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Środowisko - ogół wszystkich czynników 
ożywionych (biotycznych) i nieożywionych 
(abiotycznych) tworzących dany obszar, 
wzajemnie powiązanych i ulegających 

zmianom. 

Środowisko 
geograficzne

Środowisko przyrodnicze

Środowisko naturalne

synteza komponentów 
naturalnych i antropogenicznych, bywa niekiedy 

utożsamiane z pojęciem krajobrazu (geokompleksu) czyli fizjognomią
powierzchni Ziemi lub jej części, będąc splotem rzeźby terenu,

warunków klimatycznych świata roślinnego i zwierzęcego
oraz działalności ludzkiej, pozostającej we wzajemnym

oddziaływaniu na siebie
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w tym także zmienionej 
przez człowieka,

mają tworzyć
w założeniu pierwotne,

„dziewicze” komponenty abiotyczne
i biotyczne, które poddawane są tylko

przeobrażeniom na skutek
oddziaływania sił Natury, a więc 

zjawiskom i procesom 
zachodzącym

samoistnie
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Monitoring środowiska

jest to system gromadzenia i przetwarzania danych o 
środowisku (lub jego elementach) służący do 

kontrolowania jego zmian oraz jako wsparcie do 
podejmowania zoptymalizowanych decyzji. Przez 
monitoring środowiska rozumie się zatem system 

kontrolno-ostrzegawczy służący nie tylko rejestracji 
stanu środowiska i śledzenia zachodzących w jego 

obrębie zmian ale również stwarzających podstawę do 
prognozowania i przeciwdziałania negatywnym skutkom 

tych zmian w formie odpowiedniego postępowania 
decyzyjnego.



Rys. 1. Modele środowiska: A - środowisko jako zbiór obiektów materialnych i ich 
wzajemne oddziaływania (wzajemne na siebie i na podmiot - obiekty materialne 
jako "nosiciele" relacji oddziaływania); B - środowisko jako zbiór samych 
oddziaływań

1 - komponenty materialne, 2 - komponenty jako "nosiciele" oddziaływań, 
3 - podmiot, 4 - oddziały-wania: a - między komponentami, b - w stosunku 
do podmiotu (wg T. Bartkowskiego, 1986)



Zobrazowanie satelitarne (Landsat MSS).
Widoczne dymy nad centralną częścią

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
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WARUNKI:
• Nachylenie powierzchni terenu < 3,5 stopnia
• Ekspozycja powierzchni terenu: wschodnia
• Gleby gliniaste lub ew. aluwialne
• Nieuzytki, kompleksy zbożowo-pastewne, uzytki

zielone
• Opady niskie, bardzo niskie
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Silne falowanie w trefie brzegowej morzaSilne falowanie w trefie brzegowej morza



Ciemniejsze smugi rozlewów olejowych
w obszarze objętym odblaskiem światła 

słonecznego na wodzie -
brzeg płaski, zarośnięty
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Zdjęcie lotnicze okolic Kuźnicy.
Widoczna morfologia dna strefy brzegowej 

z wałami rewowymi od strony otwartego morza
i formami złożonymi od strony Zatoki Puckiej
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Szeroka plaża na odcinku brzegu
o aktualnie akumulacyjnym charakterze.
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