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I. Streszczenia referatów

Elżbieta Bielecka, Ewa Witkowska
IGiK - OPOLiS

Teresa Adamiak
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW

GIS I TURYSTYKA MOTOREM
ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN
WOJEWÓDZTWA
JELENIOGÓRSKIEGO

WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
LOTNICZYCH W BADANIACH
STRUKTURY ŚRODOWISKA
OKOLIC ŻUROMINA.

Wśród problemów o charakterze priorytetowym dla województwa jeleniogórskiego znalazł się
rozwój turystyki. Obszar województwa należy do
najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym
regionów Polski. Według danych statystycznych z
1994 r., tereny te odwiedza co roku, w celach rekreacyjno - wypoczynkowych, około 5 tysięcy
osób, co plasuje to województwo na dziewiątym
miejscu w kraju.
Bogata i urozmaicona historia tych ziem
sprawiła, że na terenie województwa znajduje się
wiele zabytków kultury, w tym również klasy zerowej (Opactwo Cystersów w Krzeszowie), liczne
zamki, pałace, dwory, kaplice, grodziska, obiekty
archeologiczne. Czynnikiem przyciągającym turystów są również znakomite warunki rekreacyjne
jakie stanowią kompleksy leśne i zasobne w ryby
rzeki.
Chociaż ogólny potencjał atrakcyjności turystycznej województwa jest dość wysoki to udział
sektora usług turystycznych w gospodarce jest
znaczący tylko w czterech gminach: Szklarska
Poręba, Karpacz, Podgórzyn, Świeradów Zdrój.
Władze wojewódzkie oraz samorządowe widzą właśnie turystykę jako czynnik intensyfikujący
rozwój gospodarczy regionu i poszczególnych
gmin województwa. Rozwój turystyki i lecznictwa
uzdrowiskowego znalazł się na pierwszym miejscu
w opracowaniu zatytułowanym "Kierunki rozwoju
gospodarki w obszarze województwa jeleniogórskiego". Mając na uwadze zrównoważony rozwój
regionu należy się zastanowić, które gminy można
by uaktywnić poprzez rozwój turystyki, i to nie
turystyki kwalifikowanej lecz nisko nakładowej
agroturystyki.
Wybór takich rejonów (gmin) poprzedzony
być musi wnikliwą analizą warunków naturalnych
i gospodarczych opartą o możliwie szczegółowe
dane kartograficzne, statystyczne, monograficzne i
inne.
Szybka analiza tak dużej ilości informacji jest
możliwa tylko przy wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej. Uwzględniając, że priorytetowym celem systemu będzie wspomaganie zarządzania regionem i planowanie jego rozwoju zbu-

Teren pracy zajmuje powierzchnię 154 km2 i
obejmuje fragment województwa ciechanowskiego
w okolicach Żuromina, na zachód Mławy. Obszar
ten należy do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej.
Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania panchromatycznych zdjęć lotniczych do
badań geoekologicznych (badania struktury środowiska, przeanalizowania związków między poszczególnymi komponentami), określenie prawideł,
jak treść geograficzna wpływa na obraz zdjęcia
(fototon, fotostrukturę, fototeksturę) oraz zapoznanie się ze strukturą środowiska terenu badań.
Efektem analiz są mapy trzech komponentówużytkowania ziemi, rzeźby i utworów powierzchniowych oraz mapa jednostek typologicznych uroczysk, będąca wypadkową trzech poprzednich
map.
Zadanie to zostało zrealizowane w oparciu o
86 panchromatycznych zdjęć lotniczych w skali
1:17 000 z 1969 roku, mapy topograficznych w
skali 1:25 000, mapy glebowo-rolnicze 1:25 000,
mapę geologiczną 1:200 000, powiększoną do skali
1:50 000, materiały z praktyk studenckich z 1986
roku, mapy hydrogeologiczne 1:500 000 i 1:200
000, materiały i informacje uzyskane podczas terenowych praktyk magisterskich.
Mapy poszczególnych komponentów środowiska wykonywane były na bazie zdjęć lotniczych
z wykorzystaniem pozostałych materiałów. Analiza zdjęć polegała na wizualnej interpretacji cech
obrazu, takich jak fototon, fotostruktura, fototekstura, a także na podstawie kształtu i wzajemnego
położenia obiektów.
Po przeprowadzonej wizualnej interpretacji
zdjęć połączono 35 kalek fotointerpretacyjnych w
całość, a następnie przystąpiono do digitalizacji i
dalszej obróbki danych w programie Atlas GIS.
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dowano bazę danych obejmującą swym zasięgiem
obszar województwa jeleniogórskiego. Uznaje się,
że budowanie bazy danych obejmuje trzy etapy,
określane łącznie jako modelowanie świata rzeczywistego. Etap 1 - to konceptualizacja modelu
rzeczywistości wraz z wybraniem niezbędnych
informacji do jej realizacji. Etap 2 - polega na
zapisie opracowanego modelu w języku formalnym
z wykorzystaniem określanego systemu informatycznego i oprogramowania narzędziowego, i
wreszcie etap 3 - to wprowadzanie danych.
Zgodnie z przyjętą metodyką budowania baz
danych w pierwszym etapie zaprojektowano strukturę bazy danych oraz sprecyzowano jej zakres
tematyczny i przestrzenny. O zakresie tematycznym bazy danych decyduje przede wszystkim jej
przeznaczenie. W bazie wykorzystywanej, na
szczeblu wojewódzkim, do zarządzania regionem,
planowania przestrzennego i strategicznego powinny znaleźć się informacje o: podziale administracyjnym, użytkowaniu terenu, komunikacji wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, rzeźbie, terenach chronionych, stacjach monitoringu
powietrza, wodach, glebach, przemyśle i obiektach
niebezpiecznych dla środowiska, turystyce, planie
zagospodarowania przestrzennego, gospodarce,
ludności, szkolnictwie, kulturze, zdrowiu, itp. Podstawowe źródła zasilające bazę danych to przede
wszystkim teledetekcja lotnicza i satelitarna, mapy,
pomiary terenowe.
W celu szybkiego wyboru miejscowości wiejskich, które ze względu na swe atrakcyjne położenie doskonale nadają się do spędzenia w nich urlopu czy weekendu wykonano aplikację działającą w
programie MapInfo. Aplikacja ma dodatkowo tę
zaletę, że dokonuje wyboru miejscowości w sposób
zobiektywizowany, na podstawie z góry określonych kryteriów.
Zdecydowano, że aby miejscowość była
atrakcyjna pod względem turystycznym powinna
spełniać następujące warunki: (1) w okolicy powinno być dużo lasów (ponad 30 % powierzchni),
(2) powinna znajdować się rzeka lub jezioro, (3)
wskazane sąsiedztwo terenów chronionych bądź
cennych kulturowo, (4) brak przemysłu. Wielkość
poszukiwania obszaru spełniającego w/w warunki
podawana jest przez użytkownika i zależna jest
oczywiście od rodzaju uprawianej turystyki (pieszej, konnej, rowerowej).
Działanie aplikacji kończy się zestawieniem
tabelarycznym miejscowości wiejskich nadających
się do rozwoju agroturystyki i turystyki rodzinnej,
przy czym na pierwszym miejscu znajdują się te
miejscowości, w okolicy których występuje najwięcej lasów. Program przeanalizował 345 miej-

scowości, wybrał 47, z czego 6 znajduje się w
gminach o niskich dochodach. Wybrane miejscowości można wizualizować w postaci oddzielnych
warstw tematycznych bądź mapy tematycznej.

Barbara Błach
Zakład Teledetekcji Środowiska UW
ZMIANY KRAJOBRAZU
POGRANICZA BESKIDU NISKIEGO
I BIESZCZADÓW POD WPŁYWEM
CZYNNIKÓW
ANTROPOGENICZNYCH W LATACH
1937 - 1995 NA PRZYKŁADZIE
ZLEWNI OSŁAWICY W OPARCIU
O ZDJĘCIA LOTNICZE
I MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE
Zdjęcia lotnicze sa jednym z najlepszych,
a czasami jedynym materiałem dajacym pełna
informacje o stanie środowiska na danym terenie.
Dlatego też wykorzystywane są często w badaniach zmian zagospodarowania przestrzennego i
zmian krajobrazu.
Obszar pogranicza Beskidu Niskiego i Bieszczadów, do którego należy zlewnia Osławicy jest
bardzo interesującym terenem ze względu na zachodzące tam zniany krajobrazu wywołane działalnościa człowieka. Podstawowym czynnikiem
antropogenicznym mającym decydujący wpływ na
przekształcenia krajobrazu była prowadzona na
tym obszarze w latach 1946 - 1947 akcja przesiedleńcza w wyniku której gwałtownie spadła liczba
ludności, a co za tym idzie drastycznie zmieniła się
struktura użytkowania ziemi (zmiana większości
pól ornych w nieużytki a póżniej łąki i pastwiska,
zalesienie terenów byłych wsi, naturalna sukcesja
- wkraczanie lasu na tereny byłych łąk i pastwisk).
Sytuacja ta pociągnęła za sobą kolejne działania
mające na celu zagospodarowanie części nieużytkow poprzez wprowadzenie gospodarki wielkoobszarowej (PGR-y) w znaczny sposób zmieniającej
krajobraz (wielohektarowe pola orne).
W czasie opracowania korzystano z panchromatycznych zdjęć lotniczych z 1952 roku w
skali około 1: 25 000, odbitek stykowych w formacie 18 X 18 cm (dokładna data wykonania zdjęć
nie jest znana) i z roku 1995 wykonanych 7 lipca
w skali około 1: 30 000 - odbitki stykowe w formacie 23 X 23 cm.
Aby móc właściwie ocenić zmiany krajobrazu
na podstawie zdjęć lotniczych wykonano mapy
użytkowania ziemi dla dwu przekrojów czasowych
1952 i 1995. Bezpośrednie zmiany struktury kra7

OKÓLNIK TD nr 113

ISSN 1425-7688

jobrazu zostały określone na podstawie porównania zasięgu podstawowych jednostek krajobrazowych (uroczysk) wyznaczonych w oparciu o wykonane mapy: morfometryczmą, geologiczną i
użytkowania ziemi dla dwóch wyżej wymienionych
przekrojów czasowych.
Omówione badania wykażą zmiany zagospodarowania analizowanego terenu w przeciągu
ostatnich 43 lat i pozwolą na okreslenie tendencji
zmian krajobrazu.
W przypadku analizowanego terenu zdjęcia
lotnicze były jedynym żródłem informacji o stanie
środowiska i zagospodarowaniu gminy w latach
1952 - 1969, zaś w przypadku póżniejszych przekrojów czasowych stanowią doskonałe żródło informacji o większości elementów środowiska przyrodniczego.

warstwa dróg z poziomu programu MapInfo
oraz tworzenie map spadków i widoczności Erdas Imagine).
- Metody podnoszące wizualną atrakcyjność
opracowania (wizualizacje 3D, cyfrowo opracowane przeloty nad powierzchnią terenu moduł Virtual GIS programu Erdas Imagine).

Jerzy Butowtt
Zakład Fotogrametrii i Teledetekcj
AR Kraków
ROLA SPEKTROFOTOMETRII
W ZDALNYM BADANIU
ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
Współczesne kamery lotnicze i skanery instalowane na pokładach samolotów i sztucznych satelitach Ziemi pozwalają na uzyskiwanie dużej ilości
różnorodnej informaccji. Dla pełnego wykorzystania informacji zawartych na zdjęciach lub zobrazowanizch konieczna jest automatyzacja w procesie ich opracowania. Jednym ze sposobów wspomagających rozwiązanie tego ważnego zadania jest
wykorzystanie nowoczesnej techniki spektrofotometrycznej.
W referacie autorzy przedstawią próbę wykorzystania polowego spektrofotometru nowej generacji charakteryzującego się dobrą dokładnością,
powtarzalnością wyników pomiaru, portabilnością
i łatwością (szybkością) dokonania pomiaru.

Marcin Borowski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW
ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH
SYSTEMÓW INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ I INNYCH
PROGRAMÓW Z 'POGRANICZA'
NOWOCZEŚNIE ROZUMIANEGO GISU PRZY OPRACOWYWANIU
BAZY DANYCH DLA FRAGMENTU
NARWIAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
Celem wystąpienia jest przedstawienie metod
opracowywania bazy danych dla fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem
danych teledetekcyjnych, kartograficznych , GIS
oraz prac terenowych.
Poruszona będzie tu problematyka tworzenia
relacyjnych baz danych przy użyciu różnorodnego
oprogramowania z kręgu Geograficznych Systemów Informacyjnych. Omówione zostaną również
płaszczyzny wymiany danych pomiędzy konkretnymi Systemami Informacji Geograficznej oraz
poszczególne etapy pracy:
- Opracowanie Cyfrowego Modelu Terenu (środowisko Microstation 95 wraz z dodatkami
geograficznymi).
- Opracowanie Ortofotomapy (Erdas Imagine
8.3.1).
- Opracowanie Cyfrowych Map Tematycznych
(digializacja w Arc Info i edycja z poziomu
modułu Vector programu Erdas Imagine, digitalizacja mapy topograficznej "na ekranie" -

Jerzy Cierniewski
Instytut Geografii Fizycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Marlewski
Instytut Matematyki
Politechnika Poznańska
MODEL KIERUNKOWEGO ODBICIA
SPEKTRALNEGO OD POWIERZCHNI
GLEB
W ZAKRESIE OPTYCZNYM
Przedmiotem referatu jest model matematyczny opisujący kierunkowe odbicie spektralne od
powierzchni gleb w zakresie optycznym, będący
rezultatem dwuletnich badań finansowanych przez
Komitet Badań Naukowych (grant nr 6 P04E 006
09).
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Model ustala rozkład energii falowej odbitej
od powierzchni glebowych o szorstkości wynikającej z obecności na powierzchni gleb ziaren i agregatów w postaci gruzełków i brył różnej wielkości.
Agregaty te rozłożone są na powierzchni gleby w
sposób całkowicie przypadkowy, nie kierunkowy,
albo też w jakimś określonym kierunku związanym
na przykład z zabiegami agrotechnicznymi, takimi
jak bronowanie. Niniejszy model oblicza rozkład
względnego współczynnika odbicia od gleb w
głównej płaszczyźnie słonecznej (SPP), definiowanego jako stosunek luminancji rozpatrywanej
powierzchni obserwowanej skośnie pod katem v
do luminancji tej powierzchni obserwowanej w
kierunku nadiru. Przybliża on również rozkład
odbicia spektralnego od zbrylonych gleb w dowolnej płaszczyźnie obserwacji poza SPP. Zbryloną
powierzchnię glebową opisują równej wielkości
elipsoidy obrotowe o określonym promieniu poziomym i pionowym, rozłożone regularnie na
płaszczyźnie stoku nachylonym pod kątem . Sferoidy powierzchni o zbryleniu kierunkowym i nie
kierunkowym są rozmieszczone odpowiednio w
siatce prostokątów i kwadratów. Struktura ta
oświetlona jest promieniami bezpośrednio padającymi pod kątem zenitalnym s. i dyfuzyjnym światłem nieba. Ponad nią w odległości h umieszczony
jest sensor obserwujący ją pod kątem zenitalnym
v, zmieniającym się o stałą wielkość v, w kierunkach dosłonecznych i odsłonecznych. Pole widzenia sensora określa kąt  .

również kierunkowo zgodnie z kierunkiem zabiegu
uprawowego, takiego jak np. bronowanie.
Matematyczna postać omawianego modelu
przy użyciu technik komputerowych umożliwia
przewidywanie kierunkowego odbicia od gleb w
różnym stanie ich zbrylenia w nieograniczonych
warunkach ich oświetlenia i obserwacji. Pozwala
przeanalizować interesujące nas zjawiska również
w sytuacjach do tej pory nie zarejestrowanych.
Przypuszcza się, że tego rodzaju modele znajdą
zastosowanie do korekcji obrazu gleb jeszcze przed
ich klasyfikacją, aby klasyfikację można było
przeprowadzać w jednakowych standardowych
warunkach oświetlenia i obserwacji.

Andrzej Ciołkosz, Elżbieta Bielecka
IGiK - OPOLiS
ZASTOSOWANIE TELEDETEKCJI
SATELITARNEJ I SYSTEMU
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
W OKREŚLANIU ZASIĘGU
I SKUTKÓW POWODZI
Z chwilą wprowadzenia na orbity wokółziemskie satelitów cywilnych o stosunkowo dużej geometrycznej zdolności rozdzielczej powstało nowe
źródło dokumentowania zasięgów i skutków wielkich powodzi. Taką rolę odegrały wielokrotnie
zdjęcia dorzecza Mississipi wykonane przez amerykańskiego satelitę Landsat, a także innych wielkich rzek. W kwietniu 1978 r. Landsat zobrazował
dolinę Bugu, Narwi i Biebrzy podczas wiosennej
powodzi. Na podstawie tych zdjęć opracowano
mapy dokumentujące zasięg fali powodziowej,
oraz określono rodzaj użytków zalanych wodą.
Rzadko jednak zdarza się aby w momencie powodzi wystąpiły warunki pogodowe umożliwiające
wykonywanie zdjęć satelitarnych. Dlatego też,
mimo starań podejmowanych przez trzy organizacje będące operatorami satelitów cywilnych serii
Landsat, SPOT i IRS, nie udało się wykonać w
pełni udanych zdjęć satelitarnych obszaru powodzi
jaka w lipcu 1997 r. nawiedziła Polskę południowo-zachodnią.
Ograniczenia wykonania zdjęć satelitarnych
spowodowane warunkami pogodowymi sprawiły,
że od wielu lat trwały prace nad wykorzystaniem
widma mikrofalowego do otrzymania obrazów
powierzchni ziemi. Ten zakres widma elektromagnetycznego przechodzi niemal bez przeszkód
nawet przez grubą pokrywę chmur. Od kilku też
lat krążą po orbitach wokółziemskich satelity wyposażone w radiolokacyjne urządzenia obrazowe,
dostarczające zdjęć o rozdzielczości przestrzennej

Model ten testowano wykorzystując naziemne
pomiary kierunkowego odbicia spektralnego od
gleb o różnej szorstkości: od piaszczystych powierzchni wydmowych cechujących się szorstkością wynikającą z ich gruboziarnistej tekstury, do
powierzchni piaszczysto-gliniastych i gliniastych o
różnym uziarnieniu z szorstkością wynikającą
głównie z obecności agregatów rożnej wielkości
rozłożonych przypadkowo, tj. nie kierunkowo, jak
9
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około 25 m. Jednym z takich satelitów jest europejski satelita teledetekcyjny  ERS, będący własnością Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Na początku drugiej dekady lipca 1997 r. orbita tego satelity przechodziła nad obszarem górnego odcinka Odry. Satelita wykonał pierwsze
zdjęcie tego obszaru w dniu 12 lipca, a więc w
momencie kiedy fala powodziowa osiągała już
Wrocław. Jedno zdjęcie wykonane przez satelitę
ERS obejmuje powierzchnię około 10 000 km2.
Widoczny jest na nim odcinek doliny Odry od granicy z Czechami aż po Wrocław. Kolejne zdjęcie
doliny Odry satelita wykonał trzy dni później z
orbity przesuniętej nieco ku zachodowi. Tak więc
została na nim zobrazowana ta część doliny, która
była właśnie zalewana przez kulminacyjną falę
powodziową. Podobna sytuacja powtórzyła się
jeszcze dwukrotnie, to jest 18 i 21 lipca, kiedy to
satelita ERS obrazował kolejne odcinki doliny
Odry. Ostatnie zdjęcie tej serii objęło już ujściowy
odcinek rzeki. Tak więc satelita ERS zobrazował
niemal cała dolinę Odry w okresie maksymalnej
fali powodziowej.
Zdjęcia tego satelity zostały udostępnione
przez Europejską Agencję Kosmiczną Ośrodkowi
Teledetekcji i Informacji Przestrzennej  OPOLIS
Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Tu
zostały one poddane przetwarzaniu geometrycznemu i radiometrycznemu, a następnie interpretacji
mającej na celu określenie zasięgu maksymalnej
fali powodziowej. Po zamianie otrzymanej informacji na postać cyfrową wprowadzono ją do systemu informacji geograficznej, w którym to systemie znajdowały się już inne warstwy tematyczne,
m.in. aktualne użytkowanie terenu opracowane
również na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć
satelitarnych, szczegółowy podział administracyjny
kraju, infrastruktura komunikacyjna.
Przecięcie wymienionych warstw tematycznych pozwoliło na otrzymanie nowej informacji
określającej rodzaj oraz obliczenie powierzchni
użytków objętych falą powodziową w obrębie
poszczególnych gmin i województw,. Dysponując
tą informacją Instytut Geodezji i Kartografii opracował mapy w skali 1:300 000 przedstawiające
zasięg fali powodziowej na tle użytkowania terenu
oraz sieci komunikacyjnej terenów objętych lipcową powodzią w Polsce południowo-zachodniej.

Katarzyna Dąbrowska - Zielińska
Instytut Geodezji i Kartografii - OPOLiS
NOWA METODA PROGNOZY
PLONÓW NA PODSTAWIE ZDJĘĆ
NOAA
Instytut Geodzji i Kartografii od szeregu
lat prowadzi badania nad wykorzystaniem zdjęć
satelitarnych do prognozowania plonów. W
OPOLIS zakładany jest
system prognozy
plonów oparty o informacje pochodzące z
satelitów synoptycznych, o dużej częstotliwości
czasowej rejestrowania danych i stosunkowo
niewielkich
kosztach
pozyskiwania
tych
informacji. Spośród wszystkich satelitów
dostarczających zdjęć powierzchni globu
ziemskiego najbardziej odpowiednimi do
wykorzystania w proponowanym systemie są
satelity serii NOAA.
System czerpie informacje o warunkach
wzrostu roślin w ciągu ostatnich dwunastu lat z
bazy danych utworzonej z produktu AVHRR
tzw. Globalnego Indeksu Zieleni (Global Vegetation Index). Każdemu pikselowi reprezentującemu rolniczą przestrzeń produkcyjną została
przypisana maksymalna wartość wskaźnika
NDVI dla każdego tygodnia w ciągu całego
sezonu wzrostu roślin. W bazie danych znajdują się także informacje o radiacyjnej temperaturze roślin w terminie charakteryzującym się
maksymalną wartością wskaźnika NDVI.
Do bazy danych zostały także wprowadzone wartości wskaźników NDVI i Ts uśrednione dla każdej gminy i województwa. Odpowiednie funkcje systemu pozwalają na wybranie maksymalnej i minimalnej wartości wskaźnika NDVI (NDVImax i NDVImin), a także
maksymalnej i minimalnej wartości temperatury
(Tmax i Tmin) dla każdej jednostki administracyjnej (gmina lub województwo) w dowolnym
tygodniu okresu wegetacyjnego w ciągu ostatnich 12 lat.
W oparciu o maksymalne i minimalne
wartości wskaźników NDVI i temperatury Ts
zostały wyprowadzone dwa wskaźniki roślinne, mianowicie tzw. wskaźnik VCI oraz TCI.
Pierwszy z tych wskaźników został wyprowadzony z wartości NDVI i charakteryzuje biomasę, drugi natomiast został wyprowadzony z
wartości temperatury i informuje o warunkach
dostępu roślin do wody. Poprzez porównywanie
wartości obu wspomnianych wskaźników z
okresu historycznego (1986-1997) z ich wartościami aktualnymi system ocenia bieżące wa10
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runki wzrostu roślin, klasyfikując je jako odpowiednie bądź stresowe.
Wskaźniki VCI i TCI zostały określone na
podstawie poniższych zależności:

również stopień pokrycia gleby roślinnością oraz
relację pomiędzy ewapotranspiracją aktualną i
potencjalną w stosunku do wilgotności gleby.
Model oblicza dzienną wartość ewapotranspiracji (E) w zależności od ewapotranspiracji potencjalnej (Ep), stopnia pokrycia powierzchni przez
rośliny (Fgc) i stopnia wilgotności (Fsw).
E = Ep*Fsw*Fgc
Przyrost wartości LAI oraz biomasy obliczony jest z ilości absorbowanego przez rośliny promieniowania słonecznego wykorzystywanego w
procesie aktywnej fotosyntezy (APAR), temperatury powietrza (Ta) i parametrów wzrostu charakteryzujących dany typ roślin.
Do skalibrowania modelu i przystosowania go
dla pszenicy wprowadzono wartości LAI i ewapotranspiracji uzyskanych z pomiarów teledetekcyjnych. Wartość wskaźnika projekcyjnego liści LAI
została obliczona w funkcji wskaźników NDVI
oraz H/LE.
Obliczona według modelu wartość ewapotranspiracji została porównywana z ewapotranspiracją uzyskaną z wartości ciepła utajonego obliczonego w funkcji pomiarów temperatury metodami teledetekcyjnymi.

VCI= 100(NDVIa - NDVImin)/(NDVImaxNDVImin),
TCI = 100(Tmax-T)/ (Tmax -Tmin).
Oba wskaźniki mogą przybierać wartości
od 0 do 100. Korzystne warunki wzrostu roślin
będą charakteryzowane przez wysokie wartości
wskaźnika VCI w czasie całego okresu wegetacyjnego, natomiast niskie jego wartości charakteryzują warunki stresowe. Wskaźnik TCI jest
zmienny w zależności w jakiej fazie rozwoju
znajduje się roślina. Jego niskie wartości w
okresie wiosennym świadczą o dogodnych warunkach wzrostu, natomiast warunki stresowe
będą charakteryzowane przez niskie wartości w
okresie kłoszenia wówczas, gdy temperatura
roślin zbliżona będzie do temperatury maksymalnej.
Na podstawie wskaźników VCI i TCI został utworzony model prognozy plonów. Wyniki prognozy zostały porównane z prognozą
wykonaną przez GUS.

Wiesław Dębski, Piotr Sacha,
Piotr Walczykowski
Zakład Rozpoznania Obrazowego WAT

Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
IGiK - OPOLiS

ZASTOSOWANIE METOD
TELEDETEKCJI W MONITORINGU
ZJAWISKA POWODZI

PROGNOSTYCZNY MODEL
WZROSTU ROŚLIN
WYKORZYSTUJĄCY DANE
TELEDETEKCYJNE

W warunkach klęski żywiołowej sztaby antykryzysowe otrzymują bardzo dużo informacji na
temat lokalnych rozmiarów danego zjawiska. Informacje te, ze względu na subiektywną ocenę
ludzi, którzy je przekazują, często się wzajemnie
wykluczają i utrudniają podejmowanie decyzji.
Istnieją metody, które w miarę obiektywnie pozwalają na interpretację i ocenę danego zjawiska, ułatwiając walkę z żywiołem. Do metod tych można
zaliczyć metody teledetekcji - czyli nauki o pozyskiwaniu i interpretacji wiarygodnych informacji o
obiektach fizycznych i ich otoczeniu (Z. Sitek „Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej”,AGH, Kraków 1992).
Spośród wielu metod i technik teledetekcji na
szczególną uwagę w tym temacie zasługują te,
które pozwalają na pozyskiwanie i interpretację
zdjęć:
1. Satelitarnych:
• wielospektralnych,
• panchromatycznych,

Model prognozy plonów oparty o dane meteorologiczne symuluje wzrost roślin. Model ten składa się z dwóch submodeli: pierwszy symuluje
wielkość LAI oraz biomasę, drugi wielkość ewapotranspiracji. Parametry meteorologiczne takie jak
temperatura powietrza i promieniowanie słoneczne
zasilają pierwszy submodel, natomiast inne parametry meteorologiczne jak wilgotność powietrza,
temperatura punktu rosy oraz prędkość wiatru
symuluje wartość ewapotranspiracji. Informacje
pochodzące z pomiarów teledetekcyjnych nie są
bezpośrednio zastosowane w modelu do obliczeń
parametrów wzrostu roślin, natomiast wprowadzone do niego mają decydujący wpływ na obliczenie warunków początkowych oraz parametrów
sterujących kalibracją modelu. Oprócz wartości
LAI, biomasy i ewapotranspiracji, obliczona zostaje również wilgotność gleby. Model uwzględnia
11
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• radarowych,
ringu klęsk żywiołowych, w tym również klęski
2. Lotniczych:
powodzi.
• kolorowych,
Wersja prototypowa tego systemu, którego
• panchromatycznych,
wiele elementów sprawdziło się w czasie monito• w podczerwieni,
ringu klęski powodzi we Wrocławiu w lipcu 1997
• spektrostrefowych.
roku znajduje się w Zakładzie Rozpoznania obraWymienione zobrazowania mają wiele zalet,
zowego WAT.
wśród których najważniejszymi są:
System składa się z dwóch zasadniczych czę• względnie duży zasięg terenu, jaki
ści: lotniczej i naziemnej.
obejmują,
Część lotniczą zainstalowano na śmigłowcu
• szeroki zakres widma elektromagneMi2-FM. Wydaje się to być lepszym rozwiązaniem
tycznego, pomocny w szczegółowej inniż samolot, ze względu na:
terpretacji.
• możliwość lotu na niskich wysokościach, z
Są one bardzo cenne w interpretacji przebiegu
małymi prędkościami a nawet wykonywania
klęsk żywiołowych, jednak uwagę należy zwrócić
zawisów,
także na to, że:
• możliwość lotu w gorszych warunkach
• do ich wykonania niezbędne są sprzyjające
atmosferycznych,
warunki atmosferyczne (za wyjątkiem zo• możliwość startu i lądowania nie tylko z
brazowań radarowych),
lotnisk, np. we Wrocławiu sprzed Urzędu
• na wykonanie i dostarczenie do użytkowWojewódzkiego.
nika tych zdjęć potrzebny jest czas - w zaSzczególną uwagę położono także na pozyleżności od rodzaju zobrazowania - od
skiwanie zobrazowań techniką video.
kilku godzin do kilku dni, a w warunkach
Z pewnością wiele można im zarzucić , jak
dużej dynamiki klęski żywiołowej jest to
chociażby:
czynnik niezwykle ważny
• gorszą jakość obrazu w porównaniu ze
Jak widać, zdjęcia te znakomicie nadają się do
zdjęciami lotniczymi,
szczegółowych analiz przebiegu danego zjawiska,
• dużo mniejszy obszar terenu jaki obejmujednak w niektórych przypadkach, żywioł nie poją,
zostawi czasu na szczegółowe analizy tego matejednak ich bezsprzecznymi zaletami, ze względu na
riału.
które zdecydowano się na wykorzystanie tej techZakład Rozpoznania Obrazowego Wojskowej
niki, są:
Akademii Technicznej od wielu lat prowadzi prace
• natychmiastowa dostępność zarejestrowazwiązane ze zdalnym obrazowym rozpoznaniem
nych zobrazowań,
pola walki oraz przesyłaniem uzyskanych informa• możliwość telemetrycznego przekazu zocji na stanowisko dowodzenia. Celem tych prac
brazowań bezpośrednio w czasie rzeczybyło stworzenie systemu pracującego w czasie
wistym ze śmigłowca do sztabu antykryrzeczywistym, który przekazuje informacje obrazysowego,
zowe na odległość do 160 km. System ten wyko• możliwość łatwego i wielokrotnego wykorzystać można w każdej porze doby oraz w bardzo
rzystania i kopiowania tych materiałów.
trudnych warunkach
Jednak aby zopogodowych (umożbrazowania te, nie
liwiających
jednak
były tylko kolejnym
SYSTEM MONITORINGU OBSZARÓW
OBJĘTYCH KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI
lot). Kiedy w lipcu
reportażem czy relacją
1997 roku nastąpiła
z przebiegu danego
katastrofalna klęska
zjawiska i mogły słupowodzi, postanowiożyć do analiz i interLOTNICZY MODUŁOWY
no adaptować nasz
pretacji, nie tylko dla
ZESTAW
POZYSKIWANIA DANYCH
system do monitoringu
tego, kto je wykonyOBRAZOWYCH
I
NAWIGACYJNYCH
tego zjawiska. Udział
wał, niezbędne jest ich
NAZIEMNE CENTRUM ODBIORU
w tej akcji, zdobyte
odpowiednie połączeŚMIGŁOWIEC
ANALIZY, ARCHIWIZACJI
I DYSTRYBUCJI INFORMACJI
doświadczenia i dobre
nie z systemem nawiOBRAZOWEJ I NAWIGACYJNEJ
(CENTRUM NAZIEMNE)
wyniki prac, pozwoligacyjnym śmigłowca.
KLIMATYZOWANY KONTENER
ły nam na zaproponoMusi być znane połowanie systemu, który
żenie zarejestrowanesłużyłby do monitogo obrazu w terenie,
12
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aby obraz ten mógł być operacyjnie wykorzystany,
przy czym jeśli mówimy o szybkiej analizie, to nie
jest niezbędna centymetrowa dokładność systemu
nawigacyjnego. Z nnaszych doświadczeń wynika,
że znakomicie nadaje się do tego celu system nawigacji satelitarnej GPS.
System nasz nie opiera się wyłącznie na interpretacji materiałów video. Wykorzystujemy w nim
do analiz wszelkie możliwe materiały obrazowe,
jednak materiały video traktujemy w sposób specjalny, gdyż to właśnie one są zazwyczaj najbardziej aktualne.

gramów graficznych oraz wybór odpowiedniego
programu. Po analizie wybrano program Map
Info. Określone zostały także kryteria, które pozwolą danym wprowadzonym do systemu komputerowego funkcjonować i być odbierane przez
użytkowników jako atlas elektroniczny.

Michał Faryś
Instytut Geografii Fizycznej UAM
WPŁYW WYBRANYCH ZABIEGÓW
AGROTECHNICZNYCH
NA DWUKIERUNKOWĄ
CHARAKTERYSTYKĘ ODBICIA
SPEKTRALNEGO OD POWIERZCHNI
GLEB W ZAKRESIE OPTYCZNYM

Martyna Dzięcioł
Międzywydziałowe Studia
Ochrony Środowiska UW

Charakterystyka spektralna gleb, jak i większości obiektów naturalnych, zmienia się wraz ze
zmianą kąta zenitalnego obserwacji i kąta zenitalnego oświetlenia. Jest ona podobna do przebiegu
charakterystyki obiektów nielambertowskich. Generalnie, największe rozproszenie energii od powierzchni gleb niepokrytych roślinnością jest obserwowane przy wysokich wartościach kąta zenitalnego Słońca podczas obserwacji w kierunku
dosłonecznym. (Cooper i Smith 1985;.Milton i
Webb, 1987; Cierniewski 1989; Irons i in. 1989).
Celem pracy jest określenie wpływu szorstkości gleb na zamienność dwukierunkowej charakterystyki odbicia spektralnego od ich powierzchni w
zależności od zmiennych warunków obserwacji i
oświetlenia. Wybrane do badań gleby to grunty
orne, o różnym składzie mechanicznym. zawartości
materii organicznej, barwie. Zmiana ich szorstkość
jest wynikiem prowadzonych zabiegów agrotechnicznych (orka, bronowanie, wałowanie). Szorstkość powierzchni opisano ilościowo na podstawie
DEM badanych struktur glebowych. Cyfrowy
model badanych powierzchni uzyskano na podstawie stereoskopowych zdjęć naziemnych.
Badania przeprowadzono w SPP. Wartość
kąta zenitalnego obserwacji (VZA) zmieniała się
od- 70° (obserwacja dosłoneczna) poprzez nadir
do 70° (obserwacja odsłoneczna), kat zenitalny
Słońca (SZA) przyjmował wartości z przedziału
od 70° do 30°. Pomiaru luminancji dokonano przy
pomocy luminancjometru CIMEL CE 313-21o
polu widzenia 10°.

METODYCZNE PODSTAWY
DO SPORZĄDZANIA
KOMPUTEROWYCH ATLASÓW
TERENÓW CHRONIONYCH
NA PRZYKŁADZIE MAGURSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
W dobie rozwoju komputerowych technik
przetwarzania i przekazu informacji wzrasta zapotrzebowanie na dostępne tą drogą dane dotyczące
terenów chronionych, z drugiej strony powstają
nowe możliwości ich gromadzenia, obróbki i udostępnienia.
Celem pracy jest określenie metodycznych
przesłanek, wedle których możnaby ująć aktualny
stan wiedzy na temat środowiska Magurskiego
Parku Narodowego w formie elektronicznego atlasu oraz opracowanie makiety takiego atlasu.
Jako podstawy funkcjonowania atlasu przyjęte zostały definicje i kryteria jakości określone
przez K. A. Saliszczewa i B. Horodyskiego. Warunkują one dobór, układ i sposób prezentacji treści atlasu
Pomimo iż, ze względu na niedawną datę
utworzenia Magurskiego Parku Narodowego, nie
powstał jeszcze zbiorczy opis jego środowiska, to
jednak istnieje wiele materiałów naukowych odnoszących się do tej części Beskidu Niskiego, zarówno w postaci kartograficznej jak i opisowej. Na
podstawie ich analizy, uzupełnionej rekonesansem
terenowym określony został aktualny stan wiedzy
na temat środowiska Parku.
Kolejnym etapem pracy było przeanalizowanie, pod kątem przydatności do stworzenia takiego
atlasu, programów komputerowych mających cechy Systemów Informacji Geograficznej, czyli
łączących w sobie możliwości bazy danych i pro13
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falowania jak też prądów: wzdłużbrzegowych i
odbrzegowych w tym tzw. prądów rozrywających.
W ramach międzynarodowego programu
BASYS realizowanego aktualnie m in. w Instytucie Nauk o Morzu US badane są prawidłowości w
układach cyrkulacyjnych strefy brzegowej z użyciem metod teledetekcyjnych. Na podstawie analizy rzeźby dna, na zdjęciach lotniczych czynione są
próby odczytania miejsc występowania prądów
odbrzegowych.
W niniejszym wystąpieniu prezentowane są
jedynie niektóre wstępne wyniki badań. Na podstawie analizy dostępnych zdjęć lotniczych brzegów polskiej części Zatoki Pomorskiej zlokalizowano ważniejsze nieciągłości w przebiegu wałów
rewowych świadczące o występowaniu prądów
odbrzegowych, oraz przeanalizowano regularność
ich występowania. Na tej podstawie zlokalizowano
występowanie ważniejszych prądów odbrzegowych.
Badania te mają istotne znaczenie przy weryfikacji poglądów na temat mechanizmu wzdłużbrzegowego i prostopadłego do brzegu ruchu rumowiska w strefie brzegowej.

Andrzej Fellner
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych,
Dęblin
KONCEPCJA ZASTOSOWANIA
TELEDETEKCJI I GIS W RAMACH
LOTNICZEGO POLSKIEGO
RADIONAWIGACYJNEGO PLANU
Przedstawione na forum międzynarodowym w
Głównej Kwaterze NATO dokumenty: European
Radionavigation Plan (ERNP), Federal Radionavigation Plan US (FRP US), oraz podjęte decyzje,
zobowiązują poszczególne państwa do opracowania krajowych radionawigacyjnych planów. Proces
ten wymusza rónież fakt, że powoli kończą się
resursy poszczególnych systemów i pomocy radionawigacyjnych i wychodzą one z użycia np. Omega, Loran-C, VOR, NDB i inne. Coraz większe
uznanie znajduje technika satelitarna i według
wstepnych założeń ma ona wyprzeć standardowe
systemy i zapewnić z czasem lądowanie według III
kategorii ICAO. Materiał ten prezentuje koncepcję
polskiego radionawigacyjnego planu, uwzględniającego nawigacyjną technikę satelitarną, teledetekcję, GIS-SIP.

Renata Giedych
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Kazimierz Furmmańczyk,
Joanna Dudzińska
Anna Kałuża, Igor Szatkowski
Instytut Nauk o Morzu US
Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWYCH
BAZ DANYCH W WALORYZACJI
TERENÓW ZIELENI DLA POTRZEB
PLANOWANIA MIEJSCOWEGO

MORFOLOGIA DNA NA ZDJĘCIACH
LOTNICZYCH STREFY BRZEGOWEJ
ZATOKI POMORSKIEJ
JAKO WSKAŹNIK PRĄDÓW
ODBRZEGOWYCH.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
nakłada obowiązek uwzględniania w planowaniu
przestrzennym między innymi walorów archtektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony
środowiska przyrodniczego i ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz dóbr kultury, a także zdrowia i
jakości życia ludzi. Wymagania te pośrednio
wskazują na potrzebę planowania terenów zieleni
jako wyodrębnionego systemu będącego jednym z
najważniejszych elementów kształtowania krajobrazu miast.
Określenie głównych problemów związanych
z kształtowaniem terenów zieleni na poziomie planowania miejscowego wymaga rozpoznania uwarunkowań rozwoju tych terenów oraz wyznaczenia
możliwych kierunków ich przekształceń. Podstawą
do przeprowadzenia powyższych analiz jest posiadanie możliwie jak najszerszego zbioru informacji
dotyczących zarówno ich cech przyrodniczych,
kulturowych jak i funkcjonalnych.

Morfologia dna strefy brzegowej morza widoczna na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych
jest rezultatem oddziaływania falowania morskiego
i prądów, na dno i plażę. Głębokość oddziaływania
morza jest zależna od parametrów falowania oraz
aktualnego poziomu morza. Im większe falowanie,
tym głębiej położone obszary dna strefy brzegowej
ulegają przebudowie. Po ustaniu falowania rzeźba
dna w strefie brzegowej nie ulega zmianom zachowując końcowy skutek aktywności morza.
Widoczne na zdjęciach lotniczych formy, jakie przyjmują wzdłużbrzegowe płycizny o kształcie
wałów zwane rewami lub wałami rewowymi, posiadają różnorodne kształty. Są one wynikiem wieloczynnikowego oddziaływania morza w postaci
14
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Stosowane już powszechnie w planowaniu
przestrzennym programy GIS są nowym, doskonałym narzędziem dającym możliwości dokonywania
ocen terenów zieleni na podstawie analiz wielokryteriowych, z uwzględnieniem różnych kombinacji
cech.
Badania nad pilotażową bazą danych o terenach zieleni Warszawy umożliwiły określenie podstawowych problemów związanych ze zbieraniem i
aktualizacją informacji o terenach zieleni a przede
wszystkim pozwoliły na określenie zrębów metody
waloryzacji terenów zieleni, która z jednej strony
byłaby dostosowana do nowej formuły planowania
przestrzennego z drugiej zaś wykorzystywałaby
nowe techniki przetwarzania danych.

uroczysk przeprowadzono dla całego terenu badań.
Jednostki fotomorficzne wyróżniono na podstawie
zdjęć lotniczych panchromatycznych czarnobiałych z 4-15.10.87 w skali ok. 1:25000. Z zestawu zdjęć wybrano cztery dla fragmentu badanego terenu. Delimitację jednostek poprzedziła rektyfikacja do układu 65, w którym wykonane były
mapy podkładowe dla delimitacji uroczysk oraz
zmozaikowanie zdjęć. Mozaika zdjęć lotniczych
pokrywa 37,8% obszaru, dla którego wydzielono
uroczyska. Następnie drogą interpretacji wizualnej
utworzono warstwy fototonalną, fotostrukturalną,
fototeksturalną. Nałożenie warstw jest podstawą
wyróżnienia jednostek fotomorficznych nieokreślonej rangi. Potencjalna liczba typów jednostek fotomorficznych wynosi 36.
Analiza porównawcza przeprowadzona będzie
dla fragmentu terenu w granicach odpowiadających zasięgowi mozaiki zdjęć lotniczych. Będzie
polegała na porównaniu liczby, powierzchni i granic jednostek. Przeprowadzona będzie również
analiza wskaźnika częstości związku typów uroczysk z jednostkami fotomorficznymi i odwrotnie
oraz wskaźnik frekwencji typów uroczysk w jednostkach fotomorficznych i odwrotnie. W efekcie
zostanie potwierdzona lub odrzucona teza o alternatywności jednostek fotomorficznych i geosystemów rangi uroczysk.

Aneta Hernik
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY
KRAJOBRAZU OPRACOWANEJ METODĄ
KOMPLEKSOWEJ GEOGRAFII
FIZYCZNEJ I METODĄ
FOTOMORFICZNĄ
DLA NARWIAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO WRAZ Z OTULINĄ Z
ZASTOSOWANIEM SIG
Interpretacja materiałów teledetekcyjnych stanowiąca efektywny sposób badania powierzchni
terenu bliska jest całościowemu podejściu w badaniach krajobrazowych. Celem pracy jest porównanie jednostek fotomorficznych wyróżnionych na
podstawie cech fotomorficzności obrazu z jednostkami krajobrazowymi wyróżnionymi metodą czynników przewodnich stosowaną najczęściej przez
geografów fizycznych. Analiza porównawcza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy jednostki te są
podobne oraz czy metoda fotomorficzna może być
alternatywną dla dotychczasowego sposobu wyróżniania jednostek krajobrazowych.
Systemy Informacji Geograficznej znajdują w
pracy zastosowanie w tworzeniu bazy danych
(wektoryzacja, kodowanie, nakładanie warstw),
obróbce materiału zdjęciowego, analizie struktury
krajobrazu, analizie porównawczej oraz wizualizacji danych.
Podstawą delimitacji geokompleksów rangi
uroczysk są mapy: rzeźby, utworów powierzchniowych i pokrycia terenu w skali 1:25000. Zestawienie typów rzeźby, podłoża i pokrycia terenu
dało 70 potencjalnych typów uroczysk. Delimitację

Agata Hościło
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI
W LATACH 1957- 1987 DLA
FRAGMENTU NARWIAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
WRAZ Z OTULINĄ ( ARK. ROGOWO)
NA PODSTAWIE ZDJ. LOTNICZYCH,
MATERIAŁÓW
KARTOGRAFICZNYCH,
Z ZASTOSOWANIEM SIG-U
Celem badań jest wykazanie zmian w użytkowaniu ziemi w latach 1957- 1987 dla fragmentu
Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną.
Teren badań zlokalizowany jest w środkowej
części doliny Narwi na zachód od Białegostoku.
Badania objęły fragment parku narodowego stanowiący strefę przejściową między zmeliorowaną
częścią doliny Narwi na północ a niezmeliorowaną
na południu.
15
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Meliorację na tym obszarze przeprowadzono
latach 70- 80. Polegała ona na uregulowaniu koryta rzeki, wybudowaniu grobli Rzędziany- Pańki,
dwóch jazów oraz zdrenowaniu podmokłych fragmentów wysoczyznowych (Bagno Biele na południu terenu).
Na podstawie panchromatycznych zdjęć lotniczych z 1957r. w skali 1:10 000 (powiększonych
ze skali 1:18 000) oraz zdjęć z 1987 r. w skali
1:10 000 (powiększonych ze skali 1:25 000) opracowano fotointetpretacyjne mapy użytkowania
ziemi dla poszczególnych lat. Powstałe mapy są
wykonane w skali 1:15 000, ze szczegółowością
mapy 1:10 000. Łączna powierzchnia objęta badaniami wynosi ok. 46 km2.
W dalszej kolejności dokonano w programie
IDRISI nałożenia obu map użytkowania ziemi i
otrzymano następujące wyniki:

Andrzej Kijowski, Roman Bednarek
Dedal Foto
ZDJĘCIA LOTNICZE JAKO BAZA
INFORMACYJNA DLA PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
PRAWNYCH
Planowanie przestrzenne w Polsce na poziomie gminy realizowane jest dwuetapowo:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2. Plany miejscowe dla wybranych fragmentów gminy.
Zakres merytoryczny treści planów został zapisany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei zawartość Studium opisują ustawy:
– o zagospodarowaniu przestrzennym,
– o ochronie i kształtowaniu środowiska,
– o gospodarce nieruchomościami.
Studium realizowane jest w skalach 1:5 000
dla miast i 1:10 000-1:25 000 dla gmin. Skala jest
dobierana w zależności od treści mapy i problemów występujących na terenie danej gminy. Celem
Studium jest określenie polityki i strategii przestrzennej gminy.
Zdjęcia wykonane w programie PHARE dla
terenu Polski są w skalach ok. 1:5 000 dla miast i
ok. 1:25 000 dla pozostałych terenów. Istnieje w
Polsce program szkolenia urzędników administracji samorządowej, którego celem jest wykorzystywanie zdjęć lotniczych dla potrzeb monitorowania
terenu gminy i planowania przestrzennego.
Wykorzystanie zdjęć lotniczych dla potrzeb
planowania przestrzennego wpisuje się w określone mapy tematyczne tworzone dla potrzeb Studium
gminy.
Dla obecnie wykonywanych Studium wojewódzkich i gminnych podstawową mapą jest mapa
aktualnego użytkowania terenu. Materiałem wyjściowym dla wykonania mapy użytkowania terenu
w ska;ach 1: 100 000-1:300 000 (Studium wojewódzkie) są obrazy satelitarne TM i SPOT. Istnieje satelitarna mapa użytkowania terenu wykonana
przez IGiK OPOLiS w programie CORINE. Natomiast materiałem wyjściowym dla wykonania
mapy użytkowania terenu gminy są zdjęcia lotnicze w skalach 1:15 000-1:26 000.
W początkowej fazie wykonywania Studiów
(rok 1995 i 1996) tworzenie map tematycznych
oparte było na technikach tradycyjnych. Obecnie
uruchamiane są dodatkowe narzędzia w postaci
oprogramowania GIS. Optymalnym narzędziem
dla potrzeb Studium gminnego jest MapInfo.

Użytkowanie ziemi (%)
Sposób użytkowania

1957

1987

grunty orne
użytki zielone
bagna i podmokłości
nieużytki pozbaw. roślinności
lasy liściaste
lasy iglaste
lasy mieszane
tereny przemysłowe
sady
zagrody
zabudowa zwarta

35,0
19,0
26,3
0,5
8,0
5,0
4,0
0,2
0.6
0,7
0,7

37,0
25,0
16,0
0,0
8,0
7,0
4 ,0
0,3
0,7
0,8
1,2

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż największe zmiany dotyczyły użytków
zielonych oraz bagien i podmokłości. W wyniku
melioracji znacznie zwiększył się zasięg użytków
zielonych kosztem łąk.

Marek Jóźwiak
Instytut Geografii WSP Kielce
PROPOZYCJA PRZEDSTAWIENIA
NA MAPIE ZAGROŻENIA GLEB
EROZJĄ WIETRZNĄ W GÓRACH
Autor nie przesłał tekstu streszczenia.
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Zawartość części graficznej Studium gminy
obejmie mapy w skalach 1:10 000-1:25 000:
– Powierzchniowa budowa geologiczna
wraz z surowcami oraz hipsometria i
spadki terenu z uwzględnieniem elementów geodynamicznych,
– Użytkowanie terenu i system własności,
– Wody powierzchniowe i podziemne,
– Inwentaryzacja szaty roślinnej,
– Inwentaryzacja ornitofauny i zwierzyny
płowej, grubej i czarnej.
– Inwentaryzacja obiektów i zespołów
środowiska kulturowego, wytypowanie obiektów do objęcia ochroną konserwatorską, rewaloryzacją, archeologiczną waloryzacją,
– Sozologia z identyfikacją konfliktów
człowiek-środowisko
przyrodnicze
oraz sozotechnika,
– Uwarunkowania
przyrodniczokulturowe, rozwoju i przestrzennego
zagospodarowania,
– Gospodarcza,
– Uwarunkowania
społecznogospodarcze, rozwoju i przestrzennego
zagospodarowania gminy,
– Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy.
Mapy wyznaczone czcionką pogrubioną korzystają bezpośrednio z informacji ze
zdjęć lotniczych.

innymi wykonanie w oparciu o starą systematykę
gleb, sztuczność konturów jako jednostek podziału
przestrzeni oraz niedokładności wynikające z czasu
jaki upłynął od momentu ich powstania. W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w Polsce, coraz bliższą perspektywą wejścia do Unii Europejskiej rodzi się potrzeba przygotowania nowych map glebowo-rolniczych lub
weryfikacji treści istniejących map. W celu zminimalizowania kosztów takiego przedsięwzięcia
celowe będzie wykorzystanie technik teledetekcyjnych i komputerowych.
Spośród wielu działów gleb, tylko niektóre
typy gleb hydrogenicznych i semihydrogenicznych
wykazują znaczące różnice w odbiciu spektralnym
w stosunku do otaczających je gleb na zdjęciach
lotniczych i obrazach satelitarnych wykonanych w
zakresie optycznym. Dają one ogólnie mniejsze
wartości odbicia promieniowania elektromagnetycznego ze względu na podwyższoną zawartość
wilgotności, próchnicy oraz ciemniejszą barwę. Ich
kontury są zatem łatwiejsze do wyodrębnienia
spośród otaczających je gleb.
Wskutek zmian warunków pogodowych bezpośrednie cechy powierzchniowej warstwy gleb
ulegają zmianom w czasie. Metody terenowe nie
zapewniają możliwości prowadzenia prac na dużych obszarach bez wielkich nakładów finansowych. Stąd zebranie informacji metodami teledetekcyjnymi o glebach niemal w tym samym czasie
ma bardzo duże znaczenie dla zachowywania jednolitych warunków rejestracji obrazu i obniżenia
kosztów.
W pracy zostanie przedstawiona metodyka interpretacji gleb hydrogenicznych dla obrazów satelitarnych Landsat oraz kolorowych zdjęć lotniczych przy wykorzystaniu cyfrowych metod przetwarzania obrazu z nastawieniem na wykorzystanie metod klasyfikacji nadzorowanej i nienadzowrowanej. Celem pracy jest także wskazanie typów
gleb hydrogeniczych i semihydrogeniczych, które
można rozpoznawać na obrazach satelitarnych
Landsat i kolorowych zdjeciach lotniczych. Efektem końcowym będzie warstwa wektorowa przedstawiająca kontury gleb hydrogenicznych i semihydrogeniczncyh, którą można wykorzystać w
dalszych pracach nad mapa glebową albo do weryfikacji treści istniejących map glebowo-rolniczych.
Klasyfikację przeprowadzono dla wybranych obszarów testowych położonych na Nizinie Wielkopolskiej. Dalszym etapem pracy będzie odniesienie
uzyskanych wyników do obowiązującej systematyki gleb (prace terenowe) oraz do konturów kompleksów rolniczej przydatności gleb na istniejących
mapach glebowo-rolniczych.

Sławomir Królewicz
Instytut Geografii Fizycznej UAM
Zakład Geografii Fizycznej Kompleksowej
i Teledetekcji
KLASYFIKACJA GLEB
HYDROGENICZNYCH
I SEMIHYDROGENICZNYCH
NA OBRAZACH SATELITARNYCH
LANDSAT ORAZ KOLOROWYCH
ZDJĘCIACH LOTNICZYCH
Z WYKORZYSTANIEM CYFROWYCH
TECHNIK PRZETWARZANIA
OBRAZÓW I GIS
Obecnie najpowszechniejszym i najdokładniejszym źródłem informacji o glebach w Polsce
są mapy glebowo rolnicze wykonane oryginalnie w
skalach 1:5000 dla poszczególnych wsi oraz
1:25000 dla dawnych powiatów. Mapy te posiadają szereg mankamentów, które obniżają ich wartość użytkową. Zaliczyć do nich trzeba między
17
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Zastosowanie cyfrowego przetwarzania obrazów przy interpretowaniu pokrywy glebowej wymaga przyjęcia odpowiedniej procedury postępowania ze względu na wielość czynników wpływających na zmianę jasności gleb (barwę) na obrazie.
Do klasyfikacji obrazów wykorzystano kilka algorytmów klasyfikujących w celu sprawdzenia przydatności rożnych miar statystycznych do klasyfikacji ich treści.
Cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych
Landsat dla potrzeb klasyfikacji gleb na gruntach
nie pokrytych roślinnością powinno obejmować
następujące etapy:
- analiza warunków atmosferycznych poprzedzających moment rejestracji obrazu,
- korekcję tzw. efektu atmosfery w odpowiednich kanałach,
- wyłączenie z klasyfikacji gruntów niepokrytych roślinnością wykorzystując formułę
Gram-Schmidt’a i dużych zbiorników wodnych (wykorzystując zmodyfikowany obraz z
4 kanału),
- przygotowanie zbiorów wzorcowych z powierzchniami testowymi obejmujące przykłady
sklasyfikowanych gleb dla potrzeb klasyfikacji
nadzorowanej na podstawie badań terenowych
lub mapy glebowo-rolniczej,
- wykonanie klasyfikacji gleb za pomocą wybranych algorytmów klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej,
- analiza i synteza uzyskanych wyników z wykorzystaniem dendrogramu podobieństwa klas,
macierzy współwystępowania oraz diagramu
pokazującego cechy spektralne poszczególnych
klas w dwóch wybranych kanałach,
Cyfrowe przetwarzanie kolorowych zdjęć lotniczych do klasyfikacji gleb na gruntach niepokrytych roślinnością w oparciu o model RGB obejmuje następujące etapy:
- skanowanie zdjęć na skanerze bębnowym w
wysokiej rozdzielczości,
- przekształcenie jednowarstwowych zdjęć lotniczych do postaci trzech składowych modelu
RGB,
- analiza wpływu zjawiska dwukierunkowego
odbicia na barwy (jasność pikseli w poszczególnych składowych modelu RGB) powierzchni glebowych odfotografowanych na wspólnych częściach zdjęć wykonanych w pokryciu
stereoskopowym obiektywem o widzeniu stożkowym,
- wyodrębnienie obszarów, które odpowiadają
gruntom niepokrytym roślinnością (wykorzystanie procedury automatycznej),

-

-

-

przygotowanie zbiorów wzorcowych ze sklasyfikowanymi powierzchniami glebowymi dla
potrzeb klasyfikacji nadzorowanej w oparciu o
prace terenowe i mapę glebowo-rolniczą,
wykonanie klasyfikacji automatycznej i nadzorowanej w oparciu o trzy składowe modelu
RGB wybranymi metodami,
analiza wyników klasyfikacji w odniesieniu do
rozróżnialności różnych typów gleb oraz doboru odpowiedniej liczby klas przed rozpoczęciem klasyfikacji nadzorowanych i automatycznych.

Anna Kurnatowska
Zakład Teledetekcji Środowiska UW
WIELKOSKALOWE BADANIA
ALPEJSKICH ZBIOROWISK
ROŚLINNYCH TATR
Z WYKORZYSTANIEM
ZINTEGROWANYCH METOD
TELEDETEKCJI I FIZJOLOGII
ROŚLIN.
Dynamiczny rozwój teledetekcji w ostatnich
latach doprowadził do wypracowania szybkich i
skutecznych metod fotointerpretacji, toteż fitosocjolodzy postulują o ich szerokie zastosowanie do
analizy roślinności. Niedostępność stoków, krótki
sezon wegetacyjny oraz zmienna pogoda na obszarach wysokogórskich, szczególnie uzasadnia kartowanie roślinności alpejskiej metodami teledetekcyjnymi. Ze względu na wciąż jeszcze ograniczone
możliwości komputerowej analizy zdjęć w przestrzeni trójwymiarowej, jak i charakter roślinności,
która w środowiskach alpejskich charakteryzuje się
wyjątkowym rozdrobnieniem, szeroką gamą kompleksów i wariantów zbiorowisk (np. w randze
podzespołu) oraz rozmytym charakterem granic
zbiorowisk, istnieje niewiele prac podejmujących tę
problematykę.
W artykule przedstawiono fragment pracy
badawczej na temat oceny metod i materiałów
teledetekcyjnych w badaniach roślinności Tatr,
dotyczący zastosowania metod teledetekcji i fizjologii roślin w wielkoskalowych badaniach zróżnicowania alpejskich zbiorowisk trawiastych.
Badania oparte są o naziemne, wielkoskalowe
zdjęcia wielospektralne (wykonane z przeciwstoku), terenowe pomiary spektrometryczne oraz laboratoryjne pomiary fluorescencji i zawartości
barwników fotosyntetyzujących. Badania prowadzono na kilku obszarach testowych i objęły
szczegółową analizę trzech dominujących alpej18
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Jan R. Olędzki
Zakład Teledetekcji Środowiska
Uniwersytet Warszawski

skich zbiorowisk trawiastych: Oreochloo distichae-Juncetum trifidi (murawa alpejska na podłożu bezwapiennym z sitem skucina), Calamagrostietum villosae (traworośla piargowe z trzcinnikiem owłosionym) oraz Luzuletum spadiceae
(wyleżyskowe zbiorowisko kosmatki brunatnej).
W podsumowaniu przedstawiono korelację
parametrów uzyskanych w wyniku zastosowania
różnych metod badawczych. W dyskusji omówiono
przydatność materiałów i metod teledetekcyjnych
do wielkoskalowych badań roślinności wysokogórskiej, z uwzględnieniem dynamicznego rozwoju
technik teledetekcyjnych oraz systemów obrazujących o wysokiej rozdzielczości.

OBRAZY SATELITARNE JAKO
PODSTAWA DLA REGIONALIZACJI
GEOGRAFICZNYCH
W referacie mówiono obrazy satelitarne wykonane w różnych skalach i różnymi skanerami
oraz przetworzone w różny sposób. Są to mozaika
obrazów z satelitów NOAA w skali rzędu 1:4 500
000, obrazy z Landsata MSS i TM w skalach
1:250 000 i z TM w skali 1:100 000.
Obrazy te zostały przeanalizowana z punktu
widzenia ich przydatności do określania struktury
środowiska i krajobrazu, a w szczególności do
delinaecji jednolitych jednostek terytorialnych rangi regionów geograficznych.
Problem wykorzystania obrazów lotniczych i
satelitarnych do wyznaczania jednostek przestrzennych był już wielokrotnie dyskutowany w
literaturze. Jednak poza autorem niniejszego opracowania nie zostały one wykorzystane w badaniach struktury krajobrazu w skalach regionalnych
i kontynentalnych. Przed 10 laty opracowano podział terytorium Polski na tak zwane jednostki
fotomorficzne, na podstawie obrazów Landsat
MSS w skali 1 :250 000. Wydzielono wówczas
519 jednostek przestrzennych, rangi mezoregionów, które ujęto w 50 jednostek wyższego rzędu, a
te z kolei zgrupowano w 12 jednostkach I stopnia.
W wyniku analizy reprezentatywnej liczby tych
jednostek ustalono, że w wysokim stopniu nawiązują one do wybranych komponentów środowiska.
Odzwierciedlają one specyficzne relacje między
komponentami środowiska, a charakter obrazu
tych jednostek jest warunkowany przez te komponenty. Chociaż bezpośrednio na obrazie satelitarnym obserwuje się elementy pokrycia terenu, to
jednak na podstawie kompleksowej i pośredniej
interpretacji stwierdzono że najczęściej jednostki
takie oddają związki budowy geologicznej, rzeźby
i gleb.
Możliwość powtórnego przeanalizowania
granic tych jednostek pojawiła się wraz z dostępem
do obrazów satelitarnych Landsat TM w skali
1:100 000. Ich znacznie większa rozdzielczość z
jednej strony umożliwiła dokładniejsze wyznaczenie granic poszczególnych poprzednio wyróżnionych jednostek, ale również narzuciła konieczność
wydzielenia, w niektórych sytuacjach większej
liczby jednostek, na poprzednio jak się wydawało
jednolitych powierzchniach. Praca jest w toku, ale
można założyć, że obrazy te umożliwiają znaczne

Zdzisław Mazik , Renata Bober
Polskie Zakłady Optyczne S.A. - Konsorcjum AWOP
ANALIZA WIELOSPEKTRALNA
ŚRODOWISKA
Artykuł przedstawia „Obrazowy System Pomiarowy do Widmowej Oceny Stanu Ośrodków i
Powierzchni” realizowany w ramach projektu celowego KBN Nr 8 8750 95 C/2331. System ten
stanowi spektrometr obrazowy, w którym analizatorem obrazu jest kamera telewizyjna CCD, elementami dyskredytującymi widmo fal elektromagnetycznych - filtry interferencyjne, natomiast
obróbka informacji obrazowej dokonywana jest
zestawem komputerowym z kartą wizyjną. Oprogramowanie komputerowe systemu obejmuje: sterowanie funkcjonalne systemem, obróbkę obrazów
i wielospektralną analizę pakietu obrazów monochromatycznych - wyciągów widmowych, a także
archiwizację wyników w bazie danych. Wyniki
analiz mogą być odwzorowane graficzne (tabele i
wykresy) i wizyjnie (obrazy monochromatyczne,
zestawy wyciągów widmowych, kompozycje
RGB), w formach zarówno analogowej jak i cyfrowej.
Wersje systemu przewidują jego pracę zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych.
System opracowany został przy współpracy krajowych ośrodków badawczo naukowych, zakładów
produkcyjnych, firm prywatnych i osób prywatnych.
Artykuł przedstawia wyniki badań aplikacyjnych wykonywanych równolegle z realizacją
systemu przewidzianego w projekcie celowym.
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zwiększenie liczby wyróżnianych jednostek i zejście do skali pośredniej między mezoregionem i
mikroregionm, a zapewne i samych mikroregionów. Możliwość dalszego jeszcze bardziej szczegółowego podziału terenu wiążę się z analią obrazów ze Spota w skali 1:25 000. Jednocześnie, w
niektórych przypadkach trudno było poprowadzić
jednoznaczne granice między wyróżnianymi obszarami, ze względu na ograniczony zasięg poszczególnych scen ograniczonych do arkusza mapy topograficznej 1:100 000 w układzie „42”. Jednocześnie większa liczba wyróżnionych jednostek
zmusiła do ponownego przeanalizowania ich hierarchizacji terytorialnej.
Do tego celu wykorzystano więc obrazy o niskiej rozdzielczości z satelity NOAA. Mozaika
tych obrazów przedstawiająca Europę, wykonana
przed laty w Wielkiej Brytanii stanowi doskonały
materiał do analizy struktury krajobrazu (środowiska) w skali kontynentalnej i regionalnej a także
ułatwia syntezę jednostek wydzielanych na obrazach w większych skalach. Próbę taką podejmowano również przed laty. Obecnie łącząc analizę
obrazu z NOAA i jednostki wydzielone na podstawie obrazów Landsat MSS można było zobiektywizować poprzednio wykonaną trzystopniową
hierarchizację jednostek fotomorficznych. Taką
pogłębioną próbę wykonano dla Europy Środkowej.

lotniczych z 1953, 1971, 1981 i 1989 r. wspomaganej analizą materiałów kartograficznych. Wykorzystano również dane statystyczne i literaturowe
w celu poznania tła społeczno-ekonomicznego
zmian i dawnych sposobów uprawy ziemi (Faliński
1966, 1968).
Od 1953 do 1989 r. użytkowanie ziemi na Polanie Białowieskiej zmieniło się w bardzo dużym
stopniu, przede wszystkim w wyniku stopniowego
zaprzestania użytkowani rolnego. W 1953 r. występował prawie jednolity obszar gruntów ornych
stykających się bezpośrednio z puszczą, użytki
zielone zajmowały tylko doliny cieków i zgłębienia
terenów (bydło było masowo wypasane lasach).
Do chwili przeprowadzenia komasacji gruntów w
1972 r. zmiany w użytkowani ziemi były bardzo
niewielkie – na polach panowała silnie zachowawcza, ogromna szachownica i rozdrobnienie gruntów. Następnie przebiegały następujące procesy:
– zmniejszenie się powierzchni użytkowanych
rolniczo,
w
wyniku
odłogowania
i spontanicznego rozwoju zadrzewień na
powstających gruntach porolnych, obecnie
w peryferyjnych częściach polany postępuje
powrót lasu,
– znaczny wzrost areału użytków zielonych,
– wzrost ilości terenów pod zabudowaniami,
czego negatywnym efektem jest zmniejszenie
się ich odległości od Białowieskiego Parku
Narodowego,
– wzrosła powierzchnia zajmowana przez
żwirownie oraz wysypiska śmieci.
Zanikanie i ekstensyfikacja rolniczego użytkowania ziemi spowodowana jest głównie starzeniem się rolników, a nie ma kto przejmować gospodarstw, dostępnością lżejszych i bardziej opłacalnych prac w leśnictwie i obsłudze ruchu turystycznego.
Tereny przylegające do BPN w latach 1981 i
1984 zostały przejęte przez Park tworząc jego
strefę ochronną, w postaci pasu o szerokości 100–
500 m. Obszar ten jest prawie nie użytkowany
(tylko ok. 30 ha jest koszone na siano dla żubrów)
i skazany na zarośnięcie lasem.
W wyniku tych zmian wykształciła się charakterystyczna strefowość użytkowania ziemi
i stopnia antropopresji w miarę odsuwania się od
ściany puszczy:
1. pas z dominacją gruntów porolnych ze starymi odłogami i spontanicznymi młodnikami,
2. pas z dominacją użytków zielonych,
3. pas z dominacją gruntów ornych,
4. pas z zabudowaniami.
Taki układ zmniejsza bezpośrednie oddziaływanie rolnictwa na BPN.

Piotr Pabjanek
Międzywydziałowe Studia
Ochrony Środowiska
Uniwersytet Warszawski
ZMIANY W UŻYTKOWANIU ZIEMI
NA POLANIE BIAŁOWIESKIEJ
(1953–1989)
Znając przeszłość możemy zrozumieć teraźniejszość i właściwie planować przyszłość.
W badaniach zmian środowiska geograficznego w czasie, zwykle wyłania się problem dostępności wiarygodnych źródeł. Obiektywne i szczegółowe badania retrospektywne umożliwiają archiwalne zdjęcia lotnicze.
Polana Białowieska jest jedną z 23 polan
osadniczych występujących w Puszczy Białowieskiej. Polana ta zajmuje powierzchnię ok. 13,67
km2i położona jest w centrum Puszczy. Północną
granicę Polany stanowi Białowieski Park Narodowy, a sposób i intensywność użytkowania ziemi
na niej w mniejszym lub większym stopniu oddziałowuje na stan środowiska w BPN.
Zmiany w użytkowaniu ziemi określono na
podstawie interpretacji panchromatycznych zdjęć
20
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W sumie krajobraz Polany Białowieskiej stracił swój typowo rolnicz, otwarty charakter, wzrosło jego zróżnicowanie i skomplikowanie przestrzenne, zmniejszyła się jego kontrastowość z
leśnym otoczeniem.

Dodatkowo, podczas interpretacji wykorzystano
mapy topograficzne oraz mapy tematyczne dotyczące terenu badań.
Kolejnym etapem pracy będzie analiza struktury środowiska terenu badań. Porównanie mapy
pokrycia terenu oraz mapy jednostek fizycznogeograficznych pokaże zależności między strukturą
środowiska a rodzajem pokrycia terenu, zobrazowanym na zdjęciu satelitarnym i skartowanym
według legend IV poziomu.
Analiza struktury środowiska będzie przeprowadzona metodą kompleksowej geografii fizycznej przez badanie rozmieszczenia i charakteru
jednostek krajobrazowych rangi typów uroczysk.
Podstawą do ich wyznaczenia będą mapy komponentów środowiska: rzeźby terenu, utworów powierzchniowych oraz użytkowania ziemi.

Faliński J.B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy
Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego
kompleksu leśnego. – Disserationes Universitatis Varsoviensis 13: 1–256.
Faliński J.B. 1968. Położenie i charakterystyka Polany
Białowieskiej. Powstanie i rozwój Polany Białowieskiej.
Gospodarka rolna na Polanie Białowieskiej i jej specyficzne cechy. Roślinność Polany Białowieskiej. In: Faliński J.B. (ed.), Park narodowy w Puszczy Białowieskiej:
305–317. – PWRiL, Warszawa.

Agnieszka Pawlak
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW

Krystyna Stankiewicz
IGiK - OPOLiS

MAPA UŻYTKOWANIA ZIEMI
W SKALI 1:50 000 PROPOZYCJA IV
POZIOMU DLA PROGRAMU
CORINE LAND COVER,
A ZRÓŻNICOWANIE ŚRODOWISKA
DLA ARKUSZA N-34-106-D
(CHOROSZCZ)

PRZYGOTOWANIE OBRAZÓW
MIKROFALOWYCH TERENÓW
O UROZMAICONEJ RZEŹBIE
DO INTERPRETACJI TEMATYCZNEJ
Włączanie obrazów mikrofalowych do analiz
służących ocenie zmian zachodzących w środowisku naturalnym wydaje się cieszyć coraz większym
zainteresowaniem. Jest to między innymi związane
z pojawianiem się kolejnych satelitów dostarczających obrazów radarowych powierzchni Ziemi,
takich jak np. ERS1, ERS2, JERS, RADARSAT
oraz zapowiadany satelita ENVISAT. Stosowane
są różne długości mikrofal (głównie pasma C i L),
różne rodzaje polaryzacji (VV, HV), a badane
obszary oświetlane są wiązkami radarowymi pod
różnymi kątami. To zróżnicowanie warunków
obrazowania poszerza możliwości interpretacyjne
satelitarnych zdjęć radarowych. Szczególne miejsce obrazów mikrofalowych w teledetekcji związane jest z możliwością ich pozyskiwania nawet przy
dużym zachmurzeniu, gdy zdjęcia wykonywane w
zakresie widzialnym widma lub w podczerwieni są
niedostępne.
W związku z tym podjęte zostały prace zmierzające do usprawnienia i pełnej automatyzacji
procesu przygotowania obrazów mikrofalowych do
interpretacji. Warunkiem włączenia obrazów do
analiz, w których wykorzystywane są także inne
warstwy informmacyjne (np. zdjęcia z innych terminów lub uzyskane w innym zakresie widma,
mapy tematyczne itp.) jest wpasowanie obrazu w
mapę danego terenu. Dla obszarów równinnych

Celem pracy jest opracowanie szczegółowej
mapy pokrycia terenu, której legenda nawiązywałaby do mapy CORINE LAND COVER. W ramach tego programu opracowano dla Polski mapę
pokrycia terenu w skali 1:100 000, z wydzieleniami na III poziomie legendy CORINE LAND
COVER. Podstawowym źródłem informacji były
tu obrazy satelitarne Landsat TM w skali 1:100
000. Opracowana mapa w skali 1: 50 000 stanowi
próbę bardziej szczegółową opracowania tego
zagadnienia.
Dla arkusza Choroszcz została opracowana
propozycja legendy na IV poziomie szczegółowości, nawiązującym do poziomu III CORINE
LAND COVER. Poziom czwarty nawiązuje do
wcześniejszych legend użytkowania ziemi, opracowanych przez: J. Kostrowickiego („Instrukcja
szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi”) oraz
J. Kostrowickiego i R. Kulikowskiego („Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi”).
Podstawowym źródłem informacji o strukturze pokrycia terenu jest mapa satelitarna w skali
1:50 000 stanowiąca fragment sceny obrazu satelitarnego Landsat TM wykonanego w sierpniu 1987
r. Kompozycja ta opracowana została w Ośrodku
Edukacji Telegeoinformacyjnej..Jest to kompozycja w barwach nierzeczywistych (RGB 4,5,3).
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OKÓLNIK TD nr 113

ISSN 1425-7688

można dokonać tego posługując się w zasadzie
dowolnym komputerowym systemem przetwarzania obrazów, choć jest to zadanoie żmudne ze
względu na specyfikę sygnału radarowego, którego
intensywność odzwierciedla głównie szorstkość i
wilgotność badanego terenu.
W przypadku obszarów o urozmaiconej rzeźbie występują znaczne zniekształcenia geometryczne i radiometryczne obrazów mikrofalowych.
Zniekształcenia te są ściśle skorelowane z ukształtowaniem powierzchni. Ich usunięcie jest możliwe
przy zastosowaniu dość złożonego algorytmu,
uwzględniającego zarówno dokładne informacje o
rzźbie w postaci numerycznego modelu terenu oraz
informacje o położeniu i prędkości satelity w trakcie obrazowania. Prezentowana praca dotyczy
przygotowanego w IGiK zestawu programów
komputerowych umożliwiających usuwanie zniekształceń geometrycznych i automatyczne wpasowywanie zdjęć radarowych w mapę. Programy te
pozwalają także na usunięcie większości zniekształceń radiometrycznych i wskazanie tych obszarów zdjęcia, które ze względu na niemożność
prawidłowego skorygowania zniekształceń nie
nadają się do interpretacji.
System ten został zastosowany do obrazów
obszaru Gór Izerskich. Zasadniczym celem było
włączenie zdjęć mikrofalowych do monitorowania
zmian zachodzących na tym obszarze. Zmiany te
związane są z uszkodzeniami lasów i wylesieniem
na dużej powierzchni, przy czym prowadzona
obecnie akcja ponownego zalesiania napotyka na
tym terenie trudności związane z niekorzystnymi
warunkami klimatycznymi. Podjęta została próba
identyfikacji drzewostanów na obrazach mikrofalowych Gór Izerskich wykonanych w dwóch różnych terminach z satelitów ERS-1 i ERS-2 przy
jednoczesnym wykorzystaniu zdjęcia wykonanego
w zakresie widzialnym (Thematic Mapper) oraz
mapy użytkowania terenu.

rum międzynarodowym oraz wdrażane w naszym
kraju dokumenty normatywne, nakazują opracowanie w naszym kraju regionalnej - krajowej sieci
permanentnych stacji pracujących w czasie rzeczywistym. Ich główne zadanie to zbieranie i opracowywanie informacji - głównie pochodzących z
pokładów satelitów, a następnie ich przetwarzanie
i udostępnianie każdemu użytkownikowi. Stąd też
konieczne jest połączenie wysiłków w tym zakresie
różnych środowisk i opracowanie jednolitego i
uniwersalnego modelu takiej sieci. Prezentowana
koncepcja częściowo została zweryfikowana podczas obrad międzynarodowej konferencji w Nicei
we Francji (The 23rd General Assembly of the European Geophysical Society 20-24.04.1998).

Jacek Tarwacki
GEOSYSTEMS Polska
ANAGLIF JAKO METODY
TRÓJWYMIAROWEJ WIZUALIZACJI
DANYCH GEOGRAFICZNYCH
Większość opracowań środowiskowo-przyrodniczych przedstawia opisywane zjawiska w
formie map. Istotnym elementem takich opracowań
jest rzeźba i ukształtowanie terenu. Tradycyjna
forma przedstawiania wysokości w postaci warstwic jest dosyć trudna w odbiorze dla osób niedoświadczonych w odczytywaniu map. Sposobem na
znaczne zwiększenie czytelności i atrakcyjności
takich opracowań, co jest bardzo istotne w dydaktyce i popularyzacji wiedzy, mogą być stereoskopowe ilustracje.
Stereoskopowe, czyli trójwymiarowe widzenie
jest własnością naszego mózgu, który potrafi na
podstawie pary obrazów odbieranych przez prawe
i lewe oko oceniać odległość dzielącą nas od oglądanych obiektów. Na obu obrazach docierających
do mózgu, obiekty oglądane są pod różnymi kątami wynikającymi z rozstawu naszych oczu.
Ponieważ zarówno obraz powstający na siatkówce oka jak i obraz otrzymany na zdjęciu jest
rzutem środkowym, dlatego efekt stereoskopowy
można otrzymać nie tylko patrząc bezpośrednio na
jakiś przedmiot ale również oglądając dwa zdjęcia
tego samego przedmiotu wykonane z dwu różnych
pozycji w przestrzeni. Para takich zdjęć nazywana
jest stereogramem. W celu zobaczenia trójwymiarowego obrazu każde oko musi oglądać inny obraz
stereopary.
Spośród wielu technik przedstawiania stereogramu stosunkowo najprostszą stanowi anaglif.
Anaglifem nazywamy stereogram, do którego

Janusz Śledziński, Kazimierz Czarnecki,
Jerzy Rogowski
Politechnika Warszawska
Andrzej Fellner, Henryk Jafernik
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
KONCEPCJA RTK-DGPS
DLA POLSKIEGO LOTNICTWA
NA BAZIE WYTYCZNYCH NATO
I EUROPEJSKIEJ KOMISJI
Uczestnictwo w pracach międzynarodowej
komisji w Brukseli, podjęte zobowiązania na fo22
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oglądania niezbędne są szybki barwne filtrujące
wybrane zakresy fal świetlnych, różne dla lewego i
prawego oka. Anaglif zrobiony jest poprzez nałożenie na jednym rysunku obu składowych stereopary narysowanych barwami dopełniającymi.
Anaglif jest znaną od dawna metodą przedstawiania trójwymiarowego obrazu. Jego główną zaletą
jest brak potrzeby stosowania jakichkolwiek przyrządów z wyjątkiem filtrów barwnych, którymi
mogą być kawałki kolorowych foli. Daje to możliwość wykorzystania anaglifu jako ilustracji we
wszelkiego typu wydawnictwach geograficznych.
O ile produkcja anaglifu metodami tradycyjnymi
była dość żmudnym zajęciem, zastosowanie techniki komputerowej pozwala znacznie uprościć ten
proces. Niniejsze wystąpienie ma na celu przedstawienie prostych metod komputerowego uzyskiwania anaglifowych obrazów za pomocą programu
Erdas Imagine.

nia ziemi w
fotomorficznych

jednostkach

krajobrazowo-

Elżbieta Wołk-Musiał
Zakład Teledetekcji Środowiska
Uniwersytet Warszawski
ZINTEGROWANE METODY
BADAWCZE W KARTOWANIU
GEOMORFOLOGICZNYM
Mapa geomorfologiczna przedstawiając dokładny obraz rzeźby - głównego elementu środowiska przyrodniczego - stanowi podstawę racjonalnego wykorzystania przestrzeni geograficznej.
Prezentuje ona lokalizację i klasyfikację wszystkich form rzeźby uwzględniając cechy morfograficzne i mofometryczne, pochodzenia (na bazie
analizy form i osadów), a także wiek form. Niezbędna jest zatem aktualna baza danych, która w
prezentowanej pracy, stworzona została przy zastosowaniu zintegrowanych technik badawczych.
Umożliwiły one określenie i zebranie informacji, a
także jej gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację
w postaci numerycznej mapy geomorfologicznej.
Dla optymalizacji badań rzeźby wykorzystane
zostały metody z dziedziny: teledetekcji, geografii
fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem analizy
geomorfologicznej oraz systemy informacji przestrzennej (GIS).
Teren badań znajdujący się na pograniczu
kilku jednostek fizyczno-geograficznych: Kotliny
Biebrzańskiej, Doliny Górnej Narwi i wysoczyzn:
Białostockiej i Wysokomazowieckiej, obejmuje
arkusz mapy Choroszcz w skali 1:50 000. Badania
podstawowe prowadzone były w skali 1:25 000 dla
arkuszy składowych: Szorce, Długołęka, Choroszcz, Tykocin.
Realizacja tematu obejmowała następujące
etapy:
1. Wstępne rozpoznanie geomorfologiczne terenu na podstawie istniejących materiałów kartograficznych i literatury oraz ustalenie zakresu informacji zawartej na mapie.
2. Zastosowanie teledetekcji do kartowania
rzeżby: analiza zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych oraz wykonanie mapy jednostek fotomorficznych.
3. Morfometryczna klasyfikacja rzeźby na podstawie map topograficznych w skali 1:25 000 dla
arkuszy składowych (opracowana numerycznie).
4. Wykonanie mapy litologicznej dla badanego
obszaru na podstawie map glebowo-rolniczych w
skali 1:25 000 zweryfikowanych w oparciu o zdję-

Anna Trzeskowska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW
ANALIZA WYKORZYSTANIA ZIEMI W
JEDNOSTKACH KRAJOBRAZOWOFOTOMORFICZNYCH DLA
FRAGMENTU ZLEWNI WISŁOKI, Z
WYKORZYSTANIEM ZDJĘĆ
SATELITARNYCH I SIG-U
Celem pracy jest analiza wykorzystania ziemi
w jednostkach krajobrazowo-fotomorficznych.
Analiza będzie dokonana pod względem fizycznogeograficznym i ekonomicznym .
Jednostki fotomorficzne zostaną wykonane na
podstawie mapy satelitarnej w skali 1:50 000.
Powyższa mapa została sporządzona w barwach
nierzeczywistych (4,5,3), ze scen satelitarnych
uprzednio zrektyfikowanych.
Jednostka fotomorficzna jest rozumiana jako
jednostka charakteryzująca się określonymi cechami obrazu takimi jak: barwa, fototstruktura,
fototekstura, które pozwalają odróżnić daną jednostkę od sąsiednich (J.R. Olędzki,1992). Cechy te
zostaną poddana analizie wizualnej.
Mapa jednostek krajobrazowych w skali 1:50
000 powstała w wyniku nałożenia trzech map częściowych : mapy morfometrycznej, mapy litologicznej, mapy pokrycia terenu. Otrzymano geokompleksy rangą zbliżone do typów uroczysk.
Kolejnym krokiem postępowania będzie porównanie jednostek fotomorficznych i jednostek
krajobrazowych, a nastepnie analiza wykorzysta23
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Zakład Teledetekcji Środowiska WGiSR UW
wspólnie z Zakładem Fizjologii Roślin II WB UW,
Zakładem Teledetekcji CBK PAN oraz Katedrą
Gleboznawstwa SGGW podjął się wstępnych prac,
których celem jest określenie możliwości detekcji
ołowiu występującego w roślinności i glebie.
Zastosowana metodyka opiera się na wykonaniu pomiarów spektrometrycznych, zawartości
chlorofili, karotenoidów oraz ołowiu w tkankach
roślinnych. Jako przedmiot doświadczeń przyjęto
mieszaninę traw, zasianą do drewnianych kuwet
wyścielonych folią (badana i kontrolna).
Po pełnym zadarnieniu traw została wykonana
pełena seria pomiarów, po czym podano w czterech odstępach azotan ołowiu w łacznej dawce 123
ppm.
Po okresie około 5 tyg. spektrometr SPZ 5 zaczął
rejestrować różnice pomiędzy badanymi trawami.
Wyniki zostały opracowane w MS Excel w ten
sposób, że obliczonno wartość średnią, odchylenie
standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik zmienności D oraz współczynnik odbicia.
Uzyskane wyniki pozwalają zróżnicować badane próby na podstawie zmian barwników fotosyntetycznie czynnych (zakres 450 - 700 nm) oraz
zmian strukturalnych w komórce (700 - 1025 nm).
Podsumowując należy stwierdzić, iż zintegrowane podejście do badań środowiskowych
przyniosło pozytywny efekt.

cia lotnicze i badania terenowe (opracowana numerycznie)
5. Szczegółowa analiza geomorfologiczna terenu wykorzystująca opracowane mapy w poprzednich etapach i uwzględniająca rozkład przestrzenny form na zdjęciach lotniczych, a także przeglądowe badania terenowe. Efektem analizy była
mapa typów genetycznych rzeźby.
6. Przygotowanie 4 arkuszy szczegółowej mapy
geomorfologicznej w skali 1:25 000 (Szorce, Długołęka, Choroszcz, Tykocin).
7. Opracowanie numeryczne mapy geomorfologicznej w skali 1:50 000 arkusz Choroszcz w programach: SINUS, Arc Info, ERDAS.
8. Komentarz do mapy.
Wszystkie mapy opracowane numerycznie stanowią warstwy informacyjne w systemie GIS ,
posiadają własne bazy danych, którymi można
dowolnie zarządzać.

Bogdan Zagajewski
Zakład Teledetekcji Środowiska
Uniwersytet Warszawski
ZDALNE METODY DETEKCJI
OŁOWIU W ROŚLINNOŚCI
Wzrost akumulacji metali ciężkich wywołanych intensywną antropopresją powoduje silną
dewastację środowiska, a co się z tym wiąże pogorszenie warunków bytowania człowieka.
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wydzielonych form użytkowania terenu zarejestrowanych na obu zdjęciach, w formie warstwy
trzeciej, stanowiącej obraz zmian użytkowania
terenu. Schemat powyższego postępowania został
przedstawiony na załączonym schemacie S1.
Powyższa analiza stanowi doskonałe narzędzie wspomagające przy opracowywaniu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, znajdując zastosowanie w
realizacji:
– wizualnej konfrontacji kierunków zmian
użytkowania terenu z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego (art. 6,
ust. 4, pkt. 1 i 3 ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska),
– optymalizacji w wyznaczaniu kierunków
rozwoju miast i gmin (art. 6, ust. 5, pkt.
5 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska),
– przeprowadzenia oceny stanu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru
(wskazanie terenów wymagających przekształceń i rehabilitacji) (art. 6, ust. 5,
pkt. 4 ustawy o ochronie i kształtowaniu
środowiska),
– weryfikacje sposobów zagospodarowania
terenu pod kątem optymalizacji zachowania ich walorów naturalnych (art. 5,
ust. 2, pkt. 2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Omawiana analiza (tworzenie mapy
tematycznej - zmiany form użytkowania
terenu) znajdzie również zastosowanie, do
wykonania prognozy skutków ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze
(Rozp. MOŚZNiL z dnia 9 marca 1995),
która stanowi cenny materiał pomocniczy.

II. Postery
Paweł Cichocki
Dedal Foto
REJESTRACJA ZMIAN
UŻYTKOWANIA TERENU W GMINIE
PRZY WYKORZYSTANIU
WYBRANEGO OPROGRAMOWANIA
GIS NA PODSTAWIE ZDJĘĆ
LOTNICZYCH
Opracowanie dotyczy próby określenia zmian
użytkowania terenu na wybranym fragmencie strefy podmiejskiej miasta Poznania - gmina Tarnowo
Podgórne.
Materiałem wyjściowym omawianej analizy
były zdjęcia lotnicze omawianego obszaru wykonane przez firmę „Dedal Foto” w roku 1993 i
1997. Przy wydzielaniu form użytkowania posłużono się klasyfikacją obowiązującą w ewidencji
gruntów.
Dla wydzielenia obszarów form użytkowania
wykorzystano oprogramowanie GIS, które pozwoliło stworzyć warstwy tematyczne dla poszczególnych zdjęć dla których podkładem była mapa topograficzna. Dało to podstawę do porównania

Załącznik S1
Powyższe opracowanie składa się z
trzech zasadniczych etapów:
I. Pozyskanie i wprowadzenie danych oraz wstępne przetworzenie
Wśród elementów etapu pierwszego wyróżnić możemy:
– pozyskanie materiałów fotograficznych (zdjęć lotniczych) i kartograficznych (map topograficznych, załącznikó kartograficznych do planów zagospodarowania przestrzennego) omawianego obszaru.
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– przeprowadzenie procesu rejestracji zdjęć
lotniczych (dopasowania ich do formatu
współrzędnych geograficznych) oraz procesu integracji warstwy (podkład topograficzny stworzenie, zdjęcie lotnicze).

- wielkoformatowe zdjęcia poglądowe zespołów leśnych w skalach 1:2 500 - 1:5 000,
- ortofotomapy obiektów szczególnie cennych
w skalach szczegółowych,
- mapy hipsometryczne dla celów urządzeniowo-leśnych.
Wielkoformatowe zdjęcia stanowią podstawę
do tworzenia fotomapy, która wpasowana jest w
dowolny układ współrzędnych płaskich. Treść
fotomapy składa się z obrazu lotniczego, na który
nałożone są pomniki przyrody, ścieżki edukacyjne,
szczególne miejsca florystyczno-faunistyczne,
obiekty turystyki kwalifikowanej i zabudowania.
Ortofotomapy tworzone w oparciu o fotogrametryczne zdjęcia lotnicze. Numeryczny model
terenu wykonuje się przy wykorzystaniu modułu
OrthoMax systemu ERDAS IMAGINE. Ortofotomapa będąca w pełni kartometrycznym i aktualnym obrazem powierzchni terenu jest dostępna w
postaci cyfrowej w formacie dowolnego systemu
GIS. Wykonanie ortofotomapy od momentu pozyskania zdjęć lotniczych i aerotriangulacji wykonanej techniką DGPS trwa kilka dni. Posiadany numeryczny model terenu pozwala tworzyć mapy
hipsometryczne m.in. dla celów gleboznawczych,
inwentaryzacyjnych itp.
Ilustracją wyżej opisywanych możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych jest „Fotomapa Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego” i ortofotomapa
„Arboretum Leśnego im. Prof. dr Stefana Białoboka w Sycowie”.

II. Analiza przestrzenna
Etap ten obejmuje:
– przeprowadzenie wyszukania i klasyfikacji
form użytkowania terenu w poszczególnych warstwach,
– utworzenie nowej warstwy tematycznej
poprzez nałożenie wybranych warstw,
– przypisanie atrybutów (danych tekstowych) obiektom graficznym,
– analizę tematyczną nowych warstw.
III. Wygenerowanie warstwy tematycznej
Opracowanie graficzne produktu warstwy
tematycznej w postaci mapy wraz z
komentarzem.

Andrzej Dobrowolski
IMiGW Oddział Warszawa
REJESTRACJA LOTNICZA
I KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE
OBRAZÓW WIDEO JAKO
PODSTAWA DO OCENY STANU I
ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA
Autor nie przesłał tekstu streszczenia.

Ryszard Dorożyński
Instytut Geografii UMK

Elżbieta Dudzik-Kijowska, Zofia Bednarek
Dedal FOTO

INFORMACJA NA MAPIE A INFORMACJA NA ZDJĘCIU
LOTNICZYM

ZDJĘCIA LOTNICZE JAKO
PODSTAWA DO TWORZENIA MAPY
UŻYTKOWANIA TERENU DLA
POTRZEB OCHRONY PARKÓW
KRAJOBRAZOWYCH

Powszechność dostępu do map topograficznych i zdjęć lotniczych przyczyniła się do zwiększenia ich wykorzystania podczas realizowania
wszelkich badań powierzchni Ziemi. Mapami i
zdjęciami interesują się nie tylko geografowie, ale i
biolodzy zajmujący się problemami ochrony i
kształtowania środowiska człowieka. Mapy i zdjęcia są traktowane przede wszystkim, jako źródła
informacji rozumiane jako, wszystko to, co można
zużytkować do bardziej sprawnego wyboru działań
prowadzących do realizacji pewnego celu (Seidler
1983).
Mapa to nie zdjęcie lotnicze (fotografia) i odwrotnie, ale informacje na zdjęciu lotniczym ułatwiają aktualizowanie treści mapy, a mapa ułatwia
zrozumieć treść zdjęcia lotniczego - ich wspólne i

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października
1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492 z późn. zm.) dla parku krajobrazowego
wraz z otuliną sporządza się plan ochrony. Plan
ten zatwierdzany jest przez wojewodę w drodze
rozporządzenia. Ustalenia zawarte w tym planie są
wiążące przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Dyrekcja parków narodowych, krajobrazowych, arboretów leśnych dla
właściwego planów ochrony korzystają ze zdjęć
lotniczych kolorowych i spektrostrefowych. Na ich
podstawie tworzone są:
26
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uzupełniające się własności są przedmiotem poniższych porównań.
Powszechnie akceptowanym źródłem informacji o przestrzeni geograficznej (Bartkowski
1974) jest mapa - kartograficzna interpretacja
obrazu przestrzeni geograficznej, jej model diagnostyczny oraz prognostyczny, ideogram stanu zorganizowania naturalnego jak również dezorganizacji antropogenicznej, to także analitycznosyntetyczne ujęcie czasoprzestrzeni. Jej forma,
postać, zawartość, jak również pojemność informacyjna są kształtowane w miarę rozwoju zainteresowań przestrzenią geograficzną różnych dziedzin naukowych zaspokajających potrzeby poznawcze człowieka oraz doskonalenia technik
gromadzenia i opracowywania informacji. Od
ponad stu lat proces poznawczy człowieka wspierają coraz atrakcyjniejsze technologie rejestracji
wyglądu fizycznej powierzchni Ziemi w postaci
obrazów analogowych i w postaci numerycznej
(cyfrowej). Współczesne możliwości przetwarzania i klasyfikowania zbiorów informacji umożliwiają wizualizację oraz nadzorowanie wybranych
składowych przestrzeni geograficznej w czasie
zbliżonym do rzeczywistego.

Jeżeli do mapy, wg Ratajskiego (1989) stosuje się pojęcia ogólnej teorii znaku - semiotyki i jest
ona szczególnym środkiem wyrażania informacji
chorologicznej, to i zdjęcie lotnicze jako metoda
rejestracji i wizualizacji informacji, również przedstawia informacje o rozmieszczeniu faktów i zjawisk w przestrzeni geograficznej.
W ramach ogólnej teorii znaku - semiotyki i jej
dyscyplin w odniesieniu do mapy i zdjęcia lotniczego mają zastosowanie trzy następujące zależności: syntaktyczne, semantyczne i pragmatyczne.
Zależności syntaktyczne na mapie, określające
formalną kompozycję mapy, są rezultatem pewnych reguł postępowania, aby zapewnić prostotę i
spoistość treści mapy, natomiast na zdjęciu lotniczym mamy do czynienia z naturalną rejestracją
obrazu - kompozycją obiektywną. Zależności semantyczne na mapie wyrażają się przypi
saniem poszczególnym znakom odpowiedniej
treści znaczeniowej, a objaśnienia zestawione w
postaci legendy umożliwiającej zrozumienie treści
mapy. Na zdjęciu, ponieważ obrazy przedmiotów
są rzeczywiste, chociaż „widziane” przez kamerę
lotniczą z innego niż horyzont naturalny człowieka,
to bez większego trudu każdy rozróżnia podstawowe elementy pokrycia terenu - dopiero kolejny etap „czytania” treści zdjęcia
lotniczego - fotointerpretacji, wymaga
znajomości cech pośrednich i kompleksowych. Zależności pragmatyczne na
mapie są skutkiem przyjętych przez
kartografa konwencji: orientacji, znaczenia znaków, barwy (Ratajski1989),
natomiast na zdjęciu lotniczym są one
rezultatem własności zastosowanych
technologii do rejestracji i wizualizacji
zdjęcia lotniczego (obrazu).
Zależności izomorficzne - mapa
jest traktowana jako zbiór znaków izomorficznych ze zbiorem odpowiednich
faktów przedstawianego obszaru (Ratajski 1989) - położenia, postaci, treści. Na
zdjęciu lotniczym izomorfizm położenia
i postaci spełniony jest zgodnie z zasadami rzutu środkowego.
GEOMETRIA
Własności geometryczne mapy są
rezultatem zastosowania odpowiednio
dobranego odwzorowania kartograficznego. W rezultacie takiego procesu następuje spełnienie podstawowego kryterium mapy, a mianowicie kartometryczności (Grygorenko 1970). Wobec powyższego punkty z fizycznej powierzch27
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ni Ziemi są rzutowane na powierzchnię odniesienia w rzucie równoległym.
Własności geometryczne zdjęcia lotniczego
nieprzetworzonego są inne niż mapy. Spowodowane jest to przedewszystkim tym, że zdjęcie lotnicze
powstaje w rezultacie przetworzenia obrazu fizycznej powierzchni Ziemi zgodnie z zasadami
rzutu środkowego, a ten niestety nie jest pozbawiony wad, bowiem położenie zarejestrowanych
punktów ulega zniekształceniom (przesunięciom
radialnym) między innymi z powodu deniwelacji
terenu i nachylenia osi kamery. Natomiast izomorfizm treści na zdjęciu lotniczym jest przedmiotem
postępowania fotointerpretacyjnego.

może być przedstawiana jedną z kilku metod graficznych. Na zdjęciu lotniczym rzeźba terenu nie
jest widoczna bezpośrednio. W przypadku dysponowania zdjęciami o pokryciu stereoskopowym,
model przestrzenny wycinka terenu możemy obserwować pod stereoskopem.
Literatura:
Bartkowski T., 1974, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa
Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R., 1986, Interpretacja zdjęć
lotniczych, PWN, Warszawa
Dzikiewicz B., 1965, Topografia, wyd. MON, Warszawa
Gołaski J., 1967, Toponomastyka kartograficzna, PPWK, Warszawa
Grygorenko W., 1970, Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych, PPWK, Warszawa
Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-ekonomicznej,
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Seidler J., 1983, Nauka o informacji, wyd. N-T
Żynda S. (red.), 1997, Materiały z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji
nt. Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym, Poznań

SZCZEGÓŁOWOŚĆ
Szczegółowość mapy jest adekwatna do skali
i rodzaju tematu - celu opracowania. Są to warunki
decydujące o celowym doborze elementów treści z
uwzględnieniem zasad generalizacji kartograficznej. Ponadto szczegółowość wymaga zastosowania
odpowiedniej symbolizacji graficznej i metod
przedstawiania zjawisk na danym obszarze, zgodnie z kryterium poglądowości (Grygorenko 1970).
Szczegółowość na zdjęciu lotniczym jest rezultatem własnośći technicznych sprzętu, materiałów i zastosowanej technologii rejestracji obrazu
fizycznej powierzchni Ziemi. Wobec powyższego
można stwierdzić, że szczegółowość na zdjęciu
lotniczym jest adekwatna do doskonałości technologii rejestracji, zastosowanych materiałów i metod
wizualizacji obrazu, powoduje redukcje ilościową
rejestrowanych treści.

Michał Faryś, Sławomir Królewicz
Instytut Geografii Fizycznej UAM,
Zakład Geografii Fizycznej Kompleksowej
i Teledetekcji
SZACOWANIE SZORSTKOŚCI
DLA POWIERZCHNI GLEBOWYCH
NA PODSTAWIE DEM
Poster przedstawia metodykę określania
szorstkości gleb niepokrytych roślinnością przy
wykorzystaniu stereoskopowych zdjęć naziemnych.
W ramach posteru zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
- metodyka wykonywania zdjęć stereoskopowych
zdjęć naziemnych,
- metodyka tworzenia trójwymiarowych modeli
powierzchni glebowych,
- parametry opisujące ilościowo szorstkość gleb.
Uzyskiwane parametry szorstkości są wykorzystywane w matematycznych modelach opisujących funkcję dwukierunkowe odbicia spektralnego
od gleb (BRDF). Znajomość tej funkcji jest potrzebna do korekcji radiometrycznej obrazów, na
których powierzchnie glebowe są zarejestrowane
pod różnymi kątami i w zmieniających się warunkach oświetlenia.

NAZWY I OPISY ILOŚCIOWOJAKOŚCIOWE
Na mapach umieszcza się nazwy miejscowe geograficzne i topograficzne, opracowane zgodnie
z zasadami toponomastyki kartograficznej (Gołaski 1967).
Na zdjęciu lotniczym nie ma nazw i opisów.
W celu ich ustalenia należy porównać treść zdjęcia
z mapą lub ustalić podczas prac polowych (uczytelniania polowego).
BARWY
Barwy na mapie są rezultatem przyjętej w danym opracowaniu konwencji kartograficznej, która
ma związek ze sposobami prezentacji treści mapy
(symbolizacja, kartograficzne środki wyrazu) oraz
możliwościami technologii druku mapy. Na zdjęciu
lotniczym barwy są rezultatem własności technologii rejestracji i wizualizacji obrazu.
RZEŹBA TERENU
Na mapie rzeźba terenu rozumiana jako pionowe ukształtowanie fizycznej powierzchni Ziemi,
28
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kowany sektor prywatny - główną siłę napędową gospodarki każdego nowoczesnego
państwa.

Witold Fedorowicz Jackowski
GEOSYSTEMS Polska, Ltd.
ORTOFOTOMAPA WOJEWÓDZTWA
WARSZAWSKIEGO

Witold Fedorowicz Jackowski
GEOSYSTEMS Polska, Ltd.

Poster przedstawia fragment ortofotomapy
województwa warszawskiego wykonanej fotogrametrycznie dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii cyfrowej.
Prezentowany produkt powstał w wyniku
przetworzenia barwnych zdjęć lotniczych pozyskanych w skali 1: 20 000, poddanych skanowaniu na
profesjonalnym skanerze fotogrametrycznym
ORTHOVISION™ firmy XLVision oraz procesom aerotriangulacji i ortorektyfikacji zrealizowanych za pomocą systemów Softplotter™ (Autometric, Inc.), KDMS oraz ERDAS Imagine zainstalowanych na stacjach roboczych firmy Silicon
Graphics (4 stacje SGI INDY, 2 stacje O2) oraz
kilku komputerach klasy PC.
Wykonany projekt stanowi największe do tej
pory przedsięwzięcie fotogrametryczne w kraju.
Unikalna wartość osiągnięcia polega nie tylko na
rekordowo krótkim czasie opracowania produktów
oraz pozyskaniu i praktycznym wdrożeniu najnowszej technologii informatycznej wykorzystywanej
m.in. w takich instytucjach jak National Imaging
and Mapping Agency of U.S. Department of Defence, British Ordnance Survey, NATO i innych.
Najważniejszym powodem do zadowolenia
jest fakt udowodnienia sprawności i skuteczności
działania w pokonywaniu barier organizacyjnoadministracyjnych (logistycznych) oraz umiejętności doprowadzenia do końca technologicznie złożonego projektu i osiągnięcia tym samym celu
stawianego przez zleceniodawcę.
Praktyczne wyniki osiągnięcia:
• Dostarczenie PTK CENTERTEL bazy informacyjnej umożliwiającej terminowe wdrożenie
najnowszego systemu telefonii komórkowej
DCS 1800 (Idea) na obszarze Warszawy
• Przygotowanie wiarygodnej i kartometrycznie
poprawnej bazy informatycznej gotowej do wykorzystania przez instytucje projektujące i
wdrażające lub wykorzystujące już systemy informacji o terenie (np. gminy, policja, straż pożarna, obrona cywilna, itd.).
• Opracowanie unikalnego w znaczeniu historycznym obrazu województwa warszawskiego
oraz miasta Warszawy przypadającego dokładnie w 400-lecie stołeczności Warszawy.
• Ukazanie skuteczności działania i możliwości
samofinansowania dużych przedsięwzięć informatycznych przez specjalistycznie ukierun-

GEOGRAFICZNE OBRAZOWANIE
TERENU
Pięć barwnych posterów opracowanych cyfrowo w systemie ERDAS Imagine ilustruje różne
aspekty geograficznego obrazowania terenu wykorzystującego nowoczesną technologię geoinformatyczną.
Pierwszy poster przedstawia rezultaty badań
realizowanych w ramach projektu PHARE MERA
Land Degradation Mapping - Assessment of Soil
Erosion Risk in Poland. Drugi stanowi podsumowanie prac wykonanych na zlecenie IMGW dotyczących analizy zmian w pokryciu i użytkowaniu
ziemi w kresie 1986-1994, jakie miały miejsce na
obszarze zlewni rzeki Radomki. Na trzecim posterze zaprezentowano wykorzystanie różnych danych
geoinformatycznych do przeprowadzenia za pomocą geograficznego systemu informacyjnego (GIS)
analizy przestrzennej mającej na celu wybór obszarów pod zalesienia. Czwarty poster jest cyfrowo opracowanym obrazem anaglifowym masywu
tatrzańskiego wykonanym w wyniku przetworzenia
dwóch
obrazów pozyskanych przez satelitę
SPOT. Wszystkie cztery postery opracowane zostały w Laboratorium teledetekcji i geoinformatyki
- GEOSYSTEMS Polska, sp.z o.o . Piąty poster
przedstawiający zastosowania wojskowe GIS wykonała firma Federal ERDAS, Inc. - światowy
lider w zakresie geograficznych obrazowań terenu.
Prezentacja posterów ma na celu nie tylko
upowszechnienie prac zrealizowanych na przestrzeni lat 1995-1998 w specjalistycznej, prywatnej firmie, jaką jest GEOSYSTEMS Polska ale
przede wszystkim ukazanie nowych możliwości
obrazowania rzeczywistości, z których każdy
może dziś korzystać zwiększając w ten sposób
wartość informacyjną i estetyczną wizualnego
przekazu. Uzupełnieniem posterów jest specjalnie
przygotowana prezentacja komputerowa wykorzystująca moduł systemu ERDAS Imagine VIRTUAL GIS.
Pojęcie „geograficzne obrazowanie terenu”
(ang. „geographic imaging”) jest ostatnio silnie
popularyzowane w literaturze anglosaskiej ze
względu na gwałtownie rosnącą rolę danych
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obrazowych pozyskiwanych zarówno z pułapu lotniczego jak i przede wszystkim satelitarnego
oraz nowe możliwości wynikające z rozwoju technologii komputerowych.
Wyrazem wzrostu znaczenia metod fotorealistycznego obrazowania terenu określanych również
terminem „geowizualizacja” jest zmiana nazwy
amerykańskiej instytucji odpowiedzialnej za
obronność i inne operacje o charakterze militarnym
zwanej do niedawna Defence Mapping Agency a
obecnie National Imaging and Mapping Agency.
Szersze omówienie poruszonej problematyki
znajduje się w materiałach konferencji „Systemy
Informacji Geograficznej GIS w praktyce” (Infofestiwal, Kraków 1996).

Dokładność ta jest niższa od oczekiwanej z uwagi
na użycie wtórnych diapozytywów, które charakteryzowały się słabym kontrastem oraz zniekształceniami geometrycznymi.
NMT wygenerowano automatycznie metodą
korelacji z wykorzystaniem oprogramowania
MATCH-T firmy INPHO z siatką punktów 25 m
x 25 m. NMT był następnie edytowany i filtrowany, tak aby reprezentował powierzchnię terenu.
Ortofotomapy cyfrowe w skali 1:5000 wygenerowno z pikselem terenowym 0.5 m, a w skali
1:10000 pikselem 1 m.
Dokładność ortofotomap cyfrowych wykonanaych ze zdjęć w skali 1:26 000 jest rzędu od 1 do
2 pikseli.
Przykladowe wydruki z precyzyjnego plotera
atramentowego IRIS 3047 prezentowane będą na
Konferencji.

Romuald Kaczyński
Instutut Geodezji i Kartografii
Mieczysław Kunz
Pracownia Teledetekcji i Kartografii IG
UMK

ORTOFOTOMAPY CYFROWE W
SKALI 1:5 000 I 1:10 000
W Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji
i Kartografii opracowano technologię generowania
NMT i ortofotomap cyfrowych ze zdjęć lotniczych.
Opracowano m.in. ortofotomapy cyfrowe
gminy Warszawa Bemowo, Wieliczki, rejonu Rzeszowa, Grabowa, Płocka, Nekli oraz rejonów w
Szwajcarii, Niemczech, Belgii.
Barwne zdjecia lotnicze w skali 1:26 000 rejonów w Polsce wykonane były głównie kamerami
RC-20 WILD lub LMK-2000 Zeiss ze stożkiem o
ck=152 mm. Do opracowań cyfrowych wykorzystano głównie barwne zdjęcia lotnicze wykonane w
ramach programu Phare.
Wspólrzędne fotopunktów naturalnych pomierzono w terenie przez IGiK metodą GPS w różnych układach współrzędnych ze średnim błędem
pomiaru i identyfikacji
mx=my=+/- 0.3 m i mz=+/- 0.2 m.
Skanowanie wtórnych diapozytywów barwnych wykonano w IGiK na skanerze PS1 Zeiss/Intergraph pikselem 22.5 m lub 30 m z
kompresją obrazów JPEG.
Aerotriangulację cyfrową wykonano na ImageStation 6487 metodą pólautomatyczną z błedem
średnim pomiaru o=+/- 8 m. Przenoszenie punktów wiążących wykonano automatycznie metodą
korelacji z opcją "Least Square Matching" z dokładnością poniżej 4 m w skali zdjęcia. Dokładność wyrównania bloku z błędem o<+/- 9 m.

WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
LOTNICZYCH DO KLASYFIKACJI
FORM PODBRZEŻA
NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIEGO
WYBRZEŻA POLSKI
Oddziaływując poprzez działalność człowieka
na zjawiska i procesy zachodzące w strefie brzegowej morza, należy pamiętać, że dokładne i wnikliwe usystematyzowanie tych form przyspieszy
proces rozwiązania różnorodnych problemów w tej
strefie zachodzących. Przeprowadzenie szybkiej i
w miarę pełnej inwentaryzacji form podbrzeża
umożliwia jedynie zastosowanie metod opartych na
interpretacji zdjęć lotniczych. Metody klasyczne
nie pozwaląją na pełną systematykę w takim stopniu jak zdjęcia lotnicze, ze względu dużą zmienność i przestrzenne rozmieszczenie niektórych
form podbrzeża.
Klasyfikacja form podbrzeża powstała na
podstawie analizy panchromatycznych zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach (1957/58,
1961/63/64, 1973, 1983, 1993/94). Łącznie przeanalizowano 351 zdjęć lotniczych z badanego obszaru.
Zachodnie wybrzeże Polski zaliczane jest do
typu
wybrzeży
wyrównanych,
abrazyjnoakumulacyjnych, na przemian wydmowych i klifowych. Leży ono w pasie nadmorskim wojewódz30
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twa szczecińskiego, obejmującym swym zasięgiem
odcinek brzegu morskiego o długości 83 km - od
granicy państwa w Świnoujściu do Dźwirzyna.
Podstawą przy tworzeniu klasyfikacji form
podbrzeża jest: klasyfikacja form akumulacyjnych
Baranieckiego (1967) i klasyfikacja form budujących rewę główną Musielaka i in. (1994). W
swojej klasyfikacji, Baraniecki na podstawie zdjęć
lotniczych, podzielił formy akumulacyjne na : formy otwartego morza i zatokowe oraz wyróżnił 85
stref ze względu na rozmieszczenie zespołów akumulacyjnych. Musielak, także oparł się na zdjęciach lotniczych i wyróżnił 9 rodzajów form dynamicznych budujących rewę główną ze względu
na ich przebieg i charakter.
Występowanie w strefie brzegowej dużej różnorodności form powoduje potrzebę ich syntetycznej klasyfikacji i uporządkowania. Podstawowym
kryterium dla klasyfikacji form rzeźby podbrzeża
są: ilość rew bądź ich brak lub chaotyczność występowania, ich przebieg i charakter oraz wzajemne położenie.
Założeniem klasyfikacji jest przejrzysta budowa bazująca na jakościowej interpretacji zdjęć
lotniczych. Klasyfikacja ma budowę pionową i
uwzględnia wszystkie obserwowane przez autora
formy rzeźby podbrzeża. W inwentarzu form podbrzeża dominują różnego rodzaju wały rewowe.
Wynika to z faktu, iż ten element rzeźby podbrzeża
jest bardzo urozmaicony i dobrze widoczny na
materiałach teledetekcyjnych ze względu na swój
przebieg, wielkość i powszechność występowania.
Celem tej klasyfikacji nie jest uniwersalizm.
Intencją autora nie jest stworzenie ogólnej, uniwersalnej klasyfikacji form występujących w strefie
brzegowej możliwych do rejestracji metodami teledetekcyjnymi, bowiem stworzenie takiej uniwersalnej klasyfikacji wymagałoby przeanalizowania o
wiele większej ilości materiałów teledetekcyjnych z
różnych wybrzeży świata.
Opracowana klasyfikacja po uzupełnieniu o
zjawiska i procesy zachodzące w podbrzeżu, nadbrzeżu i plaży może stanowić podstawę struktury
bazy danych GIS dla strefy brzegowej i zalążek
fotointerpretacyjnego klucza wybranych elementów strefy brzegowej Polski.

1.1.4.2. krótkołukowa
1.1.5. łukowa wyspowa
1.1.6. łukowa rozgałęziona
1.1.7. złożona ciągła
1.1.8. złożona wyspowa
1.1.9. złożona rozgałęziona
1.2. układ dwurewowy
1.2.1. o zmiennej odległości między rewami
1.2.1.1. prosta ciągła rewa główna
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1.2.2.8. złożona wyspowa rewa główna
1.2.2.9. złożona rozgałęziona rewa główna
1.3. układ wielorewowy
1.3.1. o zmiennej odległości między rewami
1.3.1.1. prosta ciągła rewa główna
1.3.1.2. prosta wyspowa rewa główna
1.3.1.3. prosta rozgałęziona rewa główna
1.3.1.4. łukowa ciągła rewa główna
1.3.1.4.1. długołukowa
1.3.1.4.2. krótkołukowa
1.3.1.5. łukowa wyspowa rewa główna
1.3.1.6. łukowa rozgałęziona rewa główna
1.3.1.7. złożona ciągła rewa główna
1.3.1.8. złożona wyspowa rewa główna
1.3.1.9. złożona rozgałęziona rewa główna
1.3.2. o stałej odległości między rewami
1.3.2.1. prosta ciągła rewa główna
1.3.2.2. prosta wyspowa rewa główna
1.3.2.3. prosta rozgałęziona rewa główna
1.3.2.4. łukowa ciągła rewa główna
1.3.2.4.1. długołukowa
1.3.2.4.2. krótkołukowa
1.3.2.5. łukowa wyspowa rewa główna
1.3.2.6. łukowa rozgałęziona rewa główna
1.3.2.7. złożona ciągła rewa główna
1.3.2.8. złożona wyspowa rewa główna

Klasyfikacja form rzeźby podbrzeża
1. wały rewowe
1.1. układ jednorewowy
1.1.1. prosta ciągła
1.1.2. prosta wyspowa
1.1.3. prosta rozgałęziona
1.1.4 . łukowa ciągła
1.1.4.1. długołukowa
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1.3.2.9. złożona rozgałęziona rewa główna
1.4. układ chaotyczny
1.5. brak wału rewowego
2. płycizny akumulacyjne
3. grzędy poprzeczne
3.1. przy linii wody
3.2. przy pierwszym wale rewowym
3.3. przy drugim wale rewowym
3.4. przy trzecim wale rewowym

Wiesław Orczewski
Dedal Foto
WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
LOTNICZYCH DO TWORZENIA
TEMATYCZNYCH MAP
ŚRODOWISKOWYCH DLA POTRZEB
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Interpretacja poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na zdjęciu lotniczym:
– rozpoznanie i lokalizacja elementów
abiotycznych:
– rzeźba terenu, cieki, zbiorniki wodne;
– płytka budowa geologiczna - rozpoznanie utworów gliniastych, piaszczystych; gleby i
ich stopień uwilgotnienia;
– rozpoznanie i lokalizacja elementów biotycznych
– lasy, zadrzewienia, pojedyncze drzewa, roślinność krzewiasta,
– pokrycie terenu roślinnością trawiastą,
– powierzchniowa roślinność środowiska wodnego
Określenie kondycji komponentów środowiska
przyrodniczego:
– stan fitosanitarny lasów, zadrzewień,
– eutrofizacja zbiorników wodnych, zarastanie i brak udrożnienia cieków,
– erozja gleb - odsłanianie skały macierzystej
– procesy masowe,
jako zadanie planistyczne polegające na podjęciu
działań pielęgnacyjnych lub zmianie
użytkowania.
Korelacja komponentów środowiskowych
prowadząca do wydzielenia obszarów o przydatności do poszczególnych form użytkowania terenu planowanie w środowisku przyrodniczym zgodnie
z istniejącymi warunkami.
Rozpoznanie konfliktów występujących w
obecnym użytkowaniu terenu:
– interpretacja konfliktów - w oparciu o
analizę zdjęcia i rekonesans terenowy,
– minimalizacja skutków i zapobieganie zadanie planistyczne polegające na tworzeniu
planów miejscowych w oparciu o znajomość warunków przyrodniczych.
Wielkoformatowe zdjęcie lotnicze okolic Kiekrza, jako przykład informacji makro o środowisku
przyrodniczym.
1. Inwentaryzacja komponentów środowiska przyrodniczego - mapy tematyczne dotyczące
poszczególnych komponentów środowiska.

Literatura :
Baraniecki L., 1967, Morfologia i dynamika
podwodnych osadów piaszczystych polskiego wybrzeża Bałtyku na podstawie analizy zdjęć lotniczych, Fotointerpretacja w geografii, z. 4, PTG,
Warszawa
Łomniewski K., Mańkowski W., Zalewski J.,
1975, Morze Bałtyckie, PWN, Warszawa.
Musielak S., Stolarczuk A., 1994, Morfolitodynamika rew piaszczystych, Marine Science
No.2, Zeszyty Naukowe nr 134, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin.

Jan R. Olędzki
Zakład Teledetekcji Środowiska
Uniwersytet Warszawski
ZINTEGROWANE TECHNIKI
POMIAROWE W BADANIACH
ŚRODOWISKA - KURS TERENOWY
DLA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH
STUDIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Na posterze przedstawiono program i strukturę zajęć terenowych prowadzonych dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia te obejmują instruktaż z zakresu różnych technik pomiarowych,
takich jak biometria, hydrometria, pomiary glebowe, radiometria i meteorologia, a następnie wykorzystanie tych pomiarów w zintegrowanym badaniu środowiska. Elementem integrującym te badania jest teledetekcja bazująca na interpretacji zdjęć
lotniczych i satelitarnych.
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2. Rozpoznanie konfliktów - tworzemnie
map problemowych obejmujących konkretne zjawiska:
– płytko zalegający poziom wód podziemnych - wskazówka dla przebiegu prac melioracyjnych, lokalizacja intensywnej produkcji rolnej
jako źródło zanieczyszczenia wód podziemnych,
– zanieczyszczenie wód powierzchniowych jako efekt przekroczenia pojemności rekreacyjnej terenu,
– określenie stanu fitosanitarnego lasów
- wpływ zagospodarowania terenu na kondycję
zdrowotną drzewostanu gminy;
– dzikie wysypiska - wynikiem braku
gospodarki odpadami na terenie gminy, jak również wskaźnik świadomości mieszkańców gminy w
zakresie zagadnień ochrony środowiska.

nym z czynników rozwoju osadnictwa były tu naturalne łąki bagienne. To wokół nich koncentrowały się kolejne osady dóbr gródeckich i starostwa
jałowskiego.
Pierwszą osadą założoną „nad” Niecką był
Gródek. Najstarsze wzmianki o grodzie z okresu
kiedy cały obszar międzrzecza Bugu i Biebrzy był
zwartym kompleksem puszczańskim, pochodzą z
końca XV wieku. Brak materiałów archiwalnych
nie pozwala jednak prześledzić tempa w jakim
rozwijało się miasteczko oraz w jakim kierunku
przekształcało się otaczające środowisko przez
kilka kolejnych stuleci.
Szczegółowej analizy zmian użytkowania terenu dokonano dla pięciu okresów porównawczych. W tym celu wykorzystano mapy topograficzne z lat: 1930, 1964, 1982, 1990. W latach
1996-97 przeprowadzono kartograficzne prace
terenowe.
Ze względu na specyfikę obszarów hydrogenicznych szczególną uwagę zwrócono na zmiany
stosunków wodnych orraz przekształcenia roślinności, będące ich bezpośrednią konsekwencją.
Do analizy materiałów wykorzystano narzędzia i metody Geograficznych Systemów Informacyjnych, bazując na oprogramowaniu firmy Bentley (Microstation 95) i Intergraph (pakiet Mapping Office).
W efekcie prac powstała numeryczna mapa
użytkowania terenu składająca się z kilkunastu
warstw informacyjnych. Kolejne warstwy tematyczne rozpatrywane są w pięciu okresach porównawczych. Pozwala to na łatwe konfigurowanie
określonych kombinacji, dobierając zestaw takich
elementów i okresów czasowych jaki chcemy przeanalizować.

Mirosław Stepaniuk
Zakład Ekologii Krajobrazu
Politechnika Białostocka
CYFROWA MAPA ZMIAN
UŻYTKOWANIA TERENU
NA PRZYKŁADZIE NIECKI
GRÓDECKO-MICHAŁOWSKIEJ
Niecka Gródecko-Michałowska położona jest
w południowo-wschodniej części Wysoczyzny
Białostockiej. Ze względu na swoją odrębność
może być z powodzeniem wydzielona w randze
mikroregionu. Genetycznie stanowi olbrzymią
formę wytopiskową z okresu zlodowacenia środkowopolskiego w obrębie której wykształcił się
zwarty kompleks torfowiskowy. Zajmując powierzchnię prawie 60 km2 jest jednym z większych
torfowisk polskich. Torfowisko to jest pozostałością zespołu jeziornego o czym świadczą pokłady
gytii, mułków i margli jeziornych. Na skutek ewolucyjnych zmian reżimu hydrologicznego wykształciły się tu trzy typy torfowisk. Największą
powierzchnię zajmuje torfowisko niskie, powstałe
na skutek zasilania wodami Supraśli i jej dopływów. Kilka procent powierzchni przypada na torfowiska wysokie i przejściowe położone w brzeżnych partiach wytopiska. Centralne położenie
wśród tych ostatnich zajmują dwa niewielkie, oligotroficzne jeziorka z charakterystycznym pyłem
bagnicowym.
Obszar Niecki pomimo zabagnienia podlega
antropopresji od co najmniej dwóch ostatnich wieków. Przeprowadzone badania nad zmianami
użytkowania terenu na tym obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu pozwalają stwierdzić, iż jed33
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