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WSTĘP

Racjonalizacja gospodarki narodowej, a zwłaszcza polskiego rolnictwa, 
powinna się opierać na prawidłowej analizie i regionalizacji warunków 
przyrodniczo-rolniczych wynikających z dokładnej charakterystyki ich 
środowisk. W ielorakość cech poszczególnych elementów środowiska przy
rodniczego wymaga odpowiedniego usystematyzowania i zsyntetyzowa- 
nia wszystkich właściwości warunków produkcji rolniczo-leśnej [1 - 6 ].

Stosowane dotychczas w gleboznawstwie metody opisowe pokrywy 
glebowej, aczkolwiek dają wiele cennych inform acji teoretycznych 
i praktycznych, stwarzają jednak duże trudności przy kompleksowej syn
tezie zmierzającej do ustalenia wyznaczników określających odrębność 
wyróżnionych jednostek środowiska przyrodniczo-rolniczego. Ze wzglę
du na to, że sama gleba jest utworem złożonym wielocechowym , a każda 
cecha ma szeroką skalę zmienności, opracowanie usystematyzowanych 
i syntetycznych, a zarazem wyczerpujących inform acji źródłowych cha
rakteryzujących środowisko glebowe jest zazwyczaj trudne i pracochłon
ne. Dlatego też powstała potrzeba metodycznego usystematyzowania cha
rakterystycznych cech diagnostycznych warunków glebow o-przyrodni- 
czych w celu nadania im większej jednoznaczności oraz ustalenia podo
bieństwa obiektów wycenianych przez porównywanie treści inform acji 
określających stany środowiska glebowego w układach przestrzennych

1 Referat stanowi syntezę koncepcji systemu BIGLEB pt.: „System infonma- 
tyoziny o środowisku glebowym BIGLEB” opracowanej przez Grupę Roboczą Syste
mu Informatycznego o Środowisku Glebowym Polskiego Towarzystwa Gleboznaw
czego, opublikowanej w Pracach Komisji Naukowych PTG nr V/34, Warszawa 1977
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i czasowych. W  wielu krajach przywiązuje się szczególną wagę do tego 
zagadnienia. Utworzona przy M iędzynarodowym Towarzystwie Glebo
znawczym Grupa Robocza ds. Banku Informacji zmierza do przyspiesze
nia prac w  tym zakresie przez wymianę doświadczeń oraz ujednolicenie 
opracowań tam, gdzie to jest możliwe. Podobne zadania stawia sobie 
Zespół Roboczy przy RWPG. W Polsce różne instytucje podległe wielu 
resortom prowadzą również badania w tej dziedzinie w różnych grupach 
tematycznych, na ogół nie skoordynowanych ze sobą.

Prace analityczno-gleboznawcze o charakterze przyrodniczo-glebowym  
i glebowo-rolniczym , jak również prace chemiczno-rolnicze w naszym 
kraju są zaawansowane, a ilość zebranych inform acji jest bardzo duża
0 różnej wartości diagnostycznej. Z tego względu Zarząd Polskiego Towa
rzystwa Gleboznawczego, doceniając znaczenie tego problemu z punktu 
widzenia teoretycznego i praktycznego, powołał w  1976 r. przy Zespole 
Regionalizacji Przyrodniczo-Gleboznawczej Kraju V  Komisji Genezy, 
Klasyfikacji i Kartografii Gleb specjalną Grupę Roboczą Systemu Infor
matycznego o Środowisku Glebowym, System ten nazwano BIGLEB 
(Bank Inform acji o Glebach).

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

Podstawowym celem systemu BIGLEB jest gromadzenie, przetwarza
nie i dostarczanie szczegółowych i syntetycznych inform acji o środowi
sku glebowym  w ujęciach przestrzennych, czasowych, problem owych
1 organizacyjnych dla potrzeb naukowo-badawczych i utylitarnych sta
nowiących podstawę do:

—  prawidłowego sterowania gospodarką zasobami środowiska glebo
wego,

—  planowania i prognozowania efektywnego wykorzystania gleb róż
nych użytków rolnych, leśnych i łąkowych oraz pod zabudowę mieszkal
ną i przemysłową,

—  ochrony produkcyjności środowiska glebowego oraz rekultywacji 
gleb zniszczonych i zdegradowanych.

Tworzenie podstawowej bazy danych systemu BIGLEB oparte będzie 
na elektronicznych maszynach cyfrow ych (EMC) w ramach centrum obli
czeniowego PAN, ministerstw resortowych lub innych instytucji dyspo
nujących odpowiednią bazą obliczeniowo-techniczną. Zakłada się, że je 
dynie w oparciu o elektroniczną technikę obliczeniową można będzie pra
widłowo ewidencjonować, porządkować, przetwarzać, analizować i synte
tyzować inform acje o glebach oraz ich przestrzennej i czasowej zmien
ności.

Głównymi przesłankami podjęcia prac nad systemem BIGLEB w ra
mach Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego były takie elementy jak:

—  potrzeba ujednolicenia metodyki badań, obserwacji stanów i po
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miar u cech diagnostycznych środowiska glebowego zmieniającego się pod 
wpływem  naturalnych i antropogenicznych czynników glebotwórczych 
oraz związana z tym konieczność zaktualizowania danych źródłowych 
o stanie i zasobach gleb Polski;

—  możliwość pełniejszego wykorzystania posiadanych zbiorów doku
mentacji z wyników badań gleboznawczych prowadzonych przez różne 
instytucje (IUNG —  mapy glebowo-przyrodnicze, mapy glebowo-rolnicze, 
mapy glebowo-erozyjne; instytuty wyższych uczelni rolniczych —  szcze
gółowe wyniki analiz profilów  glebowych; IBL —  badania siedlisk leś
nych; rejonowe stacje chemiczno-rolnicze i pracownie gleboznawczo-na- 
wożeniowe —  analizy zasobności gleb; IMUZ —  badania gleb hydrogeni- 
cznych; W B G iT R — materiały z klasyfikacji bonitacyjnej; inne instytucje 
—  wyniki obserwacji pokrywy glebowej w strefach zurbanizowanych
itp.);

—  wprowadzenie ujednoliconego układu odniesienia przestrzennego 
danych, umożliwiającego identyfikację inform acji o środowisku glebo
wym  zarówno według współrzędnych geograficznych, jak i jednostek 
administracy j ny ch ;

—  konieczność zastosowania nowych technik i metod badawczych do 
gleboznawstwa w celu zobiektywizowania wyników typologicznych i tak
sonomicznych środowiska glebowego w ujęciu kartograficznym i regio- 
nalizacyjnym;

—  zorganizowanie i sterowanie podstawową bazą inform acji, która 
może obejm ować organizację scentralizowanego zbioru danych o środo
wisku glebowym  lub oddzielnych zdecentralizowanych komplementar
nych zbiorów informacji, stanowiących podsystemy systemu BIGLEB;

—  utrzymywanie współpracy z innymi krajowym i systemami infor
matycznymi oraz z ,,Systemem Informatycznym o Glebach” w  ramach 
Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego i Grupą Roboczą w ra
mach RWPG.

STRUKTURA I ELEMENTY SYSTEMU BIGLEB

Elementy strukturalno-organizacyjne oraz układ zbiorów inform acji 
o środowisku glebowym  w systemie BIGLEB obrazują rys. 1, 2 i 3. Prze
widuje się, że budowa systemu BIGLEB, tak jak każdego innego podob
nego systemu informatycznego, składać się będzie z trzech grup elemen
tów: wejścia, przetwarzania i wyjścia.

W  grupie „w ejście” brane będą pod uwagę:
—  zweryfikowane istniejące dane źródłowe o glebach, ich właści

wościach i środowisku,
—  dane źródłowe stanowiące inform acje wprowadzone do systemu 

z sieci obserwacji rozmieszczonej w jednolitym  układzie odniesienia.
W  tym celu istnieje konieczność:
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Rys, 1. Relacje i układ zbiorów informacji o środowisku glebowym w systemie BIGLEB 

Relations and arrangement of soil information collections in the ’’BIGLEB” system
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—  oceny obecnego stanu inform acji o glebach oraz sporządzenia in
deksu dysponentów danych źródłowych,

—  opracowania projektu sieci i organizacji uzyskiwania odpowiednich 
danych dla systemu,

—  sporządzenia ujednoliconego indeksu cech diagnostycznych środo
wiska glebowego i jego otoczenia,

—  opracowania metody identyfikacji danych i obliczania parame
trów,

—  wprowadzenia jednolitego układu odniesienia przestrzennego in
formacji.

W  grupie ,,przetwarzanie” przewiduje się procedurę przetwarzania 
danych według odpowiednich programów dotyczących:

—  organizacji podstawowej bazy danych oraz sortowania i wyszuki
wania informacji,

—  agregowania inform acji zgodnie z ustalonymi kryteriami i zada
nymi problemami,

—  analizowanie i syntetyzowanie inform acji metodami statystyczno- 
-matematycznymi.

W  celu właściwego przetwarzania danych źródłowych powstaje ko
nieczność:

—  opracowania zasady i techniki notowania danych na maszynowych 
nośnikach,

—  organizacji sieci przesyłania danych inform acyjnych,
—  ustalenia zakresu komplementarnych zbiorów inform acji w posta

ci indeksu i wzoru kartotek,
—  organizacji i oprogramowania podstawowej bazy informacji,
—  określenia zakresu problem owego i metody przetwarzania infor

macji,
W  grupie „w y jście” , która jest efektem końcowym, powinna być od

powiednia inform acja przewidziana do uzyskania za pośrednictwem sy
stemu BIGLEB. W  tym celu n#leży:

—  wyróżnić problem y i zakres inform acji uzyskiwanych z systemu,
—  ustalić częstość, rytmiczność i form y przekazywania informacji 

syntetycznych,
—  identyfikować zapotrzebowanie na inform acje o środowisku gle

bowym  jako całości lub określonych elementów.
«Środowisko glebowe znajduje się w  nieprzerwanym rozwoju, który 

powoduje wielkie zróżnicowanie elementarnych obszarów glebowych (pe- 
donów). Dlatego przyjm uje się, że poza istniejącymi już danymi w ejścio
wymi o środowisku glebowym  dodatkowymi źródłami danych będą:

—  istniejące punktowe lub powierzchniowe obserwacje jednorazowe 
typu inwentaryzacyjnego wybranych cech diagnostycznych gleb i ich 
środowiska,

—  stałe cykliczne obserwacje powtarzające się dla wielkich obszarów
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przy zastosowaniu nowoczesnych technik teledetekcyjnych (zdjęcia lotni
cze i satelitarne),

—  sieć powierzchni stałych („pola znaczone” ), w których wykonuje 
się długookresowe obserwacje lub pomiary wybranych zbiorów cech.

Dane źródłowe o środowisku glebowym  będą zbierane przez służby 
rolne, leśne, gospodarki komunalnej, służby zdrowia, administracji pań
stwowej i ochrony środowiska, przemysłu i energetyki, komunikacji, pla
nowania przestrzennego i gospodarczego oraz zakłady naukowo-badawcze 
wyższych uczelni i jednostek resortowych. Sposób zbierania informacji, 
jak też współpraca zainteresowanych instytucji powinny być koordyno
wane i sterowane centralnie. Bezpośrednimi dysponentami danych będą 
resorty realizujące gospodarkę w środowisku glebowym  (tab. 3).

Całościowe odwzorowanie dynamicznego układu środowiska glebowe
go w powiązaniu z innymi warunkami przyrodniczymi i układami spo
łeczno-gospodarczymi na tle współczesnych i perspektywicznych zadań 
przez jeden system informatyczny jest zbyt trudne. Z tego względu prze
widuje się 13 modularnych podsystemów specjalistycznych, wzajemnie 
się uzupełniających lub względnie zamkniętych, składających się na sy
stem BIGLEB (tab. 2).

Uzyskanie przy wyjściu inform acji w rozmaitych ujęciach i przekro
jach  będzie możliwe przez przetworzenie danych wejściow ych za pomocą 
całego zespołu operacji według odpowiednich programów. Podstawową 
operacją procesu przetwarzania danych będą procedury obliczeniowe, 
których rezultatem jest zmiana konstrukcji inform acji lub też jej prze
grupowanie, dzięki czemu inform acja wyjściow a nabiera nowego synte
tycznego znaczenia [6 ].

W śród różnych procedur obliczeniowych realizowanych w ramach 
programów podstawowych, standardowych, specjalistycznych i systemów 
programów użytkowych można wyróżnić pewne procedury typowe za
pewniające uzyskanie szczegółowych zestawień liczbowych i opisowych 
cech poszczególnych elementów środowiska glebowego w formie stan
dardowych tabulogramów, powstałych w  wyniku sortowania lub agre
gacji danych w różnych przekrojach. Przewiduje się również wykorzy
stanie przez system BIGLEB specjalnych procedur obliczeniowych opar
tych na specjalnych programach stosowanych do opracowania danych 
źródłowych o środowisku przyrodniczym. Szczególną rolę przypisuje się 
systemom programowym wyspecjalizowanym w przetwarzaniu informa
cji o zasobach naturalnych (np. system GRASP), stosowanych w wielu 
krajach zachodnich. Wykorzystanie doświadczeń i rozwiązań różnorod
nych systemów programów działających w różnych krajach ułatwi nam 
z jednej strony nasze zadanie, a z drugiej strony pozwoli na lepsze sko
ordynowanie' naszych prac z opracowaniami podobnymi w ramach Mię
dzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego i RWPG. Przyczyni się to
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do znacznego przyspieszenia prac nad oprogramowaniem systemu i po
ważnego obniżenia kosztów.

Ze względu na rodzaj informacji, metody przetwarzania oraz zainte
resowania użytkowników w systemie BIGLEB zostaną uwzględnione 
różne podstawowe grupy tematyczne inform acji w yjściowych, z równo
czesną możliwością agregowania inform acji z poszczególnych grup. Można 
to będzie uzyskać etapowo w miarę rozwoju systemu BIGLEB. W  pierw
szej fazie rozwoju naszego systemu przewiduje się uzyskiwanie infor
macji typu ewidencyjnego, w drugiej fazie —  inform acji typu ewiden- 
cyjno-analitycznego, natomiast w trzeciej i następnych fazach rozwoju 
systemu BIGLEB —  inform acji typu analityczno-decyzyjnego.

W początkowej fazie tworzenia systemu BIGLEB przewiduje się za
kładanie odpowiednich kartotek, które będą gromadzone w różnych jed 
nostkach organizacyjnych, ale przy zachowaniu takich warunków, jak 
zapis danych według jednolitego systemu, oznaczenie identyfikacji prze
strzennej w  przyjętym  układzie odniesienia oraz oznaczenie kartotek w e
dług jednolicie przyjętej numeracji. Zakres zbiorów inform acji powinien 
być określony w odpowiednio opracowanych indeksach danych. Przewi

d u je  się, że zbiory inform acji źródłowych zawarte w kartotekach będą 
przekazywane do Centrum Informatycznego systemu BIGLEB i złożą 
się na podstawową bazę inform acji o środowisku glebowym. Na podsta
wie kartotek możliwe będzie uzyskanie standardowej inform acji obe j
mującej zespół cech środowiska glebowo-przyrodniczego w określonym 
przedziale czasu, .w określonym miejscu, o odpowiednim sposobie użytko
wania i zainwestowania technicznego, określonej działalności gospodar
czej w jednostce administracyjnej odpowiedzialnej za proces gospodar
czy w danym miejscu i przestrzeni produkcyjnej [4, 5].

BAZA TECHNICZNA SYSTEMU BIGLEB

Działanie systemu informatycznego BIGLEB oraz jego efektywne w y
korzystanie zależeć będą od właściwie dobranego sprzętu i jego parame
trów techniczno-eksploatacyjnych. Jest to odrębne zagadnienie przekra
czające możliwości Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Warto jednak 
zaznaczyć, że wymagania dotyczące bazy technicznej muszą być dostoso
wane do ogólnej koncepcji tworzenia systemu BIGLEB oraz do aktual
nych możliwości technicznych przemysłu krajowego, ewentualnie uzu
pełnionych importem sprzętu z krajów o wyższym poziomie przemysłu 
komputerowego. Na ogół sprzęt ten powinien zapewnić pełną automaty
zację podstawowych funkcji systemu.

W  celu przetwarzania danych ze zbiorów ewidencyjnych powstaje 
potrzeba zorganizowania specjalnego Centrum Obliczeniowego, wyposa
żonego w  system komputerowy wysokiej klasy oraz sieci ośrodków spe
cjalistycznych, gdzie zlokalizowane będą podsystemy modu]arne. Stwo-
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rżenie własnego centrum obliczeniowego ze względów finansowych będzie 
chyba niemożliwe. Dlatego przewiduje się, że na potrzeby systemu BI
GLEB zostanie wykorzystany ośrodek obliczeniowy IUNG w Puławach, 
PAN lub innej jednostki organizacyjnej. System komputerowy powinien 
pracować w układzie wielostopniowym i wieloprogramowym przy rów 
noczesnym uzyskiwaniu różnych form inform acji wyjściowych, łącznie 
z teletransmisją danych do ośrodków specjalistycznych [6 ].

SERWIS INFORMACYJNY Z SYSTEMU BIGLEB

Baza danych systemu BIGLEB powinna umożliwić dostarczania in
form acji dotyczących następujących zagadnień:

—  struktury użytkowania ziemi (gruntów) według układu administra
cyjnego;

—  struktury zmienności glebowej (jednostki glebowe) w układzie 
administracyjnym, według użytkowania ziemi lub w układzie fizjogra
ficznym,

—  wskaźniki przydatności gospodarczej gleb wyrażone strukturą 
przestrzenną klas bonitacyjnych, kompleksów przydatności rolniczej, ocen 
potencjalnej produkcyjności gleb,

—  podstawowa charakterystyka jednostek glebowych z punktu w i
dzenia morfologii, właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych 
oraz warunków występowania i kształtowania gleb,

—  charakterystyka wskaźników techniczno-ekonomicznych w ukła
dzie przestrzennym i czasowym,

—  charakterystyka regionów glebowych i ich zmienności pod w pły
wem naturalnych i antropogenicznych czynników w układzie przestrzen
nym geograficznym i administracyjnym,

—  ocena potrzeb melioracji, określenie rejonów  zniszczonych i zde
gradowanych oraz potrzeb rekultywacji środowiska glebowego,

—  bilansowanie zasobów glebowych i zapotrzebowania nawozów dla 
określonych upraw rolniczych przy założonych wskaźnikach nawożenia 
i nawadniania,

—  oceną perspektyw produkcyjnych pokrywy glebowej kraju w  uję
ciu dynamicznym,

—  odpowiedzi na pytania standardowe i indywidualne w zależności 
od potrzeb.

WNIOSKI

Podsumowując powyższe rozważania na temat banku inform acji o śro
dowisku glebowym  należy wysunąć następujące wnioski.

1 . Opracowanie systemu BIGLEB rozpoczęte przez Grupę Roboczą
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Systemu Informatycznego BIGLEB Polskiego Towarzystwa Gleboznaw
czego odbywać się będzie w kilku etapach:

—  do 1980 r. opracowane zostaną założenia podsystemów i projekt 
zintegrowanej bazy danych oraz próbne wdrożenia systemu,

—  po 1980 r. prowadzenie koordynacji systemu BIGLEB w zakresie 
jego eksploatacji oraz rozwój serwisu inform acyjnego o środowisku gle
bowym  dla potrzeb badawczych, utylitarnych i dydaktycznych.

2. W  celu prawidłowej realizacji projektowanych zamierzeń powstaje 
potrzeba etatyzacji niektórych prac oraz stworzenia odpowiedniej stru
ktury formalno-prawnej i organizacyjnej, zapewniającej planowy postęp 
prac. Przejęcie patronatu przez Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej 
PAN daje podstawy do pełnej realizacji tego celu, tak istotnego do pers
pektywicznego wykorzystania środowiska glebowego dla potrzeb rolni
ctwa i innych działów gospodarki narodowej.

3. Grupa Robocza Systemu BIGLEB przy PTG jest przekonana, że 
opracowany system informatyczny o środowisku glebowym  przyczyni się 
do odpowiedniego sterowania przekształceniami środowiska przyrodni
czego przez działania społeczno-gospodarcze zgodnie z zasobami i stanem 
pokrywy glebowej naszego kraju.
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С. КОВАЛИНЬСКИ, P. ТРУШКОВСКА, А. КОВАЛЬКОВСКИ, И. ОСТРОВСКИ 

БАНК ИНФОРМАЦИИ О ПОЧВЕННОЙ СРЕДЕ „BIGLEB“

(Общие принципы)

Польское общество почвоведов <в Варшаве 

Р е з ю м е
Многообразие опознанных диагностических особенностей нуждается в со

ответственной их систематике и синтезе, согласованными с научно-исследова- 
тельскими и утилитарными требованиями. Такую задачу ставит перед собой 
Работай Коллектив информационной системы о почвенной среде, организован
ный под покровительством Польского общества почвоведов.

Основной целью банка информации является накопление, переработка и до
ставка детальных и синтетических информации о почвенной среде, выражая 
их при учете пространства, времени, проблем и организационных форм.

В статье представлены основные принципы информационной системы, ее 
структура и организационные элементы, пределы воздействия и условия необ
ходимые для исправного функционирования, обеспечение которых будет зало
гом полной реализации умелого использования почвенной среды для нужд 
земледелия и других отраслей народного хозяйства. Система эта должна спо
собствовать управлению превращениями естественной среды путем социально- 
- экономического воздействия, согласованного с ресурсами и состоянием почвен
ного покрова нашей страны.

S. KOWALIftSKI, R. TRUSZKOWSKA, A. KOWALKOWSKI, J. OSTROWSKI

’’BIGLEB” SOIL INFORMATION SYSTEM  
(General prinoiples)

Polish Sooiety of Soil Science 

S u m m a r y
Diversi'ty of recognized diagnostical soil features requires an appropriate sy- 

stemation and synthesis according to scientific research and utilization needs. 
These tasks are fulfilled by works carried out by the Working Group for the

’’BIGLEB” soil information system, called into existence and acting at the Polish 
Society of Soil Science.

The basic aim of the ’’BIGLEB” is collection, transformation and extension of 
detailed and synthetic information on soil in regional, time, problem and organi
zational approaches.

Basic principles of the „BIGLEB” system, its structure and organizational 
elements, information range and conditions necessary for functioning of the system, 
taking into consideration of which will constitute a basis for full realization of an 
appropriate utilization of soil for needs of agriculture and other national economy 
branches, are presented in the paper. The ’’BIGLEB” system should contribute to 
an appropriate control of the natural environment transformations by -means of 
socio-economic activity in accordance with the soil cover -state in this country.

Prof. dr Stanislaw Kowaliński 
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Wrocław, ul. Grunwaldzka 53


