwiska 

RDVI (R
2
=0,44) 

TCARI (R
2
=0,15) 

VARI (R
2
=0,15) 

PSRI (R
2
=0,67) 

CRI1 (R
2
=0,65) 

ARI2 (R
2
=0,57) 

SRPI (R
2
=0,44) 

SR5 (R
2
=0,5) 

SR14 (R
2
=0,7) 

 

RDVI (R
2
=0,16) 

VARI (R
2
=0,14) 

PSRI (R
2
=0,33) 

CRI1 (R
2
=0,31) 

ARI2 (R
2
=0,31) 

SRPI (R
2
=0,16) 

SR5 (R
2
=0,22) 

SR14 (R
2
=0,36) 

Łącznie: łąki, kosno-

pastwiskowe I pastwiska 

NDVI (R
2
=0,12) 

ARI2 (R
2
=0,13) 

Brak korelacji 

Kukurydza 

VARI (R
2
=0,26) 

MTCI (R
2
=0,18) 

NDI1 (R
2
=0,28) 

VARI (R
2
=0,19) 

Pszenica Brak korelacji Brak korelacji 

Inne zbożowe Brak korelacji Brak korelacji 

Pozostałe Brak korelacji Brak korelacji 

 

Słaby związek, zarówno na poziomie płytszym (0-30cm) jak i głębszym (0-90cm), 

wystąpił w przypadku łąk. Na głębszym poziomie zanotowano związek dla wskaźnika PSRI, a na 

płytszym w przypadku: NDVI, TCARI, VARI, ARI2, SR5. W przypadku użytkowania kośno-

pastwiskowego wystąpiła zależność dla w wskaźnika CRI1, nieco silniejsza na poziomie 

głębszym.  
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Tab. 5  Teledetekcyjne wskaźniki roślinności wykorzystane w opracowaniu   

 Symbol Nazwa Wzór Źródło 

1 NDVI 

Normalized 

Difference 

Vegetation Index   
Rouse i in., 
1973 

2 SR Simple Ratio Index  Tucker, 1979 

3 GNDVI 

Green Normalized 

Difference 

Vegetation Index  
Gitelson i 
in., 1996 

4 RDVI 

Renormalized 

Difference 

Vegetation Index   
Rougean, 
Breon, 1995 

5 OSAVI 

Optimized Soil 

Adjusted 

Vegetation Index 

 

 Rondeaux i 
in., 1996 

6 TCARI 

Transformed 
Chlorophyll 

Absorption Ratio 

Index   
Haboudane, 
2002 

7 MCARI 

Modified 

Chlorophyll 

Absorption Ratio 

Index  
Daughtry i 
in., 2000 

8 NPCI 

Normalized 
Pigment 

Chlorophyll Index  
Filella i in., 

1995 

9 SIPI 

Structure 

Insensitive 
Pigment Index  

Peñuelas i 
in., 1994 

10 NDWI 

Normalized 
Difference Water 

Index  Gao, 1996 

11 NDII 

Normalized 

Difference Infrared 
Index  

Hardisky i 
in., 1983 

12 R3-1 

Stosunek kanału 3 

i 1 / Simple Ratio 

Pigment Index  
Peñuelas i 
in., 1994 

13 R4-1  
Stosunek kanału 4 

i 1 / Green Index  
Smith i in., 
1995 

14 NR4-1  

Znormalizowany 

stosunek kanału 4 i 

1  
Opracowanie 
własne 
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15 R5-1 
Stosunek kanału 5 

i 1  
Opracowanie 
własne 

16 R6-1 
Stosunek kanału 6 

i 1  
Opracowanie 
własne 

17 R7-1 
Stosunek kanału 7 

i 1  
Opracowanie 
własne 

18 R2-3 
Stosunek kanału 2 

i 3  
Blackburn, 

1998 

19 NR2-3 

Znormalizowany 
stosunek kanału 2 i 

3  
Opracowanie 
własne 

20 R4-2 
Stosunek kanału 4 
i 2  

Schepers i 
in., 1996 

21 R5-2  
Stosunek kanału 5 
i 2  

Opracowanie 
własne 

22 R6-2  
Stosunek kanału 6 

i 2  
Opracowanie 
własne 

23 R7-2 
Stosunek kanału 7 

i 2  
Opracowanie 
własne 

24 R6-3 
Stosunek kanału 6 

i 3  
Opracowanie 
własne 

25 R5-6 
Stosunek kanału 5 

i 6  
Opracowanie 
własne 

26 R5-7 
Stosunek kanału 5 

i 7  
Opracowanie 
własne 

27 R7-6  
Stosunek kanału 7 

i 6  
Opracowanie 
własne 

28 NR7-6  

Znormalizowany 

stosunek kanału 7 i 
6  

Opracowanie 
własne 

 

Po połączeniu punktów porośniętych roślinami trawiastymi bardzo słaby związek między 

azotanami a wartością wskaźnika został zanotowany dla wskaźników NDVI, ARI2 na płytszym 

poziomie.  

Nie można stwierdzić, że któryś ze wskaźników jest odpowiedni do wszystkich form 

użytkowania terenu. Nie ma też związku między wskaźnikami a łącznie wszystkimi formami 

użytkowania terenu. Jedynie w przypadku pastwisk związek między SR14, PSRI oraz CRI1 jest 

na tyle silny, że równania korelacji mogłyby służyć do dalszych obliczeń. Dla pozostałych form 
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użytkowania terenu zależności są zbyt słabe aby na podstawie wskaźników obliczonych z danych 

MERIS można było wnioskować o ilości związków azoty w glebie.  

Korelacje uzyskane na podstawie obrazów ze skanera MERIS, mimo większej 

rozdzielczości spektralnej, okazały sie znacznie słabsze w porównaniu z danymi ze skanera 

MODIS.  

Ostatnim etapem było przetestowanie analogicznej metody dla obrazów MODIS 

zwiększonej rozdzielczości przestrzennej w stosunku do danych o rozdzielczości 1km. Pobrano 

około 240 obrazów dla każdego roku (2007-2010) o rozdzielczości przestrzennej 500 m. 

Następnie wybrano 17 obrazów bezchmurnych. W miejscu punktowej informacji o zawartości 

azotanów w glebie do głębokości 90 cm obliczono wartości teledetekcyjnych wskaźników 

roślinności, a następnie sprawdzono zależność między teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności 

a zawartością azotanów. Do analizy wykorzystano wskaźniki znajdujące się w tabeli 5, które 

służą do analizy kondycji roślin, szacowania zawartości chlorofilu i wody w roślinach.  

Nie zanotowano związku między zawartością azotanów a roślinami łąkowymi ani 

zbożowymi łącznie, dlatego zdecydowano się na obliczenie korelacji między zawartością 

azotanów a poszczególnymi formami pokrycia terenu. Wybrano do dalszych analiz 8 form 

użytkowania terenu, których powierzchnia w przynajmniej jednym z województw przekraczała 

10% powierzchni (tab 6).  

Tab. 6.  Udział procentowy wybranych form użytkowania terenu w Polsce w roku 2009 (GUS) 

Województwo  pszenica żyto jęczmień pszenżyto 

mieszanki 

zbożowe 

rzepak i 

rzepik trawiaste 

łódzkie 12,2% 22,5% 7,3% 18,6% 16,8% 2,1% 20,6% 

mazowieckie 9,4% 19,7% 4,5% 15,3% 14,8% 1,9% 34,5% 

małopolskie 24,7% 2,0% 10,8% 4,2% 8,9% 1,0% 48,4% 

śląskie 21,1% 10,2% 12,0% 10,9% 8,4% 6,1% 31,2% 

lubelskie 26,6% 8,2% 14,2% 11,7% 13,3% 3,5% 22,5% 

podkarpackie 28,4% 5,4% 5,6% 4,6% 9,3% 2,7% 44,0% 

podlaskie 4,9% 11,5% 2,7% 11,6% 23,8% 0,6% 44,9% 

świętokrzyskie 19,8% 8,5% 15,1% 11,6% 10,9% 2,1% 31,9% 

lubuskie 17,9% 15,2% 10,3% 10,5% 6,0% 9,1% 31,0% 

wielkopolskie 15,4% 15,6% 12,0% 19,2% 11,7% 8,8% 17,3% 

zachodniopomorskie 26,2% 13,9% 12,3% 8,3% 3,7% 14,7% 20,8% 

dolnośląskie 39,4% 6,9% 11,7% 3,9% 3,1% 15,4% 19,6% 

opolskie 35,8% 4,2% 16,5% 6,4% 7,0% 16,1% 13,9% 

kujawsko-pomorskie 23,7% 9,2% 13,8% 16,7% 9,4% 14,4% 12,8% 

pomorskie 23,6% 10,9% 10,5% 12,4% 10,8% 9,8% 22,1% 

warmińsko-

mazurskie 19,0% 7,1% 7,1% 13,8% 9,0% 8,1% 35,9% 
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Dla wybranych form użytkowania terenu obliczono korelacje między zawartością 

azotanów i teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności. Dla 17 analizowanych terminów 

porównano siłę związku dla każdego ze wskaźników w dwóch okresach oddzielnie (wiosenno-

letni i letnio-jesienny) i wyznaczono taki, dla którego korelacja jest najsilniejsza, a jednocześnie 

zależność powtarza się w kilku terminach. Na tej podstawie zostały wybrane dwa wskaźniki dla 

każdej z form użytkowania terenu: dla terminu wiosenno-letniego i letnio-jesiennego. 

Na podstawie zależności uzyskano wzory, które pozwoliły na przeliczenie wartości wskaźnika 

na zawartość azotanów w glebie dla dwóch terminów (tab. 7).  

Tab. 7  Wzory wykorzystane do obliczana zawartości azotanów w glebie dla każdej z form użytkowania terenu w 

dwóch okresach: wiosenno-letnim (oznaczony jako wiosna) i letnio-jesiennym (oznaczony jako jesień) oraz stopień 

skorelowania wskaźników obliczonych na podstawie danych MODIS z zawartością azotanów w glebie   

Użytek Okres Wskaźnik 

Wzór (wielomian drugiego 

stopnia) 

Współczynnik 

determinacji 

R
2
 

Data 

(rok, i nr 

dnia) 

pszenica 

wiosna R5-1 y = 12,841x
2
 - 102,6x + 216,34 R² = 0,449 2008: 131 

jesień R5-6 y = 54,261x
2
 - 259,82x + 309,25 R² = 0,4701 2008: 207 

żyto 
wiosna SIPI y = 120.2x² - 107.6x + 27.17 R² = 0,47 2007: 105 

jesień NDWI y = 46193x² - 5167x + 203.0 R² = 0,541 2008: 244 

jęczmień  
wiosna R5-6 y = 68,8x² - 238,5x + 220,9 R² = 0,665 2008: 177 

jesień NDWI y = 6070x² - 679,43x + 32,125 R² = 0,533 2009: 237 

pszenżyto 
wiosna RDVI y = 48896x² - 10579x - 580,82 R² = 0,362 2009: 165 

jesień R5-6 y = 617,7x² - 1714,3x + 1203,4 R² = 0,348 2008: 214 

mieszanka 
zbożowa 

wiosna GNDVI y = 1971,3x
2
 - 1761,7x + 399,87 R² = 0,4479 2009: 165 

jesień RDVI y = 143342x² - 15550x + 431,73 R² = 0,38 2007: 260 

rzepak  
wiosna SIPI y = -584.82x

2
 + 770.51x - 229.2 R² = 0.4798 2007: 144 

jesień R3-1 y = -19.893x
2
 - 9.9436x + 93.27 R² = 0.4247 2009: 270 

łąki (trawa) 
wiosna NPCI y = 57841x

2
 + 36247x + 5680.3 R² = 0.7996 2009: 165 

jesień NR7-6 y = 837.37x
2
 + 645.23x + 118.36 R² = 0.8174 2009: 270 

 

Pobrano obrazy 8-dniowe z satelity MODIS dla ośmiu okresów badawczych (lata 2007-

2010 po jednym zdjęciu z okresu wiosenno-letniego i letnio-jesiennego), zmieniono 

odwzorowanie na UTM i połączono obrazy w mozaikę.  

Obliczono dla nich wszystkie wskaźniki roślinności, które korelowały się z którąś z form 

użytkowania terenu. Następnie dla łąk nałożono na obraz maskę łąk opracowaną na podstawie 

Corine Land Cover 2002 i przeliczono wartości wskaźnika NPCI dla wiosny i NR7-6 dla jesieni 

na zawartość azotanów według wzorów wyznaczonych z korelacji. W przypadku gruntów ornych 

wykorzystano maskę gruntów ornych opracowaną na podstawie Corine Land Cover 2002. 

Obliczono średnią ważoną zawartości azotanów według udziału poszczególnych form 

użytkowania terenu bazując na wzorach wskaźników o najsilniejszej korelacji dla każdej z form 
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użytkowania terenu. Następnie powstałe mapy rozkładu zawartości azotanów na terenie łąk oraz 

na terenie gruntów ornych porównano wizualnie z dawkami nawożenia. Rozkład przestrzenny 

zawartości azotanów obliczonych na podstawie teledekcyjnych wskaźników roślinności znacznie 

różnił się od punktowych danych z KSChR zarówno dla łąk jak i gruntów ornych. Z tego też 

powodu konieczne było opracowanie innej metody pozwalającej na obliczenie presji roślinnej 

w Polsce.  

Ostatecznie wykorzystano dane z KSChR o dawkowaniu azotu w nawozach sztucznych. 

Zsumowano wartość aplikowanego nawozu dla każdego analizowanego roku (ryc. 2). Mapy 

przedstawiające rozkład przestrzenny presji rolniczej powstały w wyniku przeprowadzenia 

krigingu
1
 na powierzchnię całej Polski. Załączniki 7, 8, 9 i 10 pokazują rozkład presji rolniczej 

wynikającej z nawożenia nawozami mineralnymi kolejno dla lat 2007, 2008, 2009 oraz 2010. 

Załącznik 11 prezentuje mapę z uśrednionym nawożeniem dla analizowanego czterolecia, która 

to obrazuje rozkład presji rolniczej ze względu na użycie azotu mineralnego. Zaklasyfikowana 

do 10 klas (metoda kwantyli) mapa presji organicznej stanowi załącznik 12.  

 

1.1.3. Model presji rolniczej – wyniki 

Załączniki 13, 14, 15 i 16 pokazują mapy wynikowe presji dla poszczególnych lat analizy 

obliczone poprzez zsumowanie map wynikowych modelu presji roślinnej i zwierzęcej. 

Załącznik 17 przedstawia uśrednioną presję dla 4 lat analizy, którego reklasyfikację na 10 klas 

(metodą kwantyli) zawarto w załączniku 18. 

 

1.2.  Model wrażliwości terenu 

Model określający wrażliwość terenu Polski na zanieczyszczenia związkami azotu został 

opracowany bazując na dwóch składowych. Pierwszą z nich był model pozwalający 

na oszacowanie częstości dotarcia wody opadowej do wód gruntowych. Drugą składową stanowi 

model określający prawdopodobieństwo spływu powierzchniowego oraz podpowierzchniowego 

do wód powierzchniowych.  

 

1.2.1. Przenikanie do wód gruntowych 

Prawdopodobieństwo przeniknięcia wód opadowych do wód gruntowych obliczono 

na podstawie dwóch parametrów. Pierwszym z nich jest głębokość zwierciadła wód gruntowych, 

drugim głębokość przemieszczania wody w głąb profilu. Schemat postępowania przedstawia 

rycina 7. 

Mapę przedstawiającą głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych utworzono 

na podstawie warstwy Pierwszy Poziom Wodonośny z Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 

1 : 50 000. Arkusze tej mapy pokrywają (w różnych częściach kraju) około 1/3 powierzchni 

                                                             
1 Kriging – grupa geostatystycznych metod estymacji, dzięki której otrzymuje się najlepsze, nieobciążone liniowe 

oszacowania wartości analizowanej zmiennej zregionalizowanej 
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Polski, dlatego też dla pozostałych obszarów kraju wykorzystano Mapę Hydrogeologiczną Polski 

w skali 1 : 500 000. 

Do obliczenia głębokości przemieszczania wody w głąb profilu wykorzystano mapy 

rozkładu opadu netto oraz pojemności wodnej gleb. Mapę pojemności wodnej gleb opracowano 

wykorzystując informacje zawarte na Mapie Glebowej Polski oraz na Mapie Geologicznej Polski 

(obie w takiej samej skali 1 : 500 000). Poszczególnym typom granulometrycznym 

i genetycznym zostały nadane kody, którym przyporządkowano wagi wg pojemności wodnej 

(TerraGIS.bees.unsw.edu.au, 2007)  

 

 
Ryc. 7. Schemat postępowania przy wyznaczaniu prawdopodobieństwa przenikania wód opadowych do wód gruntowych (skróty 

wg tab. 1) 
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Opad netto jest różnicą między ilością opadów a wielkością ewapotranspiracji. Wielkość 

ewapotranspiracji obliczono na podstawie wzoru (Zhang i in., 2009): 

 

 
 

ET – ewapotranspiracja 

GPP – produkcja pierwotna brutto (Gros Primary Production) 

WUE – efektywność wykorzystania wody (Water Use Efficiency) 

 

Informację o produkcji pierwotnej brutto pozyskano z serwera Amerykańskiej Agencji 

Kosmicznej (NASA), w formie gotowego produktu MODIS - MOD17A2, o rozdzielczości 

terenowej 1km i rozdzielczości czasowej 8 dni. 

Efektywność wykorzystania wody (Water Use Efficiency) pozostaje w ścisłej zależności 

z wskaźnikiem EVI (Enhanced Vegetation Index). Jest możliwe obliczenie tego parametru 

ze wzoru: 

 
 

EVI – enhanced vegetation index 

 

Wskaźnik EVI jest dostępny w formie gotowego produktu MODIS - MOD13A2. Jego 

rozdzielczość czasowa to 16 dni. Wartości maksymalne wskaźnika EVI obliczono dla każdego 

zdjęcia oddzielnie. Wartość maksymalna wskaźnika WUE jest charakterystyczna 

dla poszczególnego typu pokrycia terenu. Wartości te przyjęto wg mapy CORINE Land Cover.  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił dane o wielkości opadów 

dla każdego dnia analizy (2007 – 2010). Dzienne dane o wielkości opadów zsumowano w okresy 

8-dniowe odpowiadające okresom, dla których pozyskano dane o produkcji pierwotnej brutto.  

Następnie dane te przetransformowano do punktowej mapy wektorowej. Przeprowadzono kriging 

w celu ekstrapolacji wartości opadów na obszar całej Polski. Opracowane dane pozwoliły 

na obliczenie map głębokości przemieszczania wody opadowej w głąb profilu glebowego. Każda 

z nich powstała w wyniku zastosowania algorytmu łączącego w specyficzną zależność dwa 

wejściowe parametry: opad netto oraz pojemność wodną gleb. Algorytm ten został wypracowany 

z wykorzystaniem metody Amharrefego i in.  (2007): 

 

Głebokość_Przenikania = 4,912*(0,9* pojemność_wodna + 0,1*opad_netto )+0,056 

 

Załączniki 19, 20, 21 i 22 przedstawiają mapy powstałe w wyniku zsumowania częstości 

występowania ryzyka przemieszczania wody w głąb profilu glebowego z poszczególnych 

okresów ośmiodniowych dla każdego z 4 lat analizy. Całkowitą częstość przenikania wód 

opadowych do gruntowych w okresie 2007-2010 zamieszczono w załączniku 23.  
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1.2.2. Spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy do wód powierzchniowych 

Prawdopodobieństwo spływu wody opadowej do wód powierzchniowych obliczono 

na podstawie 3 parametrów: infiltracja, spadki terenu oraz odległość do tych wód. 

Zdolność do infiltracji oszacowano na podstawie Mapy Glebowej Polski w skali 

1: 500 000 oraz Mapy Geologicznej Polski w takiej samej skali.  

Mapę spadków otrzymano z modelu SRTM dla całego obszaru Polski z dokładnością 

do 90m. Dla obszarów, dla których wypracowany model presji wskazał średnie i wysokie 

wartości (175 000 km
2
) uzyskano Szczegółowy Numeryczny Model Rzeźby Terenu o pikselu 

równym 25 metrów.  

Trzecią składową stanowi mapa przedstawiająca odległość do wód powierzchniowych. 

Rozkład przestrzenny rzek uzyskano z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. 

Wielkość spływu obliczono na podstawie poniższego wzoru, gdzie stosunek 

poszczególnych parametrów wejściowych oszacowano dzięki metodzie opisanej przez 

Amharrefego i in. (2007). Załącznik 24 prezentuje mapę wynikową.  

 

Spływ = 0,2 * 1/infiltracja + 0,4 * spadki + 0,4 * 1/odległość_do_rzek 

 

 
Ryc. 8. Schemat postępowania przy wyznaczaniu prawdopodobieństwa spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego wód 

opadowych do wód powierzchniowych (skróty wg tab. 1) 

1.1.1. Model wrażliwości terenu – wyniki 

Ostateczna mapa wrażliwości terenu (załącznik 25) powstała z zsumowania map cząstkowych 

(załącznik 23 i 24). W celu normalizacji wyników modelu presji z wynikami modelu 

wrażliwości, ostateczną mapę reklasyfikowano metodą kwantyli do 10 klas. Tak utworzoną mapę 

prezentuje załącznik 26.  
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3. Model ryzyka 

Ostateczne ryzyko wystąpienia rzeczywistej presji działalności rolniczej ze względu 

na zanieczyszczenie wód związkami azotu, obliczono bazując na reklasyfikowanych mapach 

wynikowych modeli presji (załącznik 18) i wrażliwości (załącznik 26). Przy łączeniu tych dwóch 

map wykorzystano tabelę reklasyfikacyjną (tab. 8).  

 

Tab. 8. Tabela reklasyfikacyjna pozwalająca obliczyć klasy zagrożenia na podstawie map presji i wrażliwości 

 
Kategoria presji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K
a
te

g
o
ri

a
 w

ra
żl

iw
o
śc

i 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 

3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 7 

4 1 1 2 2 3 3 5 3 6 7 

5 1 1 2 3 5 4 5 6 7 8 

6 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Przy tworzeniu tabeli reklasyfikacyjnej przyjęto założenie, że aby wystąpiło ryzyko musi 

występować presja. Wrażliwość terenu jest jedynie czynnikiem modyfikującym. Mała 

wrażliwość terenu może skutkować stosunkowo małym ryzykiem nawet przy dużej presji. 

Natomiast duża wrażliwość nie musi spowodować ryzyka, gdy presja jest niewielka lub jej brak. 

Za obszary najwyższego ryzyka zostały sklasyfikowane tereny gdzie dawka związków azotu na 

hektar przekracza 130 kg i wrażliwość terenu określono jako bardzo wysoką (klasy 10, 9). Klasy 

wysokiego ryzyka 9 i 8 odpowiadają terenom gdzie dawkowanie azotu jest wyższe niż 100 kg/ha 

i teren znajduje się w kategorii wrażliwości od bardzo wysokiej 10-9 do wysokiej 8-7. We 

wszystkich przypadkach wysokiego ryzyka dawka azotu przekracza lub jest wartością graniczną 

określającą możliwości zużycia azotu przez rośliny najczęściej uprawiane w Polsce. Dawka azotu 

określona kategoriami presji 7 i 6 jest możliwa do zużycia przez część roślin uprawnych w Polsce 

dlatego też tereny znajdujące się pod taką presją oraz charakteryzujące się wysoką wrażliwością 

sklasyfikowane zostały jako klasy średniego ryzyka (6 i 7), gdzie przy niesprzyjających 

warunkach może zachodzić zanieczyszczenie wód. Dla kategorii presji od 1 do 5 ilość 

wprowadzanego azotu do środowiska jest zgodna z zaleceniami nawożenia lub mniejsza dlatego 

też obszary znajdujące się pod taką presją sklasyfikowane zostały jako klasy niskiego lub bardzo 

niskiego ryzyka (1 do 5), z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia zanieczyszczeń wód 

gruntowych i powierzchniowych i to tylko w sytuacji bardzo wysokiej wrażliwości. Ostateczną 

mapę przedstawiono w załączniku 27. 

Przyjęto, że obszary, w których wyznaczono ryzyko w klasie 8 i wyższej są obszarami 

gdzie występuje rzeczywista presja rolnicza na wody powierzchniowe i podziemne, zaś tereny 
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znajdujące sie w klasach 6-7, są terenami, gdzie możliwe jest wystąpienie ryzyka 

zanieczyszczeniami azotanami.   

Wypracowana metodyka uwzględnia jedynie obszary rolnicze Polski. Schemat 

postępowania, który pozwolił na wyselekcjonowanie obszarów użytkowanych rolniczo 

przedstawia rycina 9. Na podstawie mapy CORINE Land Cover dokonano selekcji terenów 

zantropogenizowanych (zabudowania, grunty odkryte, tereny przemysłowe itp.). Serwis 

GOOGLE-Earth umożliwił uwzględnienie obszarów przeznaczonych na autostrady, zarówno 

tych już wybudowanych jak i w budowie. Zwektoryzowane linie dróg wraz z węzłami posłużyły 

do wyeliminowania danych terenów z analizy. Dodatkowo w celu uszczegółowienia mapy 

obszarów nierolniczych wykorzystano warstwy zbiorników wodnych z mapy MPHP. Mapa ta, 

zwana maską, posłużyła do wyeliminowania (wymaskowania) z dalszej analizy obszarów, które 

nie wykorzystywana są rolniczo. 

Kolejny etap pracy stanowi przeliczenie wyników na obszar zlewni. Wykorzystano 

zlewnie cieków 9 rzędu mapy MPHP. Załącznik 28 przedstawia uśrednione wartości zagrożenia 

dla każdej zlewni. Mapę z maksymalnymi wartościami zawarto w załączniku 29, natomiast z 

sumą w załączniku 30.  

 

 
Ryc. 9. Schemat postępowania wykorzystany przy wymaskowaniu terenów rolniczych (skróty wg tab. 1) 
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3.1.  Model ryzyka ze względu na użycie nawozów organicznych 

Wypracowany model ryzyka zaaplikowano ponownie tym razem z uwzględnieniem presji 

jedynie ze względu na produkcję zwierzęcą. Ryzyko obliczono bazując na reklasyfikowanych 

mapach wynikowych modeli presji zwierzęcej (załącznik 6) i wrażliwości (załącznik 26). 

Ostateczną mapę przedstawiono w załączniku 31. Załącznik 32 przedstawia uśrednione wartości 

zagrożenia dla każdej zlewni. Mapę z maksymalnymi wartościami zawarto w załączniku 33, 

natomiast z sumą w załączniku 34. 

 

3.2.  Model ryzyka ze względu na użycie nawozów mineralnych 

Wypracowany model ryzyka zaaplikowano ponownie tym razem z uwzględnieniem presji 

jedynie ze względu na nawożenie nawozami mineralnymi. Ryzyko obliczono bazując na 

reklasyfikowanych mapach wynikowych modeli presji roślinnej (załącznik 12) i wrażliwości 

(załącznik 26). Ostateczną mapę przedstawiono w załączniku 35. Załącznik 36 przedstawia 

uśrednione wartości zagrożenia dla każdej zlewni. Mapę z maksymalnymi wartościami zawarto 

w załączniku 37, natomiast z sumą w załączniku 38. 

 

4. Walidacja modelu 

W celu sprawdzenia poprawności wypracowanego modelu porównano wyniki z 

pomiarami eutrofizacji ze względu na występujący azot azotanowy w rzekach oraz jeziorach 

Polski. Wykorzystano następujące zestawy danych pochodzących z monitoringu GIOŚ. Pierwszy 

z informacją punktową w wybranych rzekach dla roku 2007. Drugi prezentujący w sposób 

liniowy rzeki, w których wystąpiła eutrofizacja w latach 2008 – 2010 oraz trzeci dotyczący 

eutrofizacji jezior (rok 2007). Z analizy wyeliminowano te linie, poligony i punkty, które 

znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych oraz w strefie o dużej ilości 

emisji zanieczyszczeń komunalnych. Mapa zanieczyszczeń komunalnych powstała na podstawie 

danych, z KZGW dotyczących liczby ludności bez dostępu do kanalizacji obciążenia z tego 

wynikającego na SCWP (Scalone Części Wód Powierzchniowych). Na podstawie mapy 

obszarów zurbanizowanych (CLC) i uśrednionych danych o stężeniu azotanów pochodzących z 

zanieczyszczeń komunalnych dla SCWP opracowana została mapa stężeń zanieczyszczeń 

rozmieszczonych tak, aby stężenie było funkcją odległości od siedlisk ludzkich, oraz aby ich 

suma dla poszczególnych SCWP była zachowana. Załącznik 39 obrazuje rozmieszczenie stężenia 

azotanów wynikających z zanieczyszczeń komunalnych.  

Dane odnośnie eutrofizacji nałożono na mapę uśrednionego zagrożenia na zlewnię 

(załącznik 28). Wartości zagrożenia powyżej 6 uznano za te, które mogą już powodować 

eutrofizację wód, natomiast wartości powyżej 8 stanowią obszary o rzeczywistym zagrożeniu. 

Uzyskaną dokładność prezentuje tabela 9. Rycina 10 (załącznik 40a) prezentuje rozkład 

przestrzenny rzek zeutrofizowanych na tle mapy wynikowej opracowanego modelu. W 90,6% 

przypadków dla rzek w postaci liniowej a w 92% rzek w postaci punktowej oraz 100% dla jezior 

zachodzi zgodność występowania eutrofizacji i obszarów o możliwym zagrożeniu (powyżej 

klasy 6). Załącznik 40b prezentuje porównanie pomiarów zawartości eutrofizacji w wodach 

powierzchniowych Polski z mapą uśrednionego ryzyka dla zlewni, przy założeniu iż rzeczywiste 
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zagrożenie występuje powyżej klasy 8. Wyniki zaprezentowane w tabeli 9, pokazują dokładność 

porównania, wacha się od 85.3% do 91,3%. 

 

Tab 9. Zgodność map wynikowych z danymi o eutrofizacji 

  dla klas ryzyka 6-10 dla klas ryzyka 8 - 10 

Pomiary eutrofizacji w rzekach (postać punktowa) 

zgodność 
liczba 

punktów 
dokładność 

% 

liczba 
punktów 

dokładność 

% 

brak 218 95.2 206 89.9 

zachodzi 11 4.8 23 10.1 

SUMA 229 100 229 100 

Pomiary eutrofizacji w rzekach (postać liniowa) 

zgodność 
liczba 

rzek 

dokładność 

% 

liczba 

rzek 

dokładność 

% 

brak 240 90.6 226 85.3 

zachodzi 25 9.4 39 14.7 

SUMA 265 100 265 100 

Pomiary eutrofizacji w jeziorach 

zgodność 
liczba 

jezior 

dokładność 

% 

liczba 

jezior 

dokładność 

% 

brak 23 100 21 91.3 

zachodzi 0 0 2 8.7 

SUMA 23 100 23 100 

Wszystkie pomiary 

zgodność 
liczba 

jezior 

dokładność 

% 

liczba 

jezior 

dokładność 

% 

brak 481 93 453 87.6 

zachodzi 36 7 64 12.4 

SUMA 517 100 517 100 
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Ryc. 10. Rozkład przestrzenny rzek zeutrofizowanych na tle mapy wynikowej opracowanego modelu 
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5. Wyniki i wnioski 

Przeprowadzona analiza wskazuje rzeczywistą presję rolnictwa w kontekście 

zanieczyszczenia azotanami głównie na obszarach: Nizin Śląskiej, Południowowielkoposkiej, 

Północnomazowieckiej, Północnopodlaskiej i Staropruskiej, oraz Pojezierzy Wielkopolskiego, 

Chałminsko-Dobrzyńskiego i Iławskiego. Należy zwrócić uwagę, że przyczyny występowania 

ryzyka mogą być zróżnicowane, np.: na Nizinie Śląskiej występuje bardzo duża presja 

wynikająca z użycia nawozów mineralnych, a właściwie jej brak jeśli chodzi o nawozy 

organiczne, zaś we północno-wschodniej części  Niziny Północnopodlaskiej zagrożenie jest 

wynikiem produkcji zwierzęcej. 

Należy też zaznaczyć, że wrażliwość terenu wynika w dużym stopniu z intensywności 

opadów, więc w klimacie umiarkowanym przejściowym jest ona bardzo zmienna. Dlatego też 

można zauważyć okresy bardzo dużej i niskiej wrażliwości w poszczególnych regionach. 

W okresach suchych wrażliwość znacznie spada i przy takich samych praktykach nawożenia 

ryzyko może w ogóle nie wystąpić. Należy podkreślić, że w celu prognozowania zagrożenia 

należałoby użyć znacznie dłuższej serii czasowej opadów. 
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Spis skrótów: 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

CLC – CORINE Land Cover 

CODGiK – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej 

DEM – Digital Elevation Model 

DJP – Duże Jednostki Przeliczeniowe 

ESA – European Space Agency 

EVI – Enhanced Vegetation Index 

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GPP – Gross Primary Production 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

KGiT  -  Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji 

KSChR – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

MERIS - MEdium Resolution Imaging Spectrometer 

MODIS - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

MPHP - Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 

NASA – National Aeronatics and Space Administration 

PIG – Państwowy Instytu Geologiczny 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodneju 

SRTM – Shhuttle Radar Topography Mission 

WGiSR – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

WUE - Water Use Efficiency 

UW – Uniwersytet Warszawski 

 

 


