
Heski Urząd ds. Środowiska i Geologii (HLUG)  



HLUG to organ techniczno-naukowy pozostający w obszarze kompetencji 
Heskiego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Klimatu, Gospodarki Rolnej i 
Ochrony Kopnsumenta (HMUKLV).  

W HLUG współpracują ze sobą specjaliści z różnych dziedzin, zajmujący się 
badaniem i oceną najważniejszych mediów w naszym środowisku 
naturalnym: wody, gleby i powietrza.  
To oni zajmują się najistotniejszymi kwestiami związanymi z zarządzaniem 
środowiskiem w Hesji. 
 
HLUG prowadzi regularną komunikację zarówno z kręgami eksperckimi, jak 
i z opinią społeczną, za pośrednictwem publikacji, organizowanych 
wydarzeń i Internetu (www.hlug.de). 

Zadania HLUG 

 



Lokalizacje HLUG 

Wiesbaden   (główna siedziba)   

Kassel    (utrzymanie czystości powietrza/emisje,   
   ochrona przed promieniowaniem)    

Darmstadt   (monitoring elektrowni jądrowych)   

Ebsdorfergrund-Roßberg (składowisko odpadów radioaktywnych dla  

kraju związkowego)   

Hünstetten-Limbach (archiwum rdzeni wiertniczych)  

Villmar-Aumenau  (archiwum rdzeni wiertniczych)  
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I 

Ochrona przed szkodliwymi imisjami i 
promieniowaniem  

Dr. Thomas Allinger 

I1  

Utrzymanie czystości powietrza, 
kataster 

 Planowanie, odpady 

Dr. Marion Hemfler 

I2  

Utrzymanie czystości powietrza, imisje 

Prof. Dr. Stefan Jacobi 

I3  

Utrzymanie czystości powietrza, 
emisje 

Dr. Dominik Wildanger 

I4  

Hałas, drgania 
 Pole elektromagnetyczne 

Dr. Lothar Ohse 

I5  

Ochrona przed promieniowaniem 

NN 

Centrum Specjalistyczne 
Zmian Klimatycznych w 

Hesji 

W 

Woda 

Eugen Thielen 

  W 1  

Ekologia zbiorników wodnych  

Thomas Ott  

  W 2  

Jakość zbiorników wodnych  

NN 

  W 3  

Hydrologia, ochrona 
przeciwpowodziowa  

Dr. Gerhard Brahmer 

  W 4  

Hydrogeologia, wody gruntowe  

Dr. Bernd Leßmann 

Prezes 
 

Dr. Thomas Schmid 
 

Przedstawiciel 
Dr. Fred Rosenberg 

  G  

Geologia i gleba, krajowe służby 
geologiczne  

 

Dr. Fred Rosenberg  

  G 1  

Podstawy geologii  

Dr. Heiner Heggemann  

  G 2  

Kwestie geologiczne związane z 
planowaniem przestrzennym, 

georyzyka  
 

Prof. Dr. Adalbert Schraft  

  G 3  

Ochrona gleby, informacje o glebie  

Dr. Klaus Friedrich 

  G 4  

Geologia surowców  

Prof. Dr. Thomas Reischmann 

  G 5  

Tereny zdegradowane  

  Dr. M. Jaeger- Wunderer  

 Z  

Zadania główne 

Doris Müller 

  Z 1  

Finanse 

Helmut Schliffer  

 Z 2  

Organizacja 

Gabriele Hirth (p.o.) 

 Z 3  

Sprawy personalne, prawo 

NN 

 Z 4  

Informatyka 

Werner Schiff  
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Ekologia zbiorników wodnych: 
 Implementacja Ramowej dyrektywy 

wodnej UE 
 Analiza i ocena biologii i struktury cieków 

wodnych i jezior 
 Zbiorniki nadające się do kąpieli: 

http://badeseen.hlug.de/ 

Jakość zbiorników wodnych: 
 Pozyskiwanie i analiza danych odnośnie 

zawartości substancji szkodliwych w wodach 
powierzchniowych, np. za pomocą stacji 
pomiarowych i instalacji mobilnych 

 Pozyskiwanie i analiza danych dot. 
odprowadzania ścieków (baza danych HAA, 
pomiary substancji śladowych, zezwolenia) 

 Monitoring odprowadzania ścieków z 
przemysłu chemicznego; procedury 
administracyjne 
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Hydrologia, ochrona 
przeciwpowodziowa 
Pozyskiwanie i analiza danych 
dotyczących poziomu wód i opadów 
 
 Prezentacja aktualnych danych 

hydrologicznych w Internecie 
 Centrala Prognoz Powodziowych w 

Hesji 
(http://hochwasservorhersage.hlug.de) 
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Hydrogeologia, wody gruntowe 
Geotermia 
 
 Zmiany klimatyczne a wody gruntowe 
 Monitoring poziomu wód gruntowych 
 Krajowe służby wód gruntowych 
 Doradztwo hydrologiczne  

 



Ochrona przed szkodliwymi 
imisjami i promieniowaniem 

Prezentacja dla Komisji Środowiska 11.11.2007 

Heski Urząd ds. Środowiska i Geologii 



 

 

 Sieć stacji pomiarowych powietrza i programy 
dodatkowe 
 Kataster emisji i imisji 
 Utrzymanie czystości powietrza, prognozy i koncepcje 
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Utrzymanie czystości powietrza 

GrebenauMarburg

Heppenheim-

Lehrstr.

Gießen-Westanlage

Hanau

Bebra

Wiesbaden

Linden

Wetzlar

Kassel

Raunheim

Spessart

Riedstadt

Frankfurt

Darmstadt

Kellerwald

Wasserkuppe

Michelstadt

Bad Arolsen

Witzenhausen

Fürth/Odenwald

Kl. Feldberg

Fulda

Gebiete

Lahn-Dill

Mittel- und Nordhessen

Südhessen

Ballungsräume

Kassel

Rhein-Main

Limburg

Luftmessstationen

in Städten

im ländlichen Raum

an Verkehrsschwerpunkten

 Pomiary emisji 
 Przyrządy do symulacji emisji 
 Zapewnienie jakości 
 Informacja o stacjach pomiarowych zgodnie z § 26 
BImSchG (niem. Federalnej ustawy o ochronie przed 
imisjami) 
 Biologiczne przetwarzanie odpadów 
 Klasyfikacja odpadów 



 
 
Dźwięki i hałas 

 Hałas przemysłowy 

 Hałas otoczenia 

 Drgania 

 

 

 

 

 Ochrona przed hałasem lotniczym 
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 Hałas komunikacyjny 

 Pole elektromagnetyczne 

 Imisja światła 



 
  
 Ochrona przed promieniowaniem 
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 Zabezpieczenie przed promieniowaniem 

 Radioaktywność naturalna 

 Wywóz odpadów radioaktywnych 

 Zdalny monitoring działania elektrowni jądrowych 

 Monitoring otoczenia – elektrownia jądrowa w Biblis  

 Rzeczoznawcy ds. promieniowania jonizującego 

 Kataster ochrony przed promieniowaniem 



Geologia i gleba 
- Krajowe Służby Geologiczne 
 

159 lat 
Krajowej Służby Geologicznej w Hesji 

 
1853: Heski Krajowy Zakład Geologiczny w 

Marburgu 

Hessisches Landesamt  für Umwelt und Geologie 



Ewidencja i analiza geozasobów i georyzyk w Hesji 
 

Inwentaryzacja geologiczna 
• Kartografia geologiczna 
• Odwierty 
• Kopalnie, tunele, nowe ciągi komunikacyjne 

Geologia surowców 
• występowanie surowców mineralnych 

Geologia inżynieryjna 
• Wrażliwość na osiadanie 
• Osuwiska 
• Zapadanie terenu 
• Monitoring geotechniczny w kopalni Messel 
• Heskie Służby Sejsmologiczne 
 

Informacje stanowiące podstawę  
dla doradztwa odnośnie: 
• Zabezpieczenia surowców i planowania 
• Eksploatacji surowców 
• Wykorzystania energii geotermalnej 
• Ochrony i pozyskiwania wód powierzchniowych  
• Stabilności budowli 
• Stateczności zboczy 
• Tam i jazów (nadzór nad zamykaniem dolin i 
    bezpieczeństwem zbiorników) 
• Trzęsień ziemi 
• Geoturystyki i przetwarzania geotopu 
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Informacje o glebie i ochrona gleby  
 
• Ewidencja, dokumentacja i analiza gleb 
• Ocena obciążenia gleby i monitoring 
• Fachowe doradztwo w kwestii właściwości 
gleby, jej funkcji i potencjału 

 
 Tereny zdegradowane 
 

• Ewidencja terenów obciążonych jako 
podstawa  planowania dla kraju 
związkowego i gmin 
• Doradztwo rewitalizacyjne (np. 
pozostałości zbrojeniowe w Stadtallendorf, 
była Fabryka Chemiczna Lampertheim) 
• Pomoce i podręczniki do stopniowej 
inwentaryzacji zagrożeń 
• Rzeczoznawcy ds. terenów 
zdegradowanych i ochrony gleby 
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Zadania Główne 
 

Prezentacja dla Komisji Środowiska 11.11.2007 
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Wszelkie dane zebrane w obszarach wody, gleby i powietrza, jak np. wyniki pomiarów, 
mają odniesienie przestrzenne, innymi słowy – można im przyporządkować konkretne 
położenie geograficzne w Hesji. 
 
Te dane wraz z ich lokalizacją są zapisywane w specjalnych Systemach Informacji 
Geograficznej i prezentowane najczęściej w formie różnego rodzaju map 
(topograficznych, map gruntów itp.). W połączeniu map z danymi rzeczowymi 
tworzone są zrozumiałe i sugestywne prezentacje danych środowiskowych dla 
obywateli i gremiów specjalistycznych.  
 
Wydział Informatyczny HLUG przechowuje, opracowuje, analizuje wiele heskich 
danych środowiskowych oraz danych z odniesieniem przestrzennym i nadaje im formę, 
w której mogą zostać zaprezentowane opinii publicznej. 

Geograficzne Systemy Informatyczne (GIS) 
Opracowywanie danych przestrzennych w HLUG 
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http://www.geoportal.hessen.de: 



Geograficzne Systemy Informatyczne (GIS)  
Zadania HLUG, Wydział Informatyczny 

 

GIS w Wydziale Informatycznym HLUG jest odpowiedzialny za: 
 
• Kartograficzną wizualizację danych środowiskowych w GIS 
• Koncepcję, opracowywanie i programowanie aplikacji GIS dla www (intranet kraju 
związkowego i Internet) 
• Współpraca z InVeKoS (Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli): zarządzanie 
środkami pomocowymi UE w rolnictwie na podstawie GIS i wypłaty tych środków 
• Współpraca przy wdrażaniu Ramowej dyrektywy wodnej UE 
• Współpraca przy opracowywaniu europejskiej Dyrektywy w sprawie hałasu 
• Współpraca w grupie roboczej GDI (Infrastruktura Geodanych) kraju związkowego 
Hesja  
• Współodpowiedzialność za wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w Hesji  
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WRRL-Viewer 



Dziękuję za uwagę 


