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ZADANIA ŒRODOWISKA HYDROGEOLOGÓW W BUDOWIE INFRASTRUKTURY INSPIRE
TASKS OF THE HYDROGEOLOGISTS’ COMMUNITY IN FORMATION OF THE INSPIRE INFRASTRUCTURE
JANUSZ MICHALAK1

Abstrakt. Europejska inicjatywa INSPIRE jest przedsiêwziêciem, którego rolê w zakresie udostêpniania geoinformacji o œrodowisku
trudno jest przeceniæ. Podstaw¹ tej inicjatywy jest Ramowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która dotyczy ustanowienia ESDI (Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE). Wœród 34 zakresów tematycznych, których dane bêd¹ udostêpniane, znajduj¹ siê tak¿e dane z zakresu geologii i hydrologii, a w konsekwencji tak¿e dane hydrogeologiczne. Zastosowanie najnowszych
technologii interoperacyjnych stwarza u¿ytkownikom zupe³nie nowe mo¿liwoœci dostêpu w trybie on-line do wielkich zasobów geoinformacyjnych w postaci cyfrowej, które dotychczas by³y trudno dostêpne, a czêsto tak¿e praktycznie niedostêpne. Po¿ytek z bezpoœredniego dostêpu do tych zasobów nak³ada jednak na œrodowisko hydrogeologów tak¿e obowi¹zki. Inne œrodowiska bêd¹ mia³y równie¿ prawo dostêpu do
informacji hydrogeologicznej. W konsekwencji tego dyrektywa INSPIRE nak³ada obowi¹zek udostêpniania danych hydrogeologicznych
w formach i strukturach precyzyjnie okreœlonych w przepisach wykonawczych tej dyrektywy.
S³owa kluczowe: infrastruktura geoinformacyjna, dane hydrogeologiczne, GML, model danych, struktura danych.
Abstract. European initiative INSPIRE is an undertaking which role in scope of environmental geospatial information providing cannot
be overestimated. The base of this initiative is Framework Directive of European Parliament, which establishes an Infrastructure for Spatial
Information in the European Community (INSPIRE). Among 34 thematic domain, which data will be provided, spatial data in scope of geology, hydrology and in consequence also in scope of hydrogeology will occur. Application of advanced interoperable technologies creates for
users completely new possibilities of access in on-line mode to large resources of geospatial information in digital form, which were hard to
reach previously and as well often practically unavailable. Benefit from direct access to these resources imposes on hydrogeologists community also an obligation. Other communities will have access rights to hydrogeological information also. In consequence of this, Directive
INSPIRE imposes an obligation to make hydrogeological data available in forms and structures precisely specified in implementation rules of
the Directive.
Key words: geospatial information infrastructure, hydrogeological data, GML, data model, data structure.

WSTÊP
Od wczesnych lat dziewiêædziesi¹tych w europejskich
œrodowiskach zajmuj¹cych siê geoinformacj¹ trwa³y dyskusje na temat Europejskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej.
Zagadnienia te maj¹ wiele aspektów: polityki w zakresie
geoinformacji i regulacji prawnych, prawa autorskiego, kosztów produkcji i udostêpniania, architektury i standardów
(GaŸdzicki, 2007). Brak konsensusu w tych sprawach i wynikaj¹cy z tego brak decyzji, szczególnie w tym ostatnim
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aspekcie, spowodowa³y znaczne opóŸnienia w rozwoju Europejskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej w porównaniu
z innymi regionami œwiata. W wielu krajach europejskich
podejmowano w³asne, narodowe inicjatywy w tym zakresie,
niestety, przyjmuj¹c najczêœciej bardo ró¿ne rozwi¹zania,
oparte na ró¿nych standardach i wzorach – czêsto nie najlepszych. Na szczêœcie ten etap Europa ma ju¿ za sob¹ (Michalak, 2003). W 2007 r. Parlament Europejski uchwali³ Ra-
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Tabela 1
Zakres tematyczny danych geoprzestrzennych w ESDI
Thematic scope of geospatial data in ESDI
Aneks/Temat

Tytu³

Dysponent w Polsce

Za³¹cznik I
1/1

Systemy odniesienia za pomoc¹ wspó³rzêdnych

G³ówny Geodeta Kraju

1/2

Systemy siatek geograficznych

G³ówny Geodeta Kraju

1/3

Nazwy geograficzne

G³ówny Geodeta Kraju / GUS, MSWiA, MKiDN

1/4

Jednostki administracyjne

GUS / G³ówny Geodeta Kraju

1/5

Adresy

G³ówny Geodeta Kraju / GUS

1/6

Dzia³ki katastralne

G³ówny Geodeta Kraju / GUS, LP

1/7

Sieci transportowe

G³ówny Geodeta Kraju / MT

1/8

Hydrografia

G³ówny Geodeta Kraju / Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej,
G³ówny Geolog Kraju

1/9

Obszary chronione

G³ówny Konserwator Przyrody / MKiDN, G³ówny Geodeta Kraju

2/1

Ukszta³towanie terenu

G³ówny Geodeta Kraju / MON

2/2

U¿ytkowanie terenu

G³ówny Geodeta Kraju / G³ówny Geolog Kraju, MB,
G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, ARiMR

2/3

Ortoobrazy

G³ówny Geodeta Kraju

2/4

Geologia

G³ówny Geolog Kraju

3/1

Jednostki statystyczne

GUS / G³ówny Geodeta Kraju, MRR

3/2

Budynki

G³ówny Geodeta Kraju / MB, MKiDN

3/3

Gleba

G³ówny Geodeta Kraju / MRiRW, G³ówny Inspektor
Ochrony Œrodowiska

3/4

Zagospodarowanie przestrzenne

MRR / MB, MKiDN, MŒ

3/5

Zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi

MZ / MSWiA, MŒ, GUS

3/6

Us³ugi u¿ytecznoœci publicznej i s³u¿by pañstwowe

G³ówny Geodeta Kraju / MŒ, MSWiA, MZ, MG

3/7

Urz¹dzenia do monitorowania œrodowiska

G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska

3/8

Obiekty produkcyjne i przemys³owe

G³ówny Geodeta Kraju / MŒ

3/9

Obiekty rolnicze oraz akwakultury

ARiMR

3/10

Rozmieszczenie ludnoœci - demografia

GUS

3/11

Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne
oraz jednostki sprawozdawcze

G³ówny Geodeta Kraju / MŒ, MRR

3/12

Strefy zagro¿enia naturalnego

G³ówny Geodeta Kraju / LP, MŒ

3/13

Warunki atmosferyczne

MŒ

3/14

Warunki meteorologiczno-geograficzne

MŒ

3/15

Warunki oceanograficzno-geograficzne

MGM

3/16

Regiony morskie

MGM

3/17

Regiony biogeograficzne

G³ówny Konserwator Przyrody / MŒ

3/18

Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne

G³ówny Konserwator Przyrody / MŒ

3/19

Rozmieszczenie gatunków

G³ówny Konserwator Przyrody / MŒ

3/20

Zasoby energetyczne

G³ówny Geolog Kraju / MG

3/21

Zasoby mineralne

G³ówny Geolog Kraju

Za³¹cznik II

Za³¹cznik III
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mow¹ Dyrektywê, która dotyczy ustanowienia ESDI (Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE). Obecnie w oœrodkach europejskich zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ trwaj¹ intensywne prace nad
przepisami wykonawczymi i szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi, które s¹ niezbêdne do realizacji tego zamierzenia.
Budowanie infrastruktury geoinformacyjnej, a nastêpnie
wype³nianie jej informacj¹, to d³ugi i kosztowny proces.
W przypadku inicjatywy INSPIRE zak³ada siê, ¿e podstawy
bêd¹ tworzone przez kilkanaœcie lat, a roczny koszt w skali
Europy ma wynosiæ w przybli¿eniu oko³o 1 miliarda euro.
W zdecydowanej wiêkszoœci wydatki te s¹ i tak ju¿ ponoszone przez poszczególne kraje, lecz nie w ramach wspólnego
programu i w konsekwencji rezultat rozproszonych dzia³añ
jest bardzo niejednorodny i uniemo¿liwiaj¹cy interoperacyjnoœæ poszczególnych systemów narodowych. Z szacunkowych danych mo¿na wywnioskowaæ, ¿e w Polsce powinno
byæ przeznaczone na ten cel 30 do 50 milionów euro rocznie
(z uwzglêdnieniem wydatków na gromadzenie i opracowy-
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wanie geoinformacji, co ju¿ obecnie jest robione). Bêdzie to
pokrywane z funduszy krajowych i tylko czêœciowo z funduszy europejskich.
Europejska inicjatywa INSPIRE jest przedsiêwziêciem,
którego rolê w zakresie udostêpniania geoinformacji o œrodowisku trudno jest przeceniæ. Zakres tematyczny udostêpnianych w ESDI danych okreœlaj¹ trzy za³¹czniki dyrektywy
INSPIRE i w skrócie s¹ przedstawione tu w tabeli 1.
Prace nad wprowadzeniem w ¿ycie dyrektywy INSPIRE
rozpoczê³y siê w roku 2007, jednak ci¹gle s¹ jeszcze w fazie
wstêpnej. Opracowywanie szczegó³owych i obszernych przepisów wykonawczych ma byæ ukoñczone w maju 2012, czyli
za trzy lata. Wynikaj¹cy z dyrektywy i jej przepisów wykonawczych obowi¹zek udostêpniania w ESDI danych okreœlony jest terminami: dane objête za³¹cznikiem I – rok 2011,
a za³¹cznikami II i III – 2014. Bior¹c pod uwagê olbrzymi
zakres problemów i niezbêdnych prac, s¹ to terminy bardzo
krótkie. Jednak w nastêpnych latach zbiory danych ESDI
bêd¹ rozszerzane i uzupe³niane o nowe kategorie.

KORZYŒCI I OBOWI¥ZKI WYNIKAJ¥CE Z UDZIA£U HYDROGEOLOGII W ESDI
Wœród 34 zakresów tematycznych ( tab. 1), których dane
bêd¹ udostêpniane, znajduj¹ siê tak¿e dane z zakresu geologii i hydrologii, a w konsekwencji tak¿e dane hydrogeologiczne. Wiele innych danych z tych 34 zakresów jest tak¿e
potrzebnych w badaniach i pracach hydrogeologicznych.
W tej sytuacji udzia³ polskiego œrodowiska hydrogeologicznego nale¿y rozpatrywaæ w dwóch komplementarnych aspektach – naszych korzyœci z dostêpu do danych udostêpnianych
przez ESDI i naszych obowi¹zków dostarczenia do infrastruktury wiarygodnych, kompletnych i dobrze zorganizowanych danych z zakresu hydrogeologii. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e dyrektywa INSPIRE nak³ada obowi¹zek udostêpniania tylko tych danych, które ju¿ s¹ w poszczególnych krajach cz³onkowskich. Nie przewiduje siê oddzielnych funduszy Unii Europejskiej na pozyskiwanie danych brakuj¹cych
lub nowych. Wszelkie prace dotycz¹ce danych hydrogeologicznych bêd¹ ukierunkowane i w konsekwencji jednoczeœ-

nie ograniczone do transformacji danych z ich obecnych formatów, modeli i struktur do modeli i struktur okreœlonych
w specyfikacjach INSPIRE, bazuj¹cych na modelowaniu
obiektowym z wykorzystaniem aplikacji jêzyka GML (Geography Markup Language). Z tym jest œciœle powi¹zana problematyka harmonizacji poszczególnych zbiorów danych ze
zbiorami nale¿¹cymi do innych zakresów tematycznych.
Bior¹c pod uwagê znaczne ró¿nice w zakresie formatów,
modeli i struktur pomiêdzy polskimi danymi hydrogeologicznymi a rozwi¹zaniami proponowanymi w przepisach
wykonawczych, a tak¿e brak harmonizacji tych danych z innymi polskimi danymi geoprzestrzennymi i stosunkowo
krótkie terminy, potrzebne s¹ pilne prace badawcze z zakresu geomatyki hydrogeologicznej, których celem powinno
byæ opracowanie metod transformacji i harmonizacji naszych danych.

INFORMACJA HYDROGEOLOGICZNA W ESDI
Dane hydrogeologiczne nie s¹ wymienione explicite jako
wydzielony temat w za³¹cznikach dyrektywy INSPIRE. Jednak w szczegó³owych specyfikacjach z ni¹ zwi¹zanych wystêpuj¹ w piêciu tematach:
1. W zakresie tematycznym hydrografii – jedynie w aspekcie danych zwi¹zanych WFD (Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹). W opracowanych ju¿ schematach aplikacyjnych GML
tego tematu, a œciœlej w schemacie Hydrography i podschemacie ManagementAndReporting dotycz¹cym WFD wystêpuje klasa wyró¿nieñ (features) o nazwie WFDGroundWa-

terBody, bêd¹ca klas¹ pochodn¹ od abstrakcyjnej klasy
WFDWaterBody i dziedzicz¹ca od niej wszystkie atrybuty
(fig. 1). Jest to miejsce zarezerwowane dla przysz³ego powi¹zania do niedopracowanego jeszcze schematu aplikacyjnego dla wód podziemnych w zakresie tematycznym dotycz¹cym danych geologicznych.
2. W zakresie tematycznym geologii jest najwiêcej informacji bezpoœrednio dotycz¹cych wód podziemnych. Miêdzy
innymi nale¿¹ do nich dane o poziomach wodonoœnych i ich
parametrach, z podzia³em na systemy porowe, szczelinowe
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Fig. 1. Fragment diagramu klas w UML dotycz¹cy elementów danych zwi¹zanych z Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹ (WFD). Grub¹
lini¹ zaznaczona jest klasa wyró¿nienia „jednolita czêœæ wód podziemnych” (WFDGroundWaterBody). Klasa ta ma atrybuty
jedynie dziedziczone od abstrakcyjnej klasy WFDWaterBody i z tego wzglêdu nie jest ona jeszcze kompletnie wyspecyfikowana,
co ma miejsce w przypadku klasy WFDSurfaceWaterBody
Fragment of class diagram in UML concerning data elements connected with Water Framework Directive (WFD). Class marked by thick
line defines groundwater body element (WFDGroundWaterBody). This class has attributes inherited from abstract class WFDWaterBody
only and due to this is not completely specified jet, what occurs in case of WFDSurfaceWaterBody class

i szczelinowo-krasowe. Jest tam miejsce tak¿e na parametry
okreœlaj¹ce jakoœæ i iloœæ wód podziemnych. Wymienione s¹
tam tak¿e dane dotycz¹ce dynamiki, w tym okreœlaj¹ce wielkoœci zasilania i drena¿u, natê¿enia i kierunki przep³ywu
w poszczególnych poziomach wodonoœnych. Równie¿ znajd¹ siê tam dane dotycz¹ce podatnoœci poziomów wodonoœnych na zanieczyszczenia powierzchniowe i informacje o g³êbokoœci nieprzepuszczalnego pod³o¿a.
3. W temacie dotycz¹cym urz¹dzeñ do monitorowania
œrodowiska, wœród innych elementów zwi¹zanych z WFD
wymienione s¹ tak¿e obiekty obserwacji wód podziemnych.
Nale¿¹ do nich klasy wyró¿nieñ: GroundwaterLevelStation,
OperationalGWstation i SurveillanceGWstation.
4. Kolejny temat, w którym wystêpuj¹ dane zwi¹zane
z wodami podziemnymi, to zasoby energetyczne, a œciœlej
zasoby energii geotermalnej. Z powodu przyrodniczej natu-

ry tych zasobów i technicznych uwarunkowañ ich pozyskiwania ta problematyka jest œciœle zwi¹zana z hydrogeologi¹.
5. Ostatnim tematem, który mo¿e byæ zwi¹zany z danymi
hydrogeologicznymi, to zasoby mineralne. W tym przypadku dotyczy³oby to wód mineralnych. Jednak nie jest to wymienione wprost w dokumentach INSPIRE. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w trakcie dalszych prac nad uszczegó³owieniem specyfikacji ta sprawa bêdzie uwzglêdniona, jednak
pod warunkiem, ¿e europejskie œrodowisko hydrogeologów
zg³osi odpowiedni¹ uwagê zaadresowana do zespo³u opracowuj¹cego ten temat.
Z wyj¹tkiem pierwszego punktu dotycz¹cego hydrografii, wszystkie pozosta³e tematy zwi¹zane w jakimœ stopniu
z wodami podziemnymi dopiero oczekuj¹ na opracowanie
specyfikacji szczegó³owych i z tego wzglêdu mo¿e tam jeszcze nast¹piæ wiele zmian.

HYDROLOGICZNY PUNKT WIDZENIA WÓD PODZIEMNYCH
Analiza opracowanych ju¿ specyfikacji i innych dokumentów INSPIRE wykazuje, ¿e w przypadku problematyki
hydrogeologicznej dominuje hydrologiczny punkt widzenia
wód podziemnych. Wyt³umaczeniem tego jest fakt, ¿e w ze-

spo³ach roboczych pracuj¹cych nad tymi dokumentami brak
jest hydrogeologów doœwiadczonych w tej problematyce,
a prawdopodobnie w ogóle hydrogeolodzy nie bior¹ w tym
udzia³u. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e jedyn¹ form¹ uczestnictwa
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Fig. 2. Jedno z niewielu wspólnych przedsiêwziêæ hydrogeologicznych w Europie – IHME1500 w wersji cyfrowej,
w tym przypadku zapis w jêzyku KML (BGR, 2008)
One from very few common hydrogeological initiatives in Europe – IHME1500 in digital version,
in this case in KML language encoding (BGR, 2008)

œrodowiska hydrogeologicznego jest udzia³ w konsultacjach
i zg³aszanie uwag i wniosków w przypadkach, gdy odpowiednie zespo³y robocze INSPIRE z tak¹ proœb¹ wyst¹pi¹.
Brak hydrogeologów w tych pracach prowadzi do wielu
niebezpieczeñstw, a zw³aszcza do powstania takich specyfikacji danych z zakresu hydrogeologii, które bêd¹ bardzo
trudne do praktycznego zastosowania. Transformacja istniej¹cych ju¿ danych z ich obecnej struktury i formy do wymogów okreœlonych w takich specyfikacjach bêdzie bardzo
trudna, a uzyskany rezultat udostêpniany w ESDI bêdzie
ma³o u¿yteczny w praktycznych zastosowaniach.
Z tego powodu udzia³ hydrogeologów w pracach nad
specyfikacjami INSPIRE jest niezbêdny i najbardziej odpowiednim sposobem tego uczestnictwa jest formalna struktura organizacyjna reprezentuj¹ca hydrogeologów europejskich. Wiele wskazuje jednak, ¿e takiej struktury mog¹cej
podj¹æ siê tego zadania nie ma. IAH (International Association of Hydrogeologists) jest organizacj¹ ogólnoœwiatow¹
o strukturze opartej na komitetach narodowych i z tego powodu nie ma tam jednolitego przedstawicielstwa œrodowiska europejskiego. Organizacj¹ o zasiêgu europejskim jest EuroGeoSurveys (Association of the Geological Surveys of Europe),
jednak w tym przypadku problematyka hydrogeologiczna jest
traktowana raczej marginesowo i brak jest tam formalnego zespo³u, który móg³by siê zaj¹æ tymi zagadnieniami.

Jednym z bardzo nielicznych wspólnych europejskich
przedsiêwziêæ z zakresu geoinformacji hydrogeologicznej
jest koñcz¹cy siê w grudniu 2009 projekt IHME1500 (International Hydrogeological Map of Europe 1:1 500 000). Jednak bli¿sze zapoznanie siê z za³o¿eniami, koncepcj¹ metodyczn¹ i wynikami tego projektu nie pozwala patrzeæ optymistycznie na przysz³y efektywny udzia³ europejskich hydrogeologów w pracach nad specyfikacjami INSPIRE. Wyjaœnieniem tej sytuacji jest fakt, ¿e projekt ten rozpocz¹³ siê
w styczniu 1960, czyli czas jego realizacji wynosi 50 lat!
(BGR, 2008). Ponadto podstawowa jego koncepcja powsta³a
przed jego rozpoczêciem, czyli na podstawie stanu wiedzy
z lat piêædziesi¹tych (!). Obecnie dostêpne wyniki tego projektu w formie elektronicznej (Hollis i in., 2002) œwiadcz¹
o pewnych modyfikacjach w zakresie technologicznym, jednak w porównaniu z technologiami proponowanymi w ESDI
s¹ to raczej zabytki muzealne. Zapis cyfrowy tej mapy w jêzyku KML (Keyhole Markup Language) zawiera jedynie niskiej jakoœci obrazy powsta³e przez skanowane dawnych map
papierowych (fig. 2.). Istnieje tak¿e wektorowa wersja tej
mapy w formacie ArcView 3.2 (JRC, 2009), prawdopodobnie jest to format ESRI Shape, jednak nale¿y przypuszczaæ,
¿e struktura danych jest ca³kowicie niezgodna z zapisami w
jêzyku GML (Geography Markup Language), przyjêtym
jako podstawa kodowania danych w ESDI.
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PODSUMOWANIE
Oceniaj¹c obecny stan przygotowañ w zakresie prac
zwi¹zanych z udostêpnianiem danych hydrogeologicznych
w ESDI, co wynika z wymagañ okreœlonych w dyrektywie
INSPIRE, potrzebne s¹ pilne prace studialne i eksperymentalne nad metodami transformacji tych danych z obecnej ich
postaci do schematów opartych na przyjêtych tam technologiach. Prace te powinny tak¿e obj¹æ problematykê harmonizacji danych zawartych w poszczególnych podgrupach tematycznych nale¿¹cych do zakresu hydrogeologii.
Je¿eli jednak nie ma dla realizacji tego zadania odpowiedniej struktury europejskiej, to polskie œrodowisko hy-

drogeologów powinno podj¹æ te prace w zakresie polskich
danych samodzielnie lub w ramach wspó³pracy z wybranymi partnerami spoœród krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Najpilniejszym zadaniem jest opracowanie schematów aplikacyjnych GML dla danych hydrogeologicznych (Michalak, 2005), opieraj¹c siê na rozwi¹zaniach przyjêtych w jêzyku GeoSciML (Geoscience Markup Language).
Prace nad takim jêzykiem zosta³y ju¿ rozpoczête przez œrodowiska hydrogeologów kanadyjskich we wspó³pracy
z USGS.
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SUMMARY
Estimating the present state of preparations in the range
of works relevant to making accessible hydrogeological data
in ESDI, what results from requirements defined in INSPIRE
Directive, urgent research and experimental works are necessary over methods of transformation of these data from
present their forms to schemas based on accepted there technologies. These works should also comprise the problems of
data harmonization contained in respective thematic subgroups
belonging to the field of hydrogeology and specified in
annexes of the INSPIRE Directive and also in other official
documents relevant to this Directive.
If however there is not suitable European organizational
structure for the realization of this task, then the Polish com-

munity of hydrogeologists should independently undertake
these works in the field of the Polish data or within the cooperation with chosen partners from among the member states of
European Union. The development of application schemas
of GML for hydrogeological data is the most urgent task. It
can be done on the base of solutions developed in the GeoSciML (Geoscience Markup Language) project. Works over
such language for hydrogeology were already begun by
the community of Canadian hydrogeologists in the cooperation with USGS.

