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Stefan KOZLOWSKI

Zargs strategii ochrong litosferg
Przedstawiono koncepcj.:: strategii ochrony litosfery, jaka moglaby bye realizowana
w Polsce w latach 1991-1 995. Problem ten rna szczeg61ne znaczen ie wobec silnie
rozwini.::tego g6rnictwa i wyjqtkowo duzego, w skali swiatowej, zanieczyszczenia
srodowiska przyrodniczego. Realizacja przed stawiony ch zalozen. wymaga nowelizacji prawa geologic znego.

DOTYCHCZASOWY ROZW6J IDEI OCHRONY PRZYRODY
Zagadnienia oclrrony litos£ery traktowano dotychczas w kategorii
ochrony przyrody nieozywionej. Do XIX w. obiekty przyrody nieozywionej chronionie byly przede wszystkim jako miejsca kultowe. W XIX
w. pojawily si~ nowe kryteria, gl6wnie 'l1aukowe i estetyC"Zne, a wraz z
nimi poj~ie "zabytku", kt6rym mial bye obiekt muzealny. Kierunek ten,
propagowany gl6wnie przez S. Malkowskiego (1928), rozwin'll si~ w Polsce po pierwszej wojnie swiatowej.
Gdy w 1919 r. J. Morozewicz stan'll 'l1a czele nowoutworzonego Panstwowego Instytutu Geologicznego, problematyka ochrony i racjonalnej
gospodarki przyrody zostala szeroko uwzgl~dniona w programie PIG-u .
W 1926 r. powolano Komisj~ do Spraw Ochrony Przyrody Panstwowego
lnstytutu Geologicznego. Weszli do niej wtedy czolowi geolodzy: S. Malkowski (przewodnicz'lcy), J. Czarnocki, R. Danysz-Fleszarowa, A. Mazurek (sekretarz) i J. Samsonowicz. St alym delegatem do Panstwowej
Rady Ochr-ony Przyrody by! J. Czarnocki.
Gl6wny wysilek prac nad ochron'l pzyrody mial przede wszystkim
charakter konserwatorski. W pierwszym okresie, po pierwszej woj'l1ie
swiatowej, starano si~ najpierw dokonae ewidencji obiekt6w zasluguj'lcych na ooffi,on~, kt6ra doprowadzila do skatalogowania i opisania na jciekawszych pod wzgl~dem geologiC"Znym obiekt6w. Poszczeg61ne odsloniGcia, p rofile i obiekty traktowano jako do'kumenty 0 charakterze muzealnym (S. Malkowski, 1928). Bardzo istotnym przejawem dzialalnosci Komisji by to wydawanie Zabytk6w Przyrody Ziem Rzeczypospolitej Polskiej; dwa pierwsze zeszyt y ukazaly si~ w la tach 1928 i 1933. Niestru-
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dzonym or<;downikiem i inicjatorem dzialalnoSci Komisji byl Stanislaw
Malkowski. Prace Komisji do Spraw Ochrony Przyrody PIG-u przerwane zostaly w 1934 1'., z chwil'l przejScia S. Malkowskiego na Uniwersytet
Stefana Batorego w Wilnie. Ale i zadania Komisji byly stopniowo przejmowane przez Towarzystwo Muzeum Ziemi, zaloi:one przez S. Malkowskiego w 1932 r. Staraniem Towarzystwa wydany zostal w 1936 r. trzeci
tom Zabytk6w ... . Zabytki Przyrody Ziem Rzeczypospo!itej Potskiej obejmowaly wyl'lcznie problematyk~ przyrody nieoi:ywionej. Bylo to pierwsze i jedyne wydawnictwo w swiecie poswi~cone tej tematyce.
Rain i ranga zagadnien zwi~zanych z ochronq i gospodarkq zasob6w
przyrody nieoi:ywionej znalazla sw6j wyraz w statucie PIG-u z 1938 r .
Do zakresu dzialania Pailstwowego lnstytutu Geologicznego wpisane zostalo zdanie dotycz'lce "racjonalnego ui:ytkowania i ochrony z16i: surowc6w mineralnych".
Po drugiej wojnie swialowej starano si~ kontynuowac przerwane wojn" badania. W 1951 r. ukazal ;-i<; pierwszy zeszyt nowej serii Zabytki
przyrody nieozywionej. Szerok; program ochrony i racjonalnej gospodarki
zasobami przyrody zostal przedstawiony na Zjei:dzie Panstwowej Rady
Ochrony Przyrody w 1947 r . w Bialowiei:y. Wysuni~to w6wczas tez<; 0 koniecznosci ochrony zasob6w i sil przyrody jako podstawy racjonalnej gospodarki narodowej. Realizacja tych zamierzen zostala jednak zahamowana w latach 1950--1952 wobec reorganizacji, kt6ra przyporz'ldkowala PanstWOWq Rad~ Ochrony Przyrody resorrowi leSnictwa. R6wniei: w geologii
zaczql dominowac eksploatatorski pUltlkt widzenia, co przejawialo si~
szczeg6lnie w okresie funkcjonowania Centralnego Urz<;du Geologii. W
uchwale Rady Ministr6w z 1959 1'., dotycz'lcej organizacji panstwowej
slui:by geologicznej, do dzialalnooci geologicznej nie zaliczono problematyki ochrony z16i: i racjonalnej nimi go-spodarki. Gl6wnq trosk'l geologii
stosowanej stalo si~ w tym okresie powi<;kszanie bazy zasobowej, a w
konsekwencji wzrost wydobycia surowc6w mineralnych.
Dopiero w latach siedemdziesi'ltych i osiemdziesi'ltych zacz<;to podejmowac starania 0 rozszerzenie zakresu zainteresowan geologii Towniei';
na sprawy ochrony z16i: i srodowiska przyrodniczego (S. Kozlowski, 1972,
19S3, 1984, 1986, 1987a, 1987b, 1988a, 1988b; R. Ney, 1971, 1983.
1985; Z. Rubinowski, 1978). Istome zmiany w zrozumleniu gospodarki zasohami przyrody przyniosly lata osiemdziesi'lte. W nowej wersji statutu
Instytutu Geologicznego z 1986 r. ponownie znalazl si~ zapis dotyczqcy
"ochrony zl6z kopalin i w6d podziemnych" oraz "okreSlenia geologicznych aspekt6w srodowiska naturalnego". Na nowo podj~te zostaly prace
zmrerzajqce do sformulowania innego podejScia do gospodarki nieozywionymi zasobami przyrody. Obecnie prace te rozwijane Sq w ramach
Centralnego Programu Badan Podstaw<Jwych 04.10 - Ochrona i ksztaltowCLnie srodowiska przyrodniczego.
NOWE PODEJSCIE DO GOSPODARKI ZASOBAMI PRZYRODY
Sformulowanie zasad ochrony przyrody dla trwalego rozwoju nast'lpilo na forum mi<;dzynarodowym w 1980 r. Mi~dzynarodowa Unia Ochreny Przyrody i Zasob6w Naturalnych (IUCN) przy udziale, wsp6lpracy
i pomocy finansowej Programu Srodowiskowego Narod6w Zjednoczo-
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nych (UNEP) i Swiatowego Funduszu na Rzecz Dzikich Zwierz'lt (WWF)
araz we wspolpracy z O1'ganizacj'l do Spraw Wyzywienia i Ralnictwa
Na1'odow Zjednaezanych (FAO) i Organizaeji Na1'ad6w Zjednoczanyeh
do Spraw Oswiaty, Nauki i Kultury (UNESCO) ap1'aeawala wtedy "Swiatow'l strategi~ achrony przy1'ady".
Podstawawym zalazeniem tej strategii jest przyj~ eie koneepcji ochrony przyrody dJa trwalego razwaju. Ochl'ona pTZyrody w tym uj~ciu razumiana jest jaka niezb~ciny element dalszego razwoju spoleczno-gospodarezega swiata. Rozw6j ten rozumiany jest jako; przeksztalcanie biosfery
i spozytkowanie zasobow ludzkich i finansowyeh oraz zasobow zywej
i nieozywionej przyrody dla zasp<>kojenia potrzeb ludzkosci i poprawienia jakasci jej zycia. AZeby rozwoj magi bye trwaly, nalezy uwzgl<:dnie czynniki spol:eczne, ekologiezne i ekonomiczne, wielkose zasobow azywionyeh i nieazywionych araz korzysci i straty w przypadku wybaru
jednej z wielu moi)iwasci w niedalekiej i odleglej przyszloSci. Tak wi<:c
aehrona przyrady jest paj<:ciem pazytywnym, abejmuj'lcym zaehowanie, utrzymanie, trwale uzytkowanie, adnawianie i ulepszanie Srodawiska
przyrodniezego (Swiatowa strategia oehrany przyrady, 1985, str. 14).
Swiatowa strategia ochrony przyrady nawiqzuje do innyeh strategii,
jakie S'l nieZlb<:dne dla przetrwania i dabrobytu ludzkasd; slra,t egii pokaju, strategii nawega ladu ekonOlnieznego, strategii praw czlowieka,
strategii przezwyci~zania ubOstwa, swiatowej strategii zywnosciowej.
strategii demograficznej.
Mimo tak szeroko sformulowanega programu dalsza uwaga zostala
skierowana glownie na oehron~ zywych zasa·bOw ezyli biasfery. Oehronie zywych zasobow przypisano trzy gl6wne eele;
- utrzymanie podstawowyeh pro.oesow ekolagieznyeh i systemow b~dqeyeh ostoj,! zycia;
- zaehowanie roznarodnosci genetycznej;
- zapewnienie trwalego u;;ytkawania gatunk6w i ekosystemow.
Dominaeja tyeh eelow znalazla swoj wyraz w symbolu graficznym,
jakim opatrwno swiatow,! strategi~ ochTOtly p1'zyrody. Trzeba wi~e
stwierdzie, ze Swiatowa strategia oehrony przyrody ograniezyla si~ tylko
do p1'oblernu biosfery. Problematyka lito-sfery nie byla rozpatrywana, z
wyjqtkiem gleby jako podstawy dla rozwoju rolnictwa. Zalozenia przyj~te dla swiatawej strategii oehrony przyrody znalazly dalszy swoj wyraz w uehwaianej przez ONZ Swiatowej Ka1'eie Przyrody (1982).
R6wnie:i na forum krajowym podj<:te zastaly praee nad narodowq fo1'mul" strategii ochrony przy;rady. Prace te, prawadzone przez Panstwowq
Rad<: Ochrony Przyrody, skupily si<: takze na zagadnieniu aeh1'any zabyikow zywych i zostaIy jui znaeznie zaawansowane. Za punkt wyjscia przyj~to zasad~ , ze w PTag1'amaeh rozwaju kraju winny bye tei brane pod
uwag<: ezynniki srodowiskowe, takie jak;
a - przyj<:eie zasady dostosawania struktury i paziomu produkcji
dO' warunkow i zasobow s1'odowiska przyrodniczego;
b - uwzgl<:dnianie w planowaniu gospodarczym i rachunku ekonomicznym kosztow 1'egeneracji odksztalcen s1'adowiska przY1'odniczego, co
pawinno bye bodieem dla wprowadzenia nowych teehnologii, zgodnych z
zasadami funkcjanowania ekasystemow;
c - uwzgl<:dnian;e w planowaniu przestrzennym wymogow 1'owna-
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wagi ekologicznej srodowiska przYTodniczego i kulturowego (L. Ryszkowski, S. Balazy, 1988, str. 6).
Jako wiodqce umano ekosystemowe podejscie do ochrony przyrody,
kt6re " ... nie tylko pozwala na zrozumienle funkcjonalnych po,wiqzai>. mi~
dzy iywymi i nieozywionymi skladtnikami przyrody, ale rowniez na pclniejsze ksztaltowanie waTunk6w zapewniajqcych przetrwanie gatunku.
Dlatego podejscie ta'kie musi bye podstawow'l zasadq strategii ochrony
iywych zasobow przyrody" (!. c., str. 7).
Wprowadzenie ekosystemowego podejscia wymaga slworzenia przestrzennego, ogolnokrajowego systemu ochrony. Blizsze omowierne koncepcji takiego systemu ochrony om6wione zostalo w odr~bnym aTtykule
(S. Kozlowski, 1989).
Jako gl6wne cele strategli ochTony zywych zasob6w przyrody przyj~to:

- utrzymanie podstawowych procesow ekologicznych i systemow b~
d'lcych ostojq zycia;
- oparcie gospodarki rolnej na zasadach ekologicznych jako niezb~d
nych warunkach zapewnienia funkcjonalnosci ogolnokrajowego systemu
obszar6w cMonionych i zapewnienia r6znorodnosci genetycznej;
- zapewnienie trwalooci uzytkowania gatunkow i ekosystem6w.
Ustalc:me tei zostaly gl6wne zasady dzialai>. kierunko,wych:
1. Stymulowanie procesDw lIsamooczyszczania siE( srodowiska.
2. Systemowe rozwiqzanie problem6w technic2Jnych dotyczqcych neu tralizowania, usuwania i utylizacji zanieczYS2JCzen.
3. Wzmoienie ochrony teren6w przyrodniczo cennych oraz ochrony
gatunkowej roslin i zwierz'lt przez kompleksowo realizowany program
zabezpieczenia prawidlowego funkcjonowania ekosystemow w ramach
system'll obszarow chronionych (L. Ryszkowski, S. Bala'LY. 1988, str. 12).
Poszukiwania nowych zasad gospodaro,w ania zasobami przyrody prowadzone Sq rowniei w ramach prac Komitetu Przestrz€'Iltlego Zagospodarowa'n ia Kraju PAN (Gospodarka zasobami przyrody, 1984). Prace te
zrnierzajq do stworzenia zasad gospodarczych dla nowego ,w aTiantu rozwoju spoleczno-gospodarczego kraju opartego na kryteriach ekologicznych. Jest to idea ekorozwoju kraju oparta na racjonalnej gospodarce
posiada·nymi zasobami przyrody (Ekorozwoj ... , 1986).

ZALOZENIA STRATEGII OCHRONY LITOSFERY
W ostatnich latach comz bardziej zyskuje uznanie teoria holistycznego (calosoiowego) traktowania otaczaj'lcego nas Swiata. Istnienie 000sfery jest uzaleinione od bardzo wielu C'zynnik6w zwiqzanych z samq
planetq Ziemi'l, jak i warunkami panujqcymi w naszym ukladzie slonecznym. To nowe spojrzenie na sytuacj~ czlowieka na Ziemi wymaga
gl~bokich przemian w traktowaniu otaczai'lcego nas Srodowiska przyrodniczego.
W odr6inieniu od mechanistycznego, kartezjanskiego widzenia swiata ze wspolczesnej fizyki wylania si~ swia topoglqd okreSlany jako: o'l'ganiczny, holistyczny i ekologkzny (F. Capra, 1987, str. 113).
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Rozpatrujqc srodowisko przyrodnicze zycia czlowieka moiemy m6wi" 0 kOilliecznoSci sformulowania trzech strategii: ochrony atmosfery,
ochrony litosfery oraz ochrony biosfery.
Rejestrowane ostatnio zmiany zachodzqce w atmosferze wskazujq na
bardzo niepokojqcy wzrost zawartoSci tlenku w~gla, ubytek oslony (}ZQnowej oraz zaruieczyszczenia powietrza pylami -' gazami. Nowe zagroienia
atmosfery wiqi q si~ z umieszczaniem na orbitach okoloziemskich coraz
to wi~kszej ilOOci sztucznych konstrukcji. Z tego tei wzgl~u podejmowane Sq rni~dzynarodowe wysilki dIa ochrony atmosfery.
R6wnoczesnie winny bye prowadzone prace zwiqzane z formulowaruiem zasad ochrony Jitosfery. Rozwijajqca si~ technika COTaz bardziej
intensywnie przeksztalca litosfer~ . W§r6d tych dzialan wyst~pujq r6wniei i takie, ktore prowadzq do daleko idl\OYch destrukcji i skazen groznych dla zycia. Tak wi~c kondycja litosfery winna bye przedmiotem strategii jej ochrony. W mmy tego poj~cia Wl'hodzi cz~o'wo problematyka hyciTosfery. Dotyczy to szczegolnie calej problematyki w6d podziemnych, jak rowniez dna ocean6w. Zagadnienia w6d w morZ!!.cll i ocea,n ach
oraz w6d powierzchniowych naleil\ jui bardziej do zagadnien biosfery.
Przez litosfer~ rozumie si~ najbardziej zewn~trZ!Ilq cz~c skorupy Ziemi 0 mi,!iszoSci od 10 do przeszlo 100 km. Wychodz,!c z przeslanek geologii klteresuje nas przede wszystloim ta cz~e litosfery, jaka mooe bye
poddana dzialaniu czlowieka. Zatem ska~a tego poj~a ulegala zmianie
w miar~ rozwoju oddzia!ywania czlowieka, czego przykladem j'est staly
wzrost gl~ookoSci wiercen, ktOre obecnie docieraj,! jui do 14 km od powierzchni Ziemi.
Ochrona litosfery dotyczy nie tylko Ziem; ale wszelkich stalych skupisk materii znajdujacych si~ w kosmosie a poddawanych dzia!alnosci
czlowieka. W ostatnich kilkunastu latach czlowiek rozpoczal 'Denetraci~
Ksi~zyca i planet ukladu slonecznego. co stwOTzylo nowe potrzeby i 000wiazki ochTony aktualnie poznawanych skupisk materii. Ochrona ta rozumiana iest dwojako: jako ochrona mosfery przed ewentualnymi wplywarni pochodz,!cymi z innych planet i jako ochrona samych planet przed
nega tywnyrni wplywarni dzialalnoSci c-zlowieka. Problem ochrony poza,,;emskich ~kupi sk materii jest jednak zaga<lnieniem przyszloSciowym
i nie b~ie tu blizej rozpatrvwany.
Pot.rzeba ochronv litosfery wvplywa z przeslarnek przyrodniczych,
~ogpodarczvch i spolecznvch. Litosfera stanowi podloze. na kt6rym rozwinela si" ('ala mosier" . Od iakoSci tego podloza zalezy wiec r0zw6i Zycia na Ziemi. a ochrona Jitosferv rna w pierwszvrn rzedzie zapewn,;e warunki iego dals7.e<!o rozwoiu. Dotvczy to szezeg6lnle patrzeby zachowania
warunk6w niezbednvch ella ('vwilizacyine"o 'i psvchiczne"o rozwoiu papulacii ludzkiei. Z tvrh wZ<1led6w 'przeslanki wskazujace na potrzebe
ochronv Iitosferv SR. silnie zroini('owane:
1. Ochrona Ziemi nrzed skaieniami chemicznvmi i radioaktvwnvmi.
2. Ochrona iakosci i ilosd w6d powierzchniowych i po<lziernnych.
3. Zaoewnienie trwatooci uzvtkowania kooalin.
4. Ochrona "rodowiska przyrodniczego W otoczeniu mieisc eksploatacil i or~er6bki kopalin.
5. O('hronrl wvhranv<"h nb~arow nowier'T.f"hni ziemi. bezC"ennvch 7.e
wzge,d6w naukowych i rekreacyjno-turystycznych.

OCHRONA ZIEMI PR;Z:ED SKAZENIAMI CHEMICZNYMI I RAIJIOAKTYWNYMI

Nasilajqca si~ coraz bardziej ekspansja gospodarki czlowieka spowodowala narastajqce od-konca Xlx w. : nowe zjawisko - zagrozenie chemiczne i raaioaktywne,. spowodowane. produkowaniem przez lUdzkosc coraz to
wi~kszych ilosei 'substancji chemicznych_ Zarejestrowano jui. ponad 5 min
zwiqzkow chemicznych, a kai,dego roku przypywa okolo 70 tys. nowych.
Wiele z tych zwiqzk6w rna charakwr trui<!cy, mszcz'!cy dla zycia, powodllje skazenia wody i gleby,· ..
.
Chemloi.ne skazenile litosfery dotyczy glownie .g leby i obiegu w6d
(glownie wod podziemnych). Wyroznia si~ poj~ie d e·w as t a c j i - gdy
grunty utracily calkowicie" l'olnicze lub . leme wartosci uzytkowe ·i a e g l' a Ci a c j i - ·k iedy WySt~pujl1 tylko· zmniejszenie wartoiici uzytkowych. Degradacja-chemiczna·gl~. o . po:lega· na zmianie. lch sklaCiu ohemicznego, co prowaiW. do oolabiema· aktywnoiici' biologicznej i nieko~zystnych
zmian wlasnoOOifizyczuych. Zmiany te dotyczq glownie odczynu gleb zakwaszenia lub alkalizacji, kumulacji pierwiastkow sladowych, zwlaszczametali, a taki.e biologiczneJ (mikrobiologicznej) aktywnoiici gleb (A.
Kabata-Pendias, 1986).
W Polsc-e mamy najoz~clej do 'czy,uienia z nast~puj,!cymi procesami:
--:- zakwaszeniem gleb na · obsZarze calego kraju w wyniku opadow
zwi,!zkow siark'i oraz stosowania nadmierriej ilQiiai. nawoWw mineralnych;
- alkalizacj,! gleb na stosunkowo ograniczonych obszarach, np. w otocieniu cementowni;
'
.
,- kumulacjq .metali (co rna miejsce wokol hut metali kolorowych)
prowadz'!c'! do calkowitej dewastacji gleb, np . .w wyniku depozycji 010wiu (rejon B.u kowna). "
.
. .
.
Najpowai.uiejszym 'zrodle~ zanieczyszczenia sl'odowiska pr~odnicze
go mark,! i pierwiastkami sladowymi jest wydobywanie i .przer6bka suro·w cow mineralnych. oraz. spalanie .surowc6w energetycZIlych.
Odr~bny problem stanowi stosowanie nawoz6w mineralnych oraz
srodkow oChrony roslin. Proces chemizacji · rolnictwa · jest dzis powaznym zagrozeniem ella jakosci gleb i w6d powierzchniowych. Skaienie w6d
podziernnych nast~puje najcz~sciej na drodze migracji produkt6w ropoc
pochodnych. Migracja tych zwiqzk6w prowadzi do degradacji zbiornik6w
wad podziernnych, a co za tym idzie, stano wi zagrozenie ella uj~c w6d pitnyeh - jak to mialo· mie}sce np.. w Lublinie. Migracja zwi'lzk6w ropopochodnych moze. nast~j::owac_ do znacznych gl~bokoiici, degraduj'lc zbiorniki w6d kredowych, jurajskich, triasowych i dewonskich (Z. Plochniewski, 1986) .
. Dotychezasowe drialania na rzecz ochrony litosfery przedskaieniami chemicmymi nie przybraly powazniejszych rozmiar6w. Brak jest ustalonyeh standard6w i norm' dla dopuszczalnych skazen oraz wdTazanych
metod ieh·neutralizacji.
Rozw6j gospodarki narooawej powoduje coraz to wi~ks:zy obrot produktami ·raelloaktywnymi. ·W Zlwiqzku z rozpocz~ciem budowy elektrowni
j'!drowych istnieje potrzelsa lokalizacji skiadowisk odpad6w 0 sredniej
i niskiej aktywnosci. Jeden z wariant6w przewiduje skladowanie tych odpadow w komorach pog6rniczyeh lub w specjalnie skonstruowanych ot-
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worach wiertniczych. Otwiera to nowfj dziedzin~ ochrony litosfery. szczeg6lnie w6d, przed skazenlarni radioaktywnymi. Skazenia radioaktywne
przybierajfj najsilniejszfj form~ w strefach wybuch6w j'ldrowych lub awarii reaktor6w. W rejonie Czarnobyla, na duiym obszarze wok6l elektrowni, zdj~ta zoslala warslwa ziemi do 1,5 m grubooci, co wskazuje na skal~ padejmowanych prac rekultywacyjnych. Skazenia zwi'lzane z ·promieniawaniem jonizujfjcym mogfj bye lez wywolane eksploatacjq i skladowaniem OTaz przer6bkfj kapalin, np. w~gla kamiennego, rud miedzi
oraz przy produkcji nawoz6w fosforowych. Istnieje wi~c polrzeba wydania szczeg610wych przepis6w regulujqcych zasady ochrony zierni i w6d
przed skazenlami radioaktyvlnymi oraz sposob i tryb prowadzenia obserwacji i kontroli.
OCHRONA JAKOSCI I ILOSCI WOD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

W xx w. pojawil si~ nowy problem - narastajElcy deficyt czystych
w6d slodkich. Wody powierzchniowe (Sr6dl'ldowe plynEice i ·staj'lce oraz
morskie) ulegajEl COTaz to wi~kszemu skazeniu. Na olbrzymich obszarach
mamy do czynienia z calkowitym skazen.em pierwszego poziomu w6d
gruntowych. StopniowQ zamiera tez zycie w zbiornikach w6d morskich
(morza: Baltyckie i Sr6dziemne). JednoczeSnie wzrasta zapotrzebowanie
na wod~ dla celow komunainych, dla !l'Olnictwa i przemyslu. W tej sytuacji coraz cz~sciej zaczyna si~ si~gac do zasooow wad podziemnych.
Obieg wady w obr~bie litosfery docho'dzi do strefy Conrada i obejmuje
gl~bokosci dO' kilkunastu kilometr6w ad powierzchni ziemi. Wodypodziemne charakteryzuj'l si~ bardzo wolnym obiegiem liczonym niekiedy·
w selki milion6w lat. Na obszarze Polski rozpoznane zostaly zasoby w6d
podziemnych trzeciorz~dowych, kredowych, jurajskich, dewonskich.
Bardzo powolna wymiana wad podziemnych wskazuje na potrzeb~ wyj'ltkowo skutecznej ieh ocmony przed ska:i:eniami przenikajElcymi z powierzchni ziemi (J. Burchard i in., 1988). Szacuje si~, :i:e w Polsce
jest co 113jmniej 12 tys. ±rodel ska:i:enia w6d podziernnych. Dotyczy to
szczegolnie wszystkich miejsc przerobki, magazynowania i dystrybucji
produktow ropopochodnych (Z. Plochniewski, 1986).
W obec bardzo daleko posuni~tego ska:i:enia w6d powierzchniowych,
wody podziemne Sq w wi~kszosci wypadkow ostatniEi szans'l czystych
w6d dla potrzeb kornunalnych, dla przemyslu spozywczego, farmaceutycznego i produkcji specjalnej. Koniecznosc ochrony wad podziemnych byla
bardzo szeroko omawiana na Mi~dzynarodowym Kongresie Geologicznym
w Moskwie w 1984 r.
Rozwija si~ wspolpraca polsko-czechoslowacka w zakresie · ochrony w6d
podz·ieml1ych, polegajfjca na organizowaniu kolejnych seminari6w l1a ten
temat. Problematyka ochrony wad podziemnych przedstawiona zostala
w zbdorowej monografii pod red. A. Kleczkowskiego (1984). W rozwazaniach tych zwraca si~ szczegolnie uwag~ na zjawisko zubozenia zasobow
i zanieczyszczenia w6d podziemnych. Ze zubozeniem zasobow mamy do
czynienia w rejonach poboru w6d za pomocEi duzych, wielootworowych
uj~c O1'az W strefach odwodnienia z16:i: kopalin stalych.
Nadmierny, cz~sto niekontrolowany pobar wad podziemnych doprowadzil jui do powstania wielu lejaw depresyjnych np. pod wielkimi mia-
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stami - Warnzawlj, Lodzilj, Radomiem, Lublinem. Szczecinem i innymL
Dlatego Ironieczne jest rozwijarue sieci obserwacji stacjonarnych w6d
podziemnych reaJizowanej obecnJ.e przez Panstwowy Instytut Geologiczny. Siee ta winna wejse do og61nego systemu monJtoringu srodowiska.
Istnieje potrzeba wydama szczeg610wych przepis6w dotyczljcych zasad ochirony w6d pod21iemnych. Istotnlj rollj w realizacji tego postulatu
jest wprowadzenie poj~aia ochrony obszar6w w6d podztemnych, obejmujljcych obszary zasilama zbiorndk6w w6d podzdemnych. Na obszarach tych
wmny bye okrcilone i wprowadzone zasady go<lJXl<darowania niedopuszczajljce do skazen w6d podziemnych, co odnosi si~ szczegolme do zasad
gospoda'l'kd rolnej.
Potrzeba zmian obowiljzujqcych przepis6w sanitarnych dotyCZIlcych
w6d rzecznych, jeziornych i podziemnych om6wiona zosta!a przez A. MaciO'Szczykow'l (1987). Wody podziemne wymagajq odmiennego podejscia do
ich klasyfikacji i zagrozeii. Opracowany wi~c zo·s ta! projekt klasyfikacji
jako5ai w6d podziemnych z okTffileniem dopuszc",alnych parametr6w i st~
zen. mikrollk!adnik6w w poszczegolnych klasach jakosci wad podziemnych
(I. c.).
Odr~bne zagadnienie stanowi potrzeba ochrony woo leczniczych i terma.l nych. Wody lecznicze ulegaj,! w Po·l sce szybkiej degradacji. Wi~kszoSe
uzdrowisk jest juz obecnie zagro-zona zarowno ze wzgl~du na stan czystoSci powietrza, jak i na jakooe oraz iloSe woo leczniczych. Istnieje wi~c
pofJrzeba podj~ia szeregu dzia!aii zmie<rzajqcych do ratowania uzdrowisk.
W zwiqzku z narastajqcym kryzysem energetycznym coraz to wi~ksZIj uwag~ :z:wraca si~ na wody termiczne. kt6re rowniez muszq bye obj~te
ocbrOllq przed niew!aSciwym uzytkowaniem.
Prredstawione wyzej rozwazania wskazujq na konieczmosc ",miany
kwalifikacji prawnej woo podziemnych. Wody podziemne nie slj w PTa-wie g6rmczym i geologi=ym traktowane jako kopalina, co w zasadm.lczy spos6b utrudnia realizacj~ ich achrony. Z tego tez powodu W'Iloszone
Sq postulaty. aby ca!1j grupe wad podziemnych traktowac jako kopallny
uzyteczne (A. Szczepaiiski. 1988). Przyk!adem moze bye potrzeba utylizacji s!onych w6d kOipalnianych. wvoompowywanych przy eksploatacji
w~gla kamliennego. Zrzucanie tych wad do Wis!y i Odry powaduje degradaci~ g!6wnych systemaw woonyrh '" Polsce (L. Skiblinski, 1984).
ZAPEWNIENIE TRWALOSCI UZYTKOW ANIA KOP ALIN Z MYSL!\
o PRZYSZLYCH POKOLENIACH

Z!oza surO'wcow mineralnych zalirzane sa dO' grupy zasob6w naturalnych. wST6d k·t 6rych wyroznia si~ (K. G6rka, B. Poskrobko, 1987): przestrzen geograficzna wraz z kompleksem glebowo-fizjograficznym; zasoby mineralne, zasaby wodne i zasoby biotyczne (rosliny i zwierz~ta).
Zasoby naturalne mozna tez ro:opatrywae od strony ich funkcji:
1. Zasoby niewyczel'pywalne
- mezmienialne przez uzycie (pol:ozenie geograficzne, nas!onecznienie);
- zmienialne (powretrze, woda);
2. Zasoby wyczerpywaIne
- odnawialne (zasoby wodne, biotyczne);
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- tylko cz~sciowo odnawialne (gleba, mikroklimat);
- nieodnawialne (zloza surowcow mineralnych).
ZloZa surowcow mineralnych nalezl{ wi~c do unikalnej grupy zasobow
nieodnawialnych. Dlatego niezb~e Sq specjalne rygory w zakresie ich
ochrony, zwlaszcza, ze coo-az bardziej powszechny staje si~ niedobOr tych
SUTOWCOW. Zagadnienie to rm;win;'~te mstalo W pioIllierskich pracach
W . Goetla (1963, 1965).
Stopniowo ,r osnre zuzyde surowcow mineralnych. W krajach rozwiIlIi~tych przemyslowo W 1982 r. zuzycie surowcow niemetalicmych (skalnych) na jednego obywatela w ciqgu roku ksztaltowalo si~ W granicach
5-10 ton. W USA - 9 t, w CSRS - 7 t, we Francji - 6 t, a w Polsce - 6,6 t (M. Krejcir, 1987). Biorqc pod uwag~ ilo.sc wszys1Jkich wydobytych kopalln obserwuje si~ w Europie baTdzo szybki WZirOst, np.
w Czechoslowacji W 1961 r. przypadalo 8,9 t na obywatela, a w 1975 r.
juz 18,3 t. W Polsce uoSe ta wynosila w 1964 r. - 10,5 t, w 1975 r. 16,5 t . Od 1978 r. nastqpil w Polsce 5padek wydobycia kopaIm zwil{zany
z kryzysem gospodarczym; w 1985 r. wydobycie surowcow mineralnych
na jednego mieszkailca wynosilo 13,7 t.
Ocenia si~, ze ludzkooe wydobywa obecnie z ziemi ponad 100 mid
ton kopalin uiytecznych rocme. W ciqgu ostabnich 25 lat wydobyto na
Swiecie tyle surowcow ile w ciqgu calej historii ludzkosci. Obecnie prognozy wskazujq na to, ze pod koIlliec XX w. wydobycie surowcow rnineralnych moze dojse do 300 mId tiT (J. Rurikow, 1986). Zwaiywszy na to,
ze sl{ to zasoby nieoooawialne,znaczna cz~se obecnie manych i eksploatowanych zloz ulegnie do 2000 r. wyczerpaniu. Co prawda, rownocze{inie
roSnie ilose zasobow w wyniku nowych odkrye geologicmych ; post~u
w procesach przerobki i wzbcgacania, jednak problem wyczerpywania si~
zl6z, przynajmniej dla pewnych obszaa-6w, w tym i Polski, staje si~ coraz
bardziej aktualny i bliski. Dlatego tez coraz bardZlej aktualne jest zagadnienie ochrony zlM surowc6w mineralnych.
Bogactwa litosfery winny bye wykorzystane nie tylko przez nasze
pokolenie ale i te, kt6re b~dl{ zyly w przyszloSci. Nie mamy wi~c prawa
zawlaszczae tych zasob6w przez rabunkowq. nieracjonalnq gospodark~.
J ak bardzo bllski j oot juz okres wyczerpywania si~ gl6wnych, zagospodarowanych dotychczas zl6z Swiadczye moze sytuacja w Polsce. Szacuje
sri~, ze w czynnych kopalniach wyczerpie siEl zloie jui za niewiele lat:
w~giel kamienny 85 lat
w~giel brunatny - 45 lat
rudy miedzi - 50 lat
siarka - 35 lat
gaz ziemny - 30 lat
R6wnoczesrue moiliwoSci budowy nowych kopalr\. Sl{ moooo ograniczone ze wzgl~u na znacmie trudniejsze warunki geologiczno-g6rnicze,
pocil{gajqce za sabl{ coraz to wi~ksze zagroienia dla Srodowiska przyroon;czego.
Problem niedobaru surowcow i globalnych .proces6w zanieczyszczenia srodowiska sformulowany mstal stasunkowo niedawno, najbardziej
dobitnie w pierwszym raporcie Klubu Rzymskiego.
W latach siedemdziesi!jtych pojawil sill nowy motyw krytycznego pa~
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trzenia na gospadark~ surawcami mineralnymi z uwagi na narastaj~C'e
skazenie srodawiska przyradniczega swiata.
Wydabycie i przetworstwo surowc6w mineralnych adgrywa dziS decyduj~c'l rol~ w glo.balnych procesach zanieczyszczenia srodowiska (np.
w zakresie emisji CO 2 i S02 uwalnianega w procesie spalania surowcow
energetycznych). Zatem' problem zuzywania si~ zasab6w mineralnych i
reperkusji srodowiskawych stanowi'l gl6wne przeslanki wskazuj'lce na
kaniecznosc racjanalnej gospodarki tymi zasobami. Sq dwa motywy tego dzialania:
- zapewnienie trwaloSci uzytkowania kapalin z myslq a potrzebach
przyszlych pokaleiJ.;
ochrana sradowiska pzyradniczega przed degradacjq wywalan'l
przer6bk'l i spalaniem kopalin .
. Aby zapewnie trwaloSc uzytkawania kopalin niezb ~dne jest wykO'llanie r6znorodnych analiz polegaj'lcych na ustaleniu wskainika wystarczalnasci zasob6w, a takze wielkosci strat g6rniczych i przerobczych. Blizsze
om6wienie metodologii tego typu analiz zawarte jest w pracy A. Bolewskiego i T. Smakowskiego (1989).
Kazde dzialanie gornicze prowadzi do. zuzywania si~ zasobow kopalin
i degradacji srodowiska przyrodniczego. Dlatego najistotniejszym problemem jest ograniczenie do niezb~dnego minimum dzialalnosci gomiczej.
Mozna to uzyskae przez stosowanie technologii malo- i bezodpadowych.
Przez maksymalne wykorzystanie odpad6w mineralnych powstaj~cych
w trakcie wydobywania, przer6bki i innych proces6w technologicznych
moma w bardzo istotny spas6b ograniczyc zapotrzebawanie na eksploatacie kopalin.
Obecnie ci'lgle mamy do czynienia ze skladowaniem na haldach ogromne iIo"ci kopalin. Nieselektywne skladowan~e na haldaoh kapalin traktowanych jako odpady w gornictwie podziemnym i adkrywkowym prowadzi
do. ich bezpowrotnega zniszczenia. Tak dzieje si~ np. przy 'zdejmowaniu
ogromnych mas ziemnych przy odkrywkowej eksploata,e ji w~gla brunatnego i siarki. Aby fo['malnie usprawiedliwic takie past~powanie wprowadzono poj~cie nadkladu nie 7aliczanego do. grupy kopalin towarzysz'lcych.
Wy.chodz'lc z tyeh przeslanek, kcmalnia w~gla brunatnega w Belchatowie
wygrala praces 0 prawn'l kwalifikacj~ sypanej haldy. Mimo ze na hald~
wywozane S'l !iczne kopaliny, sqd zwolnB kopa"nie ad 'obawi'lzku uiszczania aplat za skladowanie odpadow. Przyklad ten wskazuje, jak slaba wprowadzane S'l mechanizmy zmierzai,!ce do pelnego wykC>1'zystnia eksplaatawanych kopalin. Omawiane zagadnienia wi,!z!! si~ z niefortunnym wprowadzeniem podziaru na kopaIiny g16wne i towarzyszace 'czy wspoltowarzyszllce. Troska 0 wydobycie kopaliny gl6wnej zwalnia zaklady gornicze z adpowiedzialnosci za lasy kapalin towarzysz'lcych i wspo!wyst~pu
i,!cych.
Ismieie wi~c potrzeba wprowadzenia pojecia 7!0;; wielasurowcowvch.
Przyj~cie takiego nodeiscia zmienBaby rowniez zakres dokumentacii /!eologicznej, w kt6rej winny bye w tym samym staDniu roznatrvwane wszystIde konaIlny wysteDui'lce w zlazu (S. K07!awski, 1989; B. Woiniakowski,
19'B~), Pows 7echne dzi§ marnowanie kopaIin towarzys 'lcych i wsp6!wystepuj'!cvch naJeiy urnae za najbardziej drastyczne naruszanle zasad strategii ochrony Iitosfery.
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OCHRONA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W OTOCZENIU MIEJSC
EKSpLOATACJi I PRZEROB,K I KOP~IN

Kazda eksploata'cja kopalin (stalych, plynnych i gazowych) powoduje
nairuszarue dotychczasowego stanu Srodowiska: Zmiany w ' Srodowisku zaIez'!' w duzym stopniu od spoSobu "prowadwnego wydobycia metodarni:
podziemnymi, adkrywkowymi, OtwOToWymi: ,czy bagrowaniem ' dna m6rz
i ocean6w, Najcz~sciej spotykarny si<: , z nast~puj'lcymi. przeksztakeniami
gorniczymi (J, Chwastek, 1983):
- geomechanicmymi (deformacje ter'e nu);
- hyckologicmym; i hydrogeologicznymi;
,- geochemicznymi;
- bioJogicznymi,
Przeksztalcenia gornicze prowadz,! z' zasady :do trwalych zmian rzei:by terenu (s)'panie hald, powstawarue wyrobisk i , zapadlisk), Dzililalnosc
gornkza rna jednak charakter przejsciowy i zabiegi rekultywacyjne s,!
w ztanie przywrocic na og61 tereny pog6rnicze ' dla " rMnorodnych form
dzialalnosci gospodarczej (J, Greszta,S, Morawski, 1972), Straty Srodowiskowe spowodowane przez g6rnictWo", rrroi:na , znacznie zredukowac
przez:
- wlasciwe lokalizowanie wyroois'k g6rhi~ych;
, - wprowadzenie odpomednich technik wydobycia, np. , podsadzania
wyrobisk;
,
- Swiadome programowanie ksztaitu wy'tobiSk i halddIa ,p 6i:niejszych cel6w rekultywacyjno-gospodarcO:ych. '
'.
Bardzo istotnym elementemochrony SrodoWiska jest peIne wykorzys~
tanie odpad6w gorniczych i 'przerobczych iprzei 'stooowanie toohnologii
malo- 'i bezodpadowych.
,
Druga grupa zagrozen srodowiska dotyc:zy procesu przer6bki kopalin
II\C7nie z ich spalanilem. Na, tymetapie' szkody srodowiskowe S'l nie1'orownywalnie wi<:ksze, cz<:sto 0 " globaIily'm,' znaczeriiu. Fraces ' spalania surowcow energetycznych prowadzi do uwohiieni<! : ' :
'
- tlenku w<:gla, co powod'lije 'efekisikla:rnioWy; . ,
- dwutlenku siarki, 'co pow<>duje' 'efekt 1!:waiinych ,deszcz6w;
-'- tlenkow azotu i innych ' gazow dega-adui,!cych atmosfer<:.
Neutralizacja tych niekorzystnych zjawisk jest rnoi:liwa , pr7ez 'odpirytyzowanie w~gla; spalanie w<:gIa w kotlach fluidalnych i odsiaTC'I.anie
gaz6w kominowych, Stosowanie wyrnieniO'llych technik VI wielu kraiach
doprowadzHa do znacznego obniZenia szkadliwych emisii i Poprawy stanu
Srodowiska. Bardzo powai:ne sZkody srodowiskowe jJOwstaja w celym
cyklu hutnictwa ielaia i metali kolorowych. Two),z<!ce si<: wokol hut degiadacje geochemic21ne mai'! niejednokrotnle, bardzo trwaly charakter (np.
dla skazen olowiem ~ 300 lat) , Wielkie szkOdy srodowiskowe wywoluie
przemysl 'chemiczny oparty na przerobce surowc6w mineralnych.
Naleiy' wi<:c stwierdzic, ze bezpieczil<! dla srodowisk~ technologie
prz€r6bki surowc6w mineraJnych maj,! kluczowe znac 7 enie w regionalnym"i globalnym niszczeniu przyrody i, degradac1i litosfery. Opracowanie
technologii przer6bki surowc6w mineralnych n;euci'lzliwych dla srodowiska jest najpilnieiszvm zadaniem do rozwi'l,7.ania u schylku XX w.
, Ze wzgl<:du na wielkie zagrozenie srodowiskowe, jakie niesie ze sob!!
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przemysl wydobywczy iprzetw6rczy, istnieje bezwzgl'l<iJna pollrzeba wykonywania oeen oddzialywania pr<>jektowanych inwestycji na Srodowisko
(OOS). Poprzez wykonywanie ocen typu OWS (005) moma dojt.: do minimalizowania sllrat Srodowiskowych. Szczeg610wa metodyka ocen OWS
dla gomctwa w~gla kamiennego zt>stala juz opracowana (A. Barteczek i in.,
1988). Istndeje potrzeba wprowadzenia ooowi'lzku wykonywania takich
ocen ella wszeJkich zamierzen inwestycji g6rniczych i przer6bczych. 0chrona srodowiska rprzyrodniczego w otoczeniu miejsc eksplootacji i przerohki surowcOw mineralnych musi bye rozwi!jzyw'a na w skali punktowej,
regionalnej i globa1nej . Przyklad dokalnej strategii rozwoju gorniC'twa w
nawiqzaniu do zalo±en oehrony srodowiska opracowany wstal dla Gar
Swi~kirzyskich (Z. Rubin.CYwski, 1988). Opracowana tez zostala metodologia wykonywania opracowan z zakresu ochrany Srodowiska dla poszczeg6lnych kamieniolom6w i kopaJn. Czekaj!j one na wdrozenie do codziennej praktyki dziaWnooci g6rniczo.-g06podarczej.
OCHRONA WYBRANYCH OBSZAROW POWIERZCHNI ZIEMI
BEZCENNYCH ZE WZGLE;DOW NAUKOWYCH
I REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH

Ochrona lltosfery rna tez za zadanie zapewnic warunki ,-ozwoju 000bowego i cywilizacyjnego czlowieka. Znaczne obszary litosfery tworz'l
kulturowe dziedzictwo czlowieka. Z tego tez wzgl~du pewne rejt>ny Zierni
otoczone byly od najdawruejszych czasow kuJtem i ochrOll!j. Moina tu
wymienic Swi~Ui g6r~ Bogdo-Un kolo Ulan-Bator, kult ochrony szczyt6w Himalaj6w i wiele innych.
W Polsce trwa jui stuletni wysilek spolecmy ukierunkowany na ochron~ Tatr. Jest to og6lnonarodowa potrzeba zachowania w niezmienionym
,ianie tego niewiellciego slcrawka Ziemi maj'lcego ogromne znaczenie dla
rozwoju duchowego, kulturowego a r6wniei sparlowego calego spoleczenstwa. Te przeslanki doprowadzily do koncepcji tworzenia park6w narodowych. Wiele z nich poSwi~one jest ochro<nie profili geologiCZlllych
i form morfologicznych jak "'p. P,...k Colorado,
Obecnie dIa ochrony wybranych rejon6w tWOlI'ZOOe 6'1 w Polsce: parki
narodowe, rezerwaty przyrody ndeozywionej, p~rki krajobrawwe i pomniki przyrody.
W 1975 r . wydany zostal specjalny Kata!og rezerwat6w i pomnikaw
przyrady nieozywionej w Po}sce. Ochrona przyrody nieoZywionej stanowi bardzo istotny element tworzonego abecnie Wielko,p rzestrzennego
Systemu Obszar6w ChranO.onych (WSOCh) maj'lcego docelowo obj'lc ako10 1/3 powierzchni kraju (S. Kozlowski, 1980). Jednym z zadan tego systemu jest oehrona krajobraz6w ze wzgl~du na prze<llanki naukowe, rekreacyjn.o-dydaktyczne a takze estety=o-kulturowe.
WDROZENIE STRATEGII OCHRONY LITOSFERY
Stosunkowo niedawno nauczylismy si~ patrzec na Ziemi~ jako na statek kosrniczny poruszaj'lcy si~ we wszechSwiecie. Funkcjonawanie tego
statku wymaga zachowania podstawowych proces6w i warunkow stabilizuj'lcych :iycie czlowieka na Ziemi. Tymczasem nieprzemyslana gospo-
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darka kopalinami i produkcja energii oraz zywiolowa produkcja chemiczna i broni jqdrowej s tworzyla w ostatnich 20 latach realne zagrozenie
dla dalszego bytowanoia czlowieka na Ziemi. Przeciwstawienie s i~ narastaj'lcym zagrozeniom winno polegac na realizacj i zalozen strategii ochrony
zywych zasobow przyrody i strategii ochrony litosfery.
Silrategia ochrony litosfery nie doczekala si~ dotychczas syntetycznych i programowych opracowan. Jako gl6wne cele strategii ochrony
litosfery nalezy wyrnienic:
- utrzymanie w forrnie nieskazonej powierzchni Zierni jako warunku rozwoju zycia,
- ochrona przed skaieniem gl~bszych warstw litosfery a szczegolnie
obiegu wody,
- zapewnienie trwalooci uzytkowama zasobow kopalin,
- ochrona wybranych fragment6w Ziemi z uwagi na potrzeb~ rozwoju osobowego czlowieka.
Realizacja tych cel6w wymaga dopracowania wielu zagadnien prawnych, ekonomicznych i adrninistracyjnych. Wi'lie si~ to z podst awowymi
dylematarni gospodar ki Swiata ana!izowanymi ad szeregu lat w opracowaniach Klubu Rzymskiego. Do osi'lgni~ia tych zadan potrzeba:
- racjonalnej i oszcz~dnej (bezodpadowej) gospodarki kopalinami;
- ograniczenia do minimum negatywnego wplywu pr ocesow spalania surowcow energetycznych na srodowisko przyrodnicze;
- poddania scislej kontroli ilosci i ja'koSci pm dukowanych zwi'lz;kow chemi=ych, szczegolnie 0 toksycznym dzliala'l1iu;
- ogral1liczenia zagrozen skaieniami radioaktywnyrni przez wprnwadzenie bardziej bezpiecznych generacji elektrowni j'ldrowych i pnwszechne rozbrojenie nuklearne;
- szczeg&lnej ochrony obiegu wOd powierzchniowych, morskich i
podziemnych jako niezb~dnego elementu rozwoju iycia na Zierni.
Strategia ochrony litosfery ma swoj wym·i ar globalny i regionalny.
Zanim dojdzie do formulowania program6w mi<:dzynarodowych nalezy
podejmowac dzialall1ia lokalne w ska1i poszczegolnych panstw. Potrzeby
Polski s'l w tym wzgl<:dzie szczeg6lnie duie, gdyi stan skaienia naszego
Srodowiska oceniany jest jako jeden z najwi~kszych na swiecie. Zwi'lzane to jest w znacznym stopniu z ukierunkowaniem naszej gospodarki na
eksploatacj~, przerobkp. i eksport kopa1in. Jako najpilniejsze 'k ierunki
dzialan, ja'k ie .n aleialoby podj'lc, aby rO?JpOcz'lc ochron~ litosfery mozna
wymienic:
- ograniczenie iloSei truj'lcych sUbstancji wprowadzanych do ziemi
i w6d podziemnych;
- wdrozenie tecooologii malo- i bezodpadowych;
- rozwoj prac nad rekultywacj'l terenow zdegradowanych;
- uregulowanie strony prawnej ochrony zl6i kopa1i'l1 i zasob6w w6d
pod:2liemnych i usta!1enie trybu egzekwowania przyj~tych regulacji;
- wydanie szczeg610wych przepis6w wykonawczych dotycZ'\cych
ochrony gleb i zapewnienie ich realizacji.
Niezb~dne jest stworzenie systemu sledzenia stanu srodowiska litosfery. Dotyczy to potrzeby zorganizowania. systemu monitor<ingu . Za najpilniejsze naleiy uznac dwa typy monitoringu:
- siec obserwacyjn'l dla oceny stanu wod podziemnych (siet tak'l 1'oz-
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wija i prowadzi PafutwO'Wy Instytut Geologiczny);
- mOlllitoring geochemiczny zwi'lzany ze iiledzeniem zmian zachodZ'lcych glc>wnie w warstwie przypowierzchniowej; przewiduje si~ podj~ie prac nad maP'! geochemicznq Polski.
pailstwQwy Instytut Geologiczny
WarSZ<lwa. ul. Rakowiecka 4
Nadeslano dnia 8 lutego 1989 r.
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CTe<j>aH I<03JIOBCI<H

•

O'lEPI< CTPATErHH OXPAHbI JIHTOC<I>EPbI

npel\CTaSJIeHa KOHllenllHlI HOSOH HCCJIel\OSaTeJIbCKOH npOrpaMMbI Ha
nep"OI\ 1991-1991, Kac8101I.laHclI cTpaTerHH oxpaHbI ·JIIIToc<j>epb!. npel\Y·
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CMaTpHBaeTCH npOBel\eHHe pa60T no CJleI\YIOll(HM DonpocaM:
1. OxpaHa SeMJlli OT XHMHqeCKHX fI pal\HOKTHBHhIX sarpH3HeHHii.
2. OxpaHa I(aqeCTBa H KOJIH4eCTBa nOBepxHocTHbIX H I101\3eMHbIX BOI\.
3. 06ecIIe~eHHe cra6YJlbHOCTH 3KCnJlyaTaUHH HCKonaeMbIX.
4. OxpaHa npHpOI\HOii Cpel\bI D oKpecTHocTHX MeCT 3KcnJlyaTaUHH H nepepa60TKH HCKonaeMbIX.
5. OxpaHa H36paHHbIx paiioHoB nODepxHocTIi 3eMJlfI 6e3ueHHbIx I\Jln Hay~HbIX H peKpeaUHoHHo-TypHCTHqeCKHX ueJleii.
CTpaTerHH oxpaHbI JlHToc<j>ephl He 1\0lKI\aJlaCb 1\0 CHX nop CHHTeTH'IeCKoii H nporpaMMHoii pa3pa60TKH.
fJlaBHbIMH ueJlHMH CTpaTerHH oxpaHhl JlHToc<j>epbI nBJlHIOTCH:
coxpaHeHHe B He3apalKeHHoii <j>opMe nOBepxHocTH 3eMJlH KaK yCJloBH5I pa3BHTHH )KH3HH;

oxpaHa OT 3apalKeHHH GOJlee rJly60KHX CJlOeB JlHToc<j>ep bI, a oc06eHHO UHpKyJlllUHH BOl\bI;
060cne~eHHe cTa6HJlbHOCTH :mcnJlyaTaUHH pecypcoB HCKonaeMbIx;
oxpaHa H36paHHhlX 06J1aCTeii 3eMJlH B CBH3H C He06xol\HMOCTblO HHil.HDHil.yaJlbHoro pa3BHTHli qeJlOBeKa.

Stefan KOZLOWSKI
AN OUTLINE OF STRATEGY OF LITHOSPHERE PROTECTION
Summary

An idea of a new research program on the strategy of the lithosphere protection in the years 1991-1995 is presented in this paper. The following prob l~ms
are expected to be udertaken:
I
1. Land protection against radiation and chemical contamination.
2. Control of -groundwater and suiface water"s quality and quilntity.
3. Extension of disposability of mineral deposits.
4. Environmental conservation "around the sites of explOitation and processing
of minerals.
.
5. Protection of selected regions which are unique in · respect of its scientific
and recreation or scientific value.
The strategy of the lithosphere protection has not been a subject matter of
.
any syntheSIS or program till now. Main tasks of the strategy of the lithosphere
protection are the following:
- maintenance of not contaminated ·e arth surface · as a condition of life projection;
- protection of deep layers of the .lithosphere with special regard to water
circulation;
- . extension .of disposability .of. mineral deposits; ..
- pr·o~ectiori . at selected .regions necessary . tor ihe individt?-al growth of man.

.

