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MOśLIWOŚCI TELEDETEKCJI 

W MONITOROWANIU ŚRODOWISKA 
W RÓśNYCH SKALACH CZASOWYCH 

I PRZESTRZENNYCH 

Na początku krótkiej historii teledetekcji me-
todami, które słuŜyły do pozyskiwania danych 
były, zdjęcia lotnicze. Był to okres teledetekcji 
przedsatelitarnej. Technika pozyskiwania danych 
ze zdjęć lotniczych wiąŜe się ze szczegółową, ale 
subiektywną analizą, która nie daje duŜych moŜ-
liwości na porównywanie zmian czasowych i 
przestrzennych. Teledetekcja satelitarna pozwoliła 
na szersze obserwacje w tym zakresie. Dlatego w 
tekście tym przedstawione zostaną metody i moŜ-
liwości, jakie daje teledetekcja satelitarna. Od 
roku 1972 czyli od czasu rozpoczęcia misji sateli-
tów LANDSAT, rozpoczęło się systematyczne i 
gruntowne gromadzenie danych geograficznych. 
Dane te zróŜnicowane są na podstawie czasowych 

i przestrzennych zmian w środowisku. 
Wieloczasowy charakter danych związany jest 

głównie z cyklem operacyjnym satelitów, czyli z 
powtarzalnością wykonywania zdjęć nad tym 
samym obszarem. UzaleŜnione jest to bezpośred-
nio od prędkości, z jaką porusza się satelita okrą-
Ŝając Ziemię, od rodzaju i wysokości orbity, sze-
rokości pasa obrazowania oraz od moŜliwości 
niektórych satelitów do skierowania sensora na 
dany teren. Takie innowacje związane z robieniem 
zdjęć nachylonych wprowadzono w serii satelitów 
SPOT. Warto zwróć uwagę, Ŝe częstotliwość wy-
konywania zdjęć jest takŜe zaleŜna od szerokości 
geograficznej fotografowanego obszaru. W wyŜ-
szych szerokościach geograficznych zdjęcia ro-
bione są częściej niŜ w szerokościach równiko-
wych. Związane jest to ze zbieŜnością południ-
ków. Monitorowanie w róŜnych skalach czaso-
wych pozwala badać takie zjawiska, jak na przy-
kład katastrofy, klęski Ŝywiołowe, sezonowe 
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zmiany środowiska czy nawet zmiany na prze-
strzeni wielu lat. Interwały czasowe stosowane w 
badaniach teledetekcyjnych są tak róŜne, Ŝe nie 
moŜna tu zastosować Ŝadnych uogólnień. Środo-

wisko moŜna monitorować w skalach, gdzie jed-
nostkami są minuty (np. monitorowanie atmosfery 
z satelitów geostacjonarnych) lub lata (np. moni-
torowanie zmian linii brzegowych). 

 
 

Tabela 1. Charakterystyka zdjęć wykonanych przez róŜne systemy satelitarne 
Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Rozdzielczość przestrzenna jest to miara naj-

mniejszej kątowej lub liniowej odległości pomię-
dzy dwoma obiektami w terenie, które mogą być 
rozróŜnione przez sensor. Na przestrzenną roz-
dzielczość wpływ ma chwilowe pole widzenia 
skanera, a dokładniej rzecz ujmując, rozdzielczość 
jest tym większa, im mniejsze jest chwilowe pole 
widzenia. Przestrzenna rozdzielczość pozostaje 
takŜe w ścisłej relacji z rozdzielczością spektralną 
– liczbą zakresów promieniowania rejestrowanych 
przez skaner. Im szerszy jest zakres rejestrowane-
go promieniowania, tym większa jest przestrzenna 
rozdzielczość. To tłumaczy dlaczego zdjęcia pan-
chromatyczne cechują się większą rozdzielczością 
przestrzenną niŜ zdjęcia wielospektralne, które 
rejestrują wąskie pasma promieniowania. Monito-
rowanie w róŜnych skalach przestrzennych daje 
moŜliwości porównywania środowiska w wymia-
rze lokalnym jak i globalnym. DuŜą zaletą zasto-
sowania róŜnych skal przestrzennych jest synop-
tyczność. Wynika to z wysokości z jakiej są ro-
bione zdjęcia satelitarne. Obserwując pewne zja-

wiska zachodzące na danym obszarze, moŜna 
szybko przewidywać skutki wywołane na innych 
obszarach. Przykładem moŜe być obserwowanie 
cyklonów. Podobnie, jak w przypadku duŜej roz-
piętości skali czasowej, skala przestrzenna jest 
równie szeroka. Satelity cywilne, które wykonują 
dziś zdjęcia na potrzeby teledetekcji, mogą obra-
zować niewielkie obszary globu ziemskiego lub 
całe jego półkule. Na przykład satelita 
QUICKBIRD, którego rozdzielczość przestrzenna 
w zakresie panchromatycznym wynosi 0.61m, a w 
zakresie wielospektralnym 2,44 m, dokonuje ob-
razowania obszaru o wymiarach 16,5 x 16,5 km. 
Natomiast rozdzielczość satelitów meteorologicz-
nych liczona jest w kilometrach kwadratowych, a 
obszary, które są fotografowane, obejmują po-
wierzchnie do setek tysięcy kilometrów kwadra-
towych. Przykładem takiego satelity jest GOES-
N, którego rozdzielczość wynosi 3 km, lub sateli-
ty serii NOAA, obejmujące pas kuli ziemskiej o 
szerokości 2 400 km. 

Dobranie odpowiednich skal, zarówno pod 

System satelitarny 
Rozdzielczość prze-

strzenna w nadirze [m] 
Szerokość pasa obra-
zowania               [km] 

Rozdzielczość czasowa 

QuickBird 2 0.6 - 2,4 16,5 5 dni 

IKONOS 2 1 - 4 13 11 dni 

SPOT 5 2,5 - 10 2,6 26 dni 

Landsat 7 15 - 60 180 16 dni 

Terra ASTER 15 - 90 60 16 dni 

Terra MODIS 250 - 1000 2330 1-2 dni 

MSG                             
(Meteosat Second Generation) 1000 - 3000 cały dysk  15 min. 

NOAA - AVHRR             
(7, 9, 11, 14) 1100 2400 12 godz. 
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względem czasowym jak i przestrzennym jest 
więc istotną kwestią w badaniach środowiska. 
Inne skale wykorzystuje się, kiedy istnieje potrze-
ba monitorowania środowiska w ujęciu global-
nym, a inne, gdy chodzi o wymiar lokalny. To 
samo tyczy się procesów, które w środowisku 
zachodzą z róŜną prędkością. Niestety ciągły roz-
wój teledetekcji niesie ze sobą problem związany 
z odpowiednim doborem danych, których liczba 
wzrasta w duŜym tempie wraz ze zwiększaniem 
rozdzielczości czasowej i przestrzennej. 

W tabeli 1 zestawiono przykładowe systemy 
satelitarne wraz z ich parametrami dotyczącymi 
rozdzielczości czasowej oraz przestrzennej. 

 

 
 

Rys. 1. wykorzystanie zdjęć satelitarnych w róŜnych 
dziedzinach nauki i gospodarki (wg Fraysse’a, 1984) 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Na rysunku 1. pokazano wykorzystanie w 

róŜnych dziedzinach zdjęć wykonywanych w 
róŜnych odstępach czasowych i z róŜną rozdziel-
czością przestrzenną. Zdjęcia o małej rozdzielczo-
ści, przedstawiające duŜe obszary, robione są z 
duŜą częstotliwością i odwrotnie – zdjęcia wyso-
korozdzielcze robione są rzadziej. Związane jest 
to z orbitami po jakich poruszają się poszczególne 
satelity. Satelity monitorujące duŜe obszary znaj-
dują się na orbitach geostacjonarnych odległych 
od Ziemi o ponad 35 tys. km. Odległość orbity 
geo--stacjonarnej od powierzchni Ziemi (poziomu 
morza) wynosi dokładnie 35 786 km. Przykładem 
takich satelitów są satelity meteorologiczne. Wy-
konywanie zdjęć tych samych obszarów nie sta-
nowi w tym wypadku problemu, poniewaŜ satelity 
znajdują się cały czas nad tym samym punktem, 
leŜącym  na powierzchni Ziemi. Rozdzielczość 
czasowa dla satelitów geostacjonarnych zaleŜy 
zatem tylko od konstrukcji i moŜliwości technicz-
nych skanera. Satelity, których orbity nie są tak 
odległe, aby zachować swoje tory, muszą poru-
szać się względem powierzchni Ziemi. Wykona-
nie zdjęcia tego samego obszaru zaleŜne jest w tej 
sytuacji od interwału czasowego, w jakim satelita 

znajdzie się ponownie nad tym samym terenem.  
W dalszej części tekstu przedstawione zostaną 

przykłady wykorzystania róŜnych skal czasowych 
i przestrzennych w monitorowaniu środowiska. 

 

 
 

Fot. 1 Obraz z METEOSAT-9,  11.01.2008 
Źródło: http://www.eumetsat.int 

 
Na początku teledetekcji satelitarnej szerokie 

zastosowanie znalazły zdjęcia robione przez sate-
lity meteorologiczne. Obrazowały one głównie 
zachmurzenie, jednak wraz z rozwojem technolo-
gii i wykorzystaniem róŜnych zakresów promie-
niowania m.in. dalekiej podczerwieni, pozyski-
wano dane o temperaturze chmur i powierzchni 
Ziemi oraz wilgotności. Zdjęcia robione przez 
satelity do zadań meteorologicznych wyróŜniają 
się małą rozdzielczością przestrzenną, jednak 
duŜą częstotliwością wykonywania zdjęć. Na 
przykład Satelita METEOSAT robi nad Europą 
zdjęcia co 15 minut. Takie cechy nadają zdjęciom 
właściwości synoptycznych, które znakomicie 
sprawdzają się w przewidywaniu pogody, ponie-
waŜ nagłe zmiany warunków pogodowych wy-
magają równie częstego monitorowania. Do co-
dziennego prognozowania pogody wykorzystuje 
się zdjęcia robione przeciętnie co 20-30 minut. Na 
takich zdjęciach moŜna obserwować przemiesz-
czanie się mas powietrza nad duŜymi obszarami. 
Analiza tych ruchów wraz z informacjami o tem-
peraturze i wilgotności pozwala na krótkotermi-
nowe prognozy pogodowe. Przykładem takich 
zdjęć jest obraz z METEOSAT-9 (Fot. 1), wyko-
nany 11 stycznia 2008 roku o godzinie 17:00. 
Widać, Ŝe scena pokazuje bardzo duŜy obszar – 
połowę globu ziemskiego. 

Zdjęcia wieloczasowe to takŜe istotne źródło 
informacji dla monitorowania zagroŜeń meteoro-
logicznych takich jak cyklony. Częste wykony-
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wanie zdjęć obszarów zagroŜonych tymi wiatrami 
pozwala śledzić i prognozować ich drogę oraz 
ostrzegać ludność o nadchodzącym zagroŜeniu. 
UmoŜliwia równieŜ zbieranie informacji odnośnie 
przyczyn powstawania cyklonów oraz precyzyj-
niejsze w przyszłości przewidywanie, gdzie i kie-
dy wystąpią. Fot. 2 przedstawia huragan Dean, 
który przeszedł na Meksykiem i Stanami Zjedno-
czonymi. Zdjęcie wykonał satelita GOES-12 dnia 
22 sierpnia 2007 roku, rozdzielczość w zakresie 
widzialnym wynosi tu 1km.  

 

 
 

Fot. 2. Huragan Dean, 22.08.2007, zdjęcie z satelity 
GOES-12 
Źródło: http://www.goes.noaa.gov 

 
Innym przykładem monitorowania środowi-

ska w skalach wieloczasowej i wielkoskalowej 
jest monitorowanie zanieczyszczeń atmosfery 
oraz mórz i oceanów.  

Na podstawie tych zdjęć moŜna obserwować 
zanieczyszczenia atmosfery, jakie związane są na 
przykład z aktywnością wulkanów. Na fot. 3., 
która obrazuje teren o powierzchni 50.8 x 76,5 
km, widać chmurę pyłów i gazów, wydobywają-
cych się 3 listopada 2002 roku z wulkanu Etna w 
kierunku południowo-wschodnim. Obraz ten zare-
jestrowano dzięki urządzeniu ASTER, zainstalo-
wanym na satelicie TERRA. Monitorowanie wie-
loczasowe pomaga takŜe obserwować burze pia-
skowe, ich rozmiary i kierunki przemieszczania 
się. Na fot. 4. widać burzę piaskową nad Wschod-
nią Australią. Zdjęcie zrobione 23 października 
2002 roku równieŜ przez satelitę TERRA, tym 
razem instrumentem MODIS. 

 

 
 

Fot. 3. Wybuch Etny, 3.11.2002 
Źródło: D.M. Tralli et al. / ISPRS Journal of Photogram-
metry & Remote Sensing 59 (2005) 185–198 

 

 
 

Fot. 4. Burza piaskowa, 23.10.2002 
Źródło: http://www.aims.gov.au/ 

 
Zdjęcia robione z jeszcze większą dokładno-

ścią przestrzenną sprawdzają się w monitorowa-
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niu przemysłowych zanieczyszczeń atmosfery. 
Dobrze nadają się do tego zdjęcia robione w zi-
mie, kiedy na badanym terenie zalega pokrywa 
śnieŜna. Co prawda same dymy, unoszące się w 
powietrzu, nie są dobrze widoczne, ale na pod-
stawie opadu pyłów, wyraźnie kontrastującego ze 
śniegiem, moŜna wnioskować o zasięgu zanie-
czyszczenia i bezpośrednim wpływie zakładów 
przemysłowych na środowisko. Takich obserwacji 
dokonano na przykład w Polsce 2 marca 1979 
roku, dzięki zdjęciom z niefunkcjonującego juŜ 
satelity LANDSAT 2. Sześć dni przed przelotem 
satelity sfotografowany teren pokryty został kil-
kucentymetrową warstwą śniegu. W przeciągu 
tego czasu elektrownia w Turoszowie oraz elek-
trownie niemieckie, znajdujące się blisko granicy, 
wyemitowały tyle zanieczyszczeń, Ŝe czarną war-
stwą, widoczną na zdjęciach, pokryty został teren 
o powierzchni kilkuset kilometrów kwadrato-
wych. 

Zdjęcia satelitarne wykonywane z większą 
rozdzielczością (średnio 100m), ale rzadziej 
(1/24h) niŜ w przypadku monitorowania atmosfe-
ry, okazują się szczególnie przydatne w obserwa-
cjach zanieczyszczeń mórz i oceanów. Mniejsza 
skala czasowa związana jest głównie z tym, iŜ 
przemieszczanie zanieczyszczeń w wodzie nastę-
puje wolniej niŜ w atmosferze i niepotrzebne jest 
w tym przypadku robienie zdjęć co kilkadziesiąt 
minut. Przykładem teledetekcyjnego monitorowa-
nia zanieczyszczenia oceanów są zdjęcia plam 
ropy. Do tego celu wykorzystuje się promienio-
wanie mikrofalowe oraz instrument SAR (ang. 
Synthetic Aperture Radar), radar z syntetyczną 
aparaturą. UŜywa się go, z uwagi na jego moŜli-
wości monitorowania zarówno w dzień jak i w 
nocy oraz przy róŜnych warunkach atmosferycz-
nych. SAR zamontowany jest m.in. na satelitach 
ERS-2, RADARSAT-1, ENVISAT. 

Plamy ropy są szczególnie często obserwo-
wane na głównych szlakach morskich tankowców, 
na morzach południowo wschodniej Azji, Morzu 
śółtym oraz Morzu Wschodniochińskim. Tylko 
5% zanieczyszczeń oceanów związanych z ropą 
jest skutkiem wypadków tankowców. Reszta po-
chodzi z drobniejszych wycieków, nieszczelności 
instalacji statków i platform wiertniczych itp. 

Fotografia 4. to kompozycja barwna powstała 
po nałoŜeniu 3 pasm promieniowania mikrofalo-
wego (L - 24 cm, C - 6 cm, X - 3 cm). Obraz po-
kazuje fragment Morza Arabskiego 150 kilome-
trów na zachód od Bombaju. Zdjęcia wykonano 
radarem SAR 9 października 1994 roku z pokładu 
wahadłowca Endeavour. Kolor czarny to unosząca 
się na oceanie ropa naftowa, białe punkty widocz-
ne po prawej stronie zdjęcia to platformy wiertni-
cze. Przedstawiony teren ma w rzeczywistości 

powierzchnię o wymiarach 20 x 45 km. 
 

 
Fot. 5. Plamy ropy na Oceanie Indyjskim 
Źródło: http://southport.jpl.nasa.gov/ 

 

Monitorowanie teledetekcyjne pozwala zaob-
serwować przeobraŜanie się środowiska na prze-
strzeni lat. Do takich zmian naleŜą na przykład 
przekształcenia linii brzegowych zbiorników wod-
nych. Fot. 6 pokazuje kurczenie się Jeziora Aral-
skiego z powodu odprowadzania wody z zasilają-
cych jezioro rzek Amu-daria i Syr-daria w celach 
irygacyjnych. Od lat 60-tych poziom wody w 
jeziorze zaczął systematycznie opadać w tempie 
około 20 cm rocznie, w następnej dekadzie juŜ 
50-60 cm rocznie, a w kolejnych latach  wynosił 
nawet 80-90 cm rocznie. Wszystkie trzy zobrazo-
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wania wykonane zostały przez satelity serii 
LANDSAT. Pierwsze dwa zrobiono skanerem 
Multi-spectral Scanner (MSS), ostatnie – Enhan-
ced Thematic Mapper + (ETM+). Zobrazowany 
obszar ma w rzeczywistości wymiary ok. 180 km 
x 100 km. 

 

 

Fot. 6. Zanikanie Jeziora Aralskiego 
Źródło: http://earthobservatory.nasa.gov/ 

 
Zmiany linii brzegowych spowodowane top-

nieniem lodowców równieŜ zauwaŜalne są głów-
nie dzięki teledetekcyjnemu monitorowaniu. Fot. 
7 to zestawienie trzech obrazów wykonanych na 
przestrzeni 20 lat nad obszarem Grenlandii. Łatwo 
zaobserwować duŜy zanik zalegającego lodu i 
śniegu pomiędzy rokiem  1985, a rokiem 2002. 
Dodatkowo, porównując dwa ostatnie zdjęcia (lata 
2002 i 2005), moŜna zauwaŜyć, Ŝe półwysep (wi-
doczny w środku obrazu) stał się wyspą, poniewaŜ 
przerwany został wąski pas lodu łączący go z 
lądem. Zdjęcia wykonane zostały przez satelity 
LANDSAT. Pierwsze przez LANDSAT 5 (The-
matic Mapper), ostatnie dwa przez LANDSAT 7 
(Enhanced Thematic Mapper +). Wymiary sceny  
to ok. 15 km x 10 km. 

 

 

Fot. 7. Topnienie lodu na Grenlandii 
Źródło: http://earthobservatory.nasa.gov 

 
Zastosowanie mniejszych skal przestrzennych 

przydaje się w monitorowaniu roślinności, a w 
szczególności lasów, rozpoznania ich typów, sza-
cowania zdrowotności drzewostanów czy wyzna-
czania zasięgów występowania. Poprzez analizę 
obrazów wykonanych na przestrzeni lat moŜna 
śledzić takŜe dynamikę zmian. Na fot. 8 pokazano 
dwa obrazy przedstawiające proces zmniejszania 
się powierzchni lasów na Sumatrze w Indonezji. 
Dzieje się tak głównie na skutek nielegalnych 
wyrębów, które uszczuplają powierzchnię lasów o 
ok. 2 miliony hektarów rocznie. Zestawienie ob-
razów z róŜnych lat pozwala w oczywisty sposób 
zilustrować skalę problemu. Są to kompozycje 
złoŜone z kanałów promieniowania bliskiej pod-
czerwieni, podczerwieni oraz promieniowania 
zielonego. Pierwsze zobrazowanie (22 czerwca 
1992) skanerem Thematic Mapper wykonał sateli-
ta LANDSAT 5. Drugie zobrazowanie (14 stycz-
nia 2001) wykonał satelita LANDSAT 7. W dru-
gim przypadku uŜyto skanera Enhanced Thematic 
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Mapper (ETM+). Obie sceny prezentują obszar o 
wymiarach 60 km x 60 km. 

 

 

 

Fot. 8. Zmniejszanie się pow. lasów 
Źródło: http://visibleearth.nasa.gov 

 
Podobne, jak w poprzednim przykładzie, uŜy-

cie skal czasowych i przestrzennych znajduje 
swoje zastosowanie w wieloletnim monitorowaniu 
rolnictwa. Fot. 9 pokazuje zmiany w tej dziedzi-
nie, jakie zaszły w górach południowo-wschodniej 
Turcji. Przyczyną tych zmian było nawodnienie 
pół bawełny wodami odprowadzonymi z rzek 
Eufrat i Tygrys. Pierwsze zdjęcie wykonał 23 
sierpnia 1993 roku satelita LANDSAT 5. Drugie 
zdjęcie wykonał satelita LANDSAT 7 dnia 24 
sierpnia 2002 roku. 

 

 
Fot. 9 Zmiany w rolnictwie, Turcja 
Źródło: http://earthobservatory.nasa.gov 
 

W obserwowaniu środowiska przydaje się 
takŜe obrazowanie w duŜych skalach. Szczególnie 
pomocne jest to między innymi w monitorowaniu 
obszarów zurbanizowanych, gdzie istotne są 
szczegóły lub w szacowaniu zniszczeń po kata-
strofach. Przykład tych ostatnich przedstawiają 
fot. 10 oraz fot. 11. Zobrazowań tych dokonał 
satelita QuickBird 2. Na fot. 10 widać zniszcze-
nia, których dokonała fala Tsunami u wybrzeŜy 
Sri Lanki. Pierwsze zdjęcie pokazuje obszar zaraz 
po przejściu fali 26 grudnia 2004 roku, natomiast 
kolejne zdjęcie wykonane zostało 5 dni później, 
czyli dokładnie tyle, ile wynosi cykl operacyjny 
satelity QuickBird 2. DuŜa skala przestrzenna 
pozwala na szczegółową obserwację w zakresie 
zniszczeń – na drugim zdjęciu zauwaŜyć moŜna 
nawet zalegające na podwórkach błoto. Fot. 11 
przedstawia równieŜ sytuację po przejściu fali 
Tsunami. Tym razem u wybrzeŜy Indonezji (Su-
matra) – 150 km od epicentrum trzęsienia ziemi, 
które wywołało falę. Na pierwszym zdjęciu z 7 
stycznia 2005 roku widać zalany obszar, nato-
miast drugie zdjęcie z 18 maja 2004 roku stanowi 
porównanie i odniesienie do normalnej sytuacji. 
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Fot. 10. Tsunami, Sri Lanka 
Źródło: http://visibleearth.nasa.gov 

 

 
Fot. 11 Tsunami, Sumatra 
Źródło: http://veimages.gsfc.nasa.gov 

 
PowyŜsze przykłady zastosowań teledetekcji 

w monitorowaniu środowiska w róŜnych skalach 
czasowych i przestrzennych z pewnością nie dają 

pełnego wglądu w zagadnienie. Pozwalają jednak 
wyobrazić sobie, jak duŜo mozliwości daje wyko-
rzystywanie danych teledetekcyjnych. Ciągły 
rozwój technologiczny w dziedzinie teledetekcji 
satelitarnej dostarcza coraz więcej moŜliwości w 
pozyskiwaniu tych danych. RównieŜ skale czaso-
we jak i przestrzenne ulegają zmianom zaleŜnym 
od potrzeb i moŜliwości technologicznych. Na 
przykład wykonywane dziś co 15 minut zdjęcia na 
potrzeby meteorologiczne, w przyszłości mogą 
być wykonywane częściej. Potrzeba tu tylko 
usprawnienia procesu przetwarzania danych na 
drodze satelita – stacja odbiorcza. Kolejne odkry-
cia naukowe przyczynią się do rozwoju teledetek-
cji i  co z tym idzie, poszerzenia skal czasowych 
oraz przestrzennych. 

 
Literatura: 
Adamczyk J., Będkowski K., 2007, Metody cyfrowe w 

teledetekcji, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Warszawa. 

Brekke C., Solberg A.H.S., 2004, Oil spill detection by 
satellite remote sensing, w: Remote Sensing of 
Environment, 95, 1–13 

Ciołkosz A., Jakomulska A., 2004, Przetwarzanie 
cyfrowych zdjęć satelitarnych, Uniwersytet War-
szawski, Wydział Geografii i Studiów Regional-
nych, Warszawa. 

Ciołkosz A., Kęsik A., 1989, Teledetekcja satelitarna, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza-
wa. 

Marshall A., 2008, Tonąc w błocie, w: National Geo-
graphic Polska, 100, 184-187. 

Olędzki J.R., 1999, Obrazy satelitarne a zamiany śro-
dowiska, w: Fotointerpretacja w Geografii, 30, 
75-80. 

Tralli D.M., 2004, Satellite remote sensing of earth-
quake, volcano, flood, landslide and coastal in-
undation hazards, w: ISPRS Journal of Photo-
grammetry & Remote Sensing, 59, 185–198. 

 
Źródła internetowe: 
http://www.aims.gov.au/ 
http://www.eumetsat.int 
http://earthobservatory.nasa.gov/ 
http://www.goes.noaa.gov/ 
http://www.nasa.gov/ 
http://www.southport.jpl.nasa.gov/ 
 

Herbert Makuch 
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ZASTOSOWANIE OBRAZÓW 
RADAROWYCH W BADANIU ZAGROśEŃ 

ŚRODOWISKA 

Techniki wykorzystywane w teledetekcji zna-
lazły szerokie zastosowanie w obserwacjach 
zmian środowiska geograficznego. Szczególnie 
waŜne znaczenie mają dla kontroli zjawisk p ne-
gatywnym charakterze dla otoczenia. Termin „za-
groŜenia środowiska” moŜemy rozumieć dwoja-
ko. Z jednej strony moŜe to być wpływ człowieka 
na otaczającą go przestrzeń. Rozwój przemysłu, 
postępujące procesy urbanizacji, a czasami zwy-
kła lekkomyślność ludzi niejednokrotnie prowadzi 
do daleko idących zmian w środowisku. Z drugiej 
strony to pojęcie moŜna do klęsk Ŝywiołowych: 
powodzi, trzęsień ziemi, poŜarów, lawin czy taj-
funów, na które człowiek nie ma wpływu, bądź 
wpływ ten jest znikomy. 

Sposoby rejestracji danych teledetekcyjnych 
moŜemy podzielić na fotograficzne i niefotogra-
ficzne. Radar zaliczany jest do drugiej grupy. 
Nazwa tej techniki pochodzi od słów Radio De-
tection and Ranging. Jest to system aktywny – 
rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne, 
które sam wcześniej wyemitował. Czas pomiędzy 
wysłaniem a powrotem sygnału jest wykorzysty-
wany do określenia odległości do odbitej po-
wierzchni. Wykorzystywane przez radar fale mają 
długość od 0,75 do 136 cm (Tab. 1). System moŜe 
być umieszczany zarówno na samolotach, jak i na 
satelitach. Jego główna zaletą jest to, Ŝe moŜe 
tworzyć zobrazowania powierzchni Ziemi nieza-
leŜnie od warunków pogodowych czy stanu at-
mosfery. 
 

Tab. 1  Długości fal stosowanych w radarach 

Kod Długość fali 
[cm] 

Częstotliwość 
[GHz] 

P 77 – 136 0,22 – 0,39 

UHF 30 – 100 0,3 – 1 

L 15 – 30 1 – 2 

7,5 – 15 2 – 4 

C 3,75 – 7,5 4 – 8 

X 2,4 – 3,75 8 – 12,5 

Ku 1,67 – 2,4 12,5 – 18 

K 1,18 – 1,67 18 – 26,5 

Ka 0,75 – 1,18 26,5 – 40 
 

Głównymi dziedzinami w jakich znajdują za-
stosowanie systemy  radarowe są: ekologia i le-

śnictwo, klimatologia, hydrologia, rolnictwo, oce-
anografia, glacjologia, geologia i topografia. W 
odniesieniu do zagroŜeń środowiska – są przydat-
ne w monitorowaniu klęsk Ŝywiołowych – powo-
dzi i poŜarów oraz zanieczyszczeń zbiorników 
wodnych. W geologii słuŜą do wykrywania stref 
sejsmicznych, oceny uszkodzeń spowodowanych 
erupcją wulkanów, obsunięciami i trzęsieniami 
ziemi oraz do badań nad erozją linii brzegowej   

Zasada działania radaru została zaprezento-
wana juŜ w 1886 roku przez H. Hertza. Samo 
urządzenie zostało opatentowane w 1904 r. przez 
C. Hulsmeyer’a. Na początku było stosowane do 
określania pozycji statków w złych warunkach 
pogodowych. Do rozwoju techniki radarowej 
znacznie przyczyniła się II wojna światowa. Wte-
dy to wykonano pierwsze zobrazowania Ziemi tą 
metodą. 

Kolejnym etapem rozwoju technik radaro-
wych było opracowanie w 1953 roku na Uniwer-
sytecie w Michigan urządzenia SLAR – Side Lo-
oking Airborne Radar – lotniczy radar bocznego 
wybierania z przeznaczeniem do celów militar-
nych. Niedoskonałość tego urządzenia polegała na 
konieczności wykonania lotu na niskiej wysokości 
w celu uzyskania wysokiej rozdzielczości obrazu. 
W ten sposób otrzymywano obraz o małym zasię-
gu powierzchniowym oraz naraŜony na duŜe za-
kłócenia wywołane atmosferą, ze względu na 
uŜycie fal krótkich. W celu lepszych efektów na-
leŜało uŜyć anteny o większych rozmiarach. Pro-
blem ten rozwiązano w systemie SAR – Synthetic 
Aperture Radar. Zastosowano w nim antenę syn-
tetyczną – o małych rozmiarach, lecz z inną tech-
niką zapisu i przetwarzania odbieranych sygnałów 
- tak by efektywnością dorównywała długim ante-
nom. Oba systemy w latach 60. zostały udostęp-
nione do celów cywilnych. 

Po sukcesach radiolokatorów lotniczych, za-
częto prace nad urządzeniami do wykorzystania w 
misjach satelitarnych. Efektem tego była misja 
SEASAT – pierwszego satelity wyposaŜonego w 
system SAR. Wystrzelony został w czerwcu1978 
roku i przeznaczony był głównie do obserwacji 
mórz i oceanów. Misja zakończyła się w paź-
dzierniku z powodu awarii zasilania, ale zapo-
czątkowała serię satelitarnych misji radarowych 

Pierwszym satelitą europejskim do badania 
środowiska był ERS – 1. Został wystrzelony w 
1991 roku przez ESA (European Space Agency). 
W 1995 roku dołączył do niego ERS – 2, wyposa-
Ŝony w tą sama aparaturę i okrąŜający Ziemię po 
tych samych orbitach co jego poprzednik, ale z 1 
– dniowym opóźnieniem. Korzyścią wynikającą z 
takiej sytuacji było stworzenie par zdjęć, które 
wykorzystywano potem do badań interferome-
trycznych. Misja „tandemowa” trwała do 1996 
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roku kiedy to ERS – 1 zakończył swoją działal-
ność. ERS – 2 pozostał na orbicie do roku 2000. 
Misję ERS – 1 i ERS – 2 kontynuuje satelita 
ENVISAT wystrzelony w 2002 roku. 
 
Zastosowanie w badaniach zanieczyszczeń 
obiektów hydrograficznych 

Zobrazowania radarowe okazały się bardzo 
dobrą metodą do obserwacji zanieczyszczeń 
zbiorników wodnych powstałych w wyniku wy-
cieku substancji szkodliwych dla środowiska. 
Przydatność technik radarowych w tym zakresie 
była analizowana przez greckich badaczy (K. 
Topouzelis i inni, 2007). Ich metoda polegała na 
analizie obrazów radarowych przy uŜyciu sieci 
neuronowych. W badaniach wykorzystano 24 
obrazy  z satelity ERS – 2 o rozdzielczości 25 x 
25m obrazujące powierzchnie morskie. Wyzna-
czanie miejsc wycieków polegało na odnalezieniu 
na zdjęciach miejsc o ciemniejszym fototonie, 
które były potencjalnymi miejscami zanieczysz-
czeń. Takie miejsca były nie tylko skutkiem obec-
ności plam ropy naftowej. Innymi czynnikami, 
które mogły je powodować były m. in.: po-
wierzchnie wodne sfalowane przez wiatr, organi-
zmy występujące w zbiornikach, deszcz, lód  lub 
strefy upwellingu. Dlatego naleŜało odróŜnić 
miejsca, które rzeczywiście zostały zmienione 
przez zanieczyszczenia chemiczne od podobnych 
miejsc, o których wyglądzie zadecydowały pozo-
stałe czynniki. W tym celu zastosowano sieci 
neuronowe. Analiza ta została podzielona na 2 
etapy. W pierwszym wyróŜniono wszystkie po-
tencjalne miejsca zanieczyszczeń, natomiast w 
drugim etapie wyeliminowano wszystkie miejsca, 
które nie były zobrazowaniem miejsc wycieków 
ropy.  

Sieci neuronowe w pierwszym etapie określa-
ły wartości pikseli i przydzielały je do odpowied-
niej klasy obszaru morskiego: ze zmianami lub 
bez zmian. Analizę poprzedzał proces uczenia 
sieci, czyli wskazania im wartości pikseli dla kaŜ-
dej z 2 klas. W ten sposób powstawał obraz 1 – 
bitowy. Następnym etapem była analiza fizjono-
mii powstałych na obrazie plam i ostateczna kla-
syfikacja ich jako obszary wycieków, bądź miej-
sca zmienione przez inne czynniki. W drugim 
etapie pod uwagę były brane m. in. cechy takie 
jak: powierzchnia, złoŜoność i kształt, a analiza 
odbywała się na warstwie wektorowej. Przetwa-
rzanie obrazu przez sieci neuronowe zostało po-
przedzone normalizacją i wygładzaniem obrazu w 
celu zminimalizowania błędu jaki mógł nastąpić 
podczas procesu analizy. 
 

 

Ryc. 1 Przykłady klasyfikacji plam ropy naftowej za 
pomocą sieci neuronowych. a) obiekt sklasyfikowany 
jako plama ropy naftowej. b) obiekt sklasyfikowany 
jako odmienny od plamy ropy naftowej. c) plama ropy 
naftowej z rozmytymi granicami 

Źródło: K. Topouzelis , V. Karathanassi, P. Pavlakis, D. 
Rokos. Detection and discrimination between oil spills and 
look-alike phenomena through neural networks. ISPRS Jour-
nal of Photogrammetry & Remote Sensing 62 (2007) 

Otrzymane w ten sposób obrazy zostały po-
równane z materiałami, na których wyznaczono 
miejsca wycieków w drodze fotointerpretacji w 
celu określenia skuteczności zastosowanej techni-
ki. Obszary zmienione udało się określić ze sku-
tecznością 94%, a rozróŜnienie miejsc rzeczywi-
ście zanieczyszczonych chemicznie – 89%. Pod-
czas badania dodatkowo stwierdzono, Ŝe najwięk-
sze problemy  były związane z lokalizacją plam 
ropy o niewielkich rozmiarach. Autorzy badań 
zgodnie stwierdzili, Ŝe wykorzystana metoda za-
prezentowała duŜą efektywność i z powodzeniem 
moŜe być stosowana w monitorowaniu stanu czy-
stości wód morskich. 

Zastosowanie w badaniach osiadania gruntu 

Szacuje się, Ŝe na świecie około 150 miast jest 
zagroŜonych procesami osiadania gruntu wskutek 
obniŜania się poziomu wód podziemnych (Tomas 
i inni, 2005). Działanie takie prowadzi do nisz-
czenia fundamentów i budynków na nich stoją-
cych, a co za tym idzie – zagroŜenia dla ludzi. 
Problem ten dotknął miasto Murcja w Hiszpanii, 
w którym wskutek nadmiernej eksploatacji wody 
gruntowej jej poziom obniŜył się o 8 m co prowa-
dziło do deformacji gruntu dochodzących do 8 
cm. W wyniku tej sytuacji zostało zniszczonych 
150 budynków, a straty sięgnęły 50 milionów 
euro. 

Przypadek miasta Murcja został wykorzysta-
ny do zbadania zastosowania interferometrii rada-
rowej w kartowaniu zjawiska osiadania gruntu. 
Do badania zostało wykorzystanych 28 obrazów 
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radarowych z okresu 1993 – 2004 pozyskanych 
przez satelitę ERS – 1 i ERS – 2, z których utwo-
rzono interferogramy o rozdzielczości 100 x 100 
m. Interferometria to zjawisko wykorzystujące 
wzajemne przesunięcia fazy sygnału dwóch obra-
zów radarowych tego samego obiektu, wykona-
nych z nieznacznie róŜnych pozycji w czasie ko-
lejnych nalotów. RóŜnica faz poszczególnych 
pikseli (wywołana róŜną odległością pomiędzy 
obiektem a anteną radaru na obu obrazach) jest 
podstawą do uzyskania informacji o wartościach 
względnych wysokości terenu, co umoŜliwia śle-
dzenie zmian tych wartości w czasie. Po przetwo-
rzeniu cyfrowym takiego sygnału otrzymuje się 
obraz róŜnicy dwóch faz (interferogram), prezen-
tujących się jako sekwencje barwne, nazywane 
prąŜkami interferometrycznymi (Ryc. 2).  
 

 

Ryc. 2 Monitoring procesów osiadania gruntu w mie-
ście Mexico City z wykorzystaniem interferometrii 
Źródło: http://www.esa.int 

W systemie InSAR dane o tym samym obsza-
rze są pozyskiwane podczas kolejnych przelotów 
nad tym samym terenem. Czas pomiędzy jednym 
a drugim zobrazowaniem jest wykorzystywany do 
określenia zmian wysokościowych i przesunięć 
poziomych na powierzchni terenu (Perski, 2001). 

Analiza deformacji gruntu w obrębie miasta 
odbyła się na zasadzie interpretacji koherencji - 
parametru określającego proporcje fazy i natęŜe-
nia dla kaŜdego piksela. Wielkość koherencji 
określa zmiany jakie dokonały się podczas okresu 
pomiędzy pozyskaniem pierwszego i drugiego 
obrazu. Parametr ten został wykorzystany do 
określenia deformacji jakie powstały na prze-
strzeni lat oraz stworzenia map dla kaŜdego z 
badanych okresów. Efektem końcowym prowa-

dzonych prac była mapa obrazująca dynamikę 
osiadania gruntu na przestrzeni 11 lat.  

 

 

Ryc. 3 Mapa okolic miasta Murcja dotkniętych proce-
sem osiadania gruntu 

Źródło: Roberto Toma´s i inni. Mapping ground subsidence 
induced by aquifer overexploitation using advanced Differen-
tial SAR Interferometry: Vega Media of the Segura River (SE 
Spain) case study. Remote Sensing of Environment 98 (2005) 

Stwierdzono, Ŝe największe rozmiary zjawi-
sko osiadania gruntu osiągnęło w latach 1995 – 
97. Deformacje sięgały wtedy od 5 do 10 mm 
rocznie. W późniejszym okresie wartość znie-
kształceń zmniejszyła się do 2mm/rok. Badania 
wykazały takŜe powiązania pomiędzy osiadaniem 
gruntu, a wahaniami poziomu wód gruntowych. 

Wielkości deformacji otrzymane z pomiarów 
radarowych zostały porównane z odczytami z 
okresu 2001 – 2003 z urządzeń mierniczych 
umieszczonych w kilku wybranych punktach mia-
sta. RóŜnice poza jednym przypadkiem, nie były 
większe niŜ 2,4 mm. Spowodowane były m. in. 
brakiem moŜliwości prowadzenia pomiarów na 
większej głębokości, oraz badaniem przez radar 
wielkości zniekształceń dla obszaru 100 x 100 m, 
podczas gdy wielkości z pomiarów terenowych 
były uzyskane dla jednego punktu. Konkluzją 
badań było stwierdzenie, Ŝe wykorzystana techni-
ka stwarza dobre warunki do monitorowania pro-
cesów osiadania gruntu duŜych obszarów przy 
stosunkowo niskich kosztach i moŜe być z powo-
dzeniem stosowana do obserwacji obszarów miej-
skich. 

W Polsce podobna metoda została zastosowa-
na do obserwacji Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego (Perski, 2001). Analiza odbyła się na 
podstawie zdjęć z satelity ERS – 1 z lat 1992 – 93. 
W wyniku interpretacji interferogramów, stwier-
dzono występowanie procesów osiadania gruntu 
w duŜo większej skali, niŜ we wcześniej omówio-
nym badaniu. Deformacje gruntu sięgały od 3 do 
15 cm miesięcznie, a w skrajnych przypadkach - 4 
cm na dobę. RównieŜ w tym przypadku metoda 
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okazała się bardzo owocna w określaniu dotych-
czasowych zniszczeń, jak równieŜ w prognozo-
waniu na przyszłość i określaniu potencjalnego 
zagroŜenia. Satelitarna interferometria radarowa 
została uznana ze szczególnie waŜną w badaniach 
terenów kopalnianych. 

Zastosowanie w badaniach zjawisk wulkanicz-
nych 

Zobrazowania radarowe okazały się takŜe 
owocną metodą w zastosowaniu do badań zjawisk 
wulkanicznych i ich skutków. Badania tego typu 

przeprowadzono dla wulkanu Westdahl znajdują-
cego się na Wyspach Aleuckich. Wykorzystano 
do nich 6 obrazów z satelity ERS – 1 wykonanych 
w okresie 19.01 – 9.02.1992 – w krótkim czasie 
po erupcji. Oprócz obrazów radarowych do anali-
zy potoków lawy wykorzystano takŜe zdjęcia z 
satelity Landsat – 7 z 27.08.2007 (Ryc. 4) oraz 
cyfrowe modele terenu dla lat 1970 – 80 i 2000. 
Wybór zastosowanej techniki uzasadniono trudną 
dostępnością badanego obszaru oraz redukcją 
wpływu czynników atmosferycznych. 

 

Ryc. 4 Zestawienie kompozycji barwnej 5, 4, 3 Landsat - 7 oraz obrazu radarowego ERS - 1 dla wulkanu Westdahl na 
Alasce 

Źródło: Zhong Lu, Russell Rykhusa, Tim Masterlarka, Ken G. Dean. Mapping recent lava flows at Westdahl Volcano, Alaska, using 
radarand optical satellite imagery. Remote Sensing of Environment 91 (2004)  

Na obrazach radarowych miejsca zmienione 
przez erupcję wulkanu wyróŜniały się jaśniejszy-
mi odcieniami. Był to wynik rozpraszania sygnału 
radarowego przez zmienione w stosunku do oto-
czenia powierzchnie. Największe moŜliwości 
rozróŜnienia powierzchni powstałych w wyniku 
erupcji istniały dla najwyŜszych partii wulkanu. 
Zdjęcia z satelity Landsat zostały uŜyte do roz-
róŜnienia zasięgów erupcji wulkanu z lat 1964 i 
1991-92 w jego niŜszych partiach, na podstawie 
analizy struktury i tekstury zastygłej lawy oraz 
pokrycia terenu. Obszary zmienione w wyniku 
ostatniej erupcji wulkanu były wolne od roślinno-
ści. Zastosowanie zdjęć z 27.08.2007 roku było 
uzasadnione występowaniem na nich najmniej-
szego zachmurzenia w stosunku do innych zdjęć 
wykonywanych w ciągu ostatnich 30 lat. Dodat-
kowo zostały stworzone numeryczne modele tere-
nu dla okresu przed i po erupcji w latach 1991 – 
92 w celu określenia miąŜszości lawy, która zosta-
ła wydalona podczas wybuchu. 

W wyniku przetworzenia danych źródłowych 
w oprogramowaniu ERDAS wykonano  prezenta-
cje zasięgów wypływów lawy dla 3 okresów: po 
erupcji w latach 1991 – 92 oraz dla stanu sprzed i 
po roku 1964. RozbieŜności wynikające ze stoso-
wania danych róŜnego typu (obrazów radarowych 

– ERS – 1 i zdjęć – Landsat – 7) zweryfikowano 
podczas obserwacji w terenie. Na podstawie 
otrzymanych danych wykonano trójwymiarową 
prezentację wyników (Ryc. 5). Dodatkowo osza-
cowano objętość wypływów lawy powstałych w 
wyniku erupcji w latach 1964 oraz 1991 – 92 oraz 
erupcji mających miejsce przed rokiem 1964. 

Przeprowadzone badania wykazały duŜą 
przydatność techniki radarowych w monitorowa-
niu zjawiska erupcji wulkanów i powstałych w ich 
wyniku potoków lawy. Naukowcy podkreślają 
jednak konieczność uzupełnienia danych z satelity 
ERS – 1 o obrazy z Landsata. W zaprezentowa-
nym studium obie techniki uznano za uzupełniają-
ce się. 

Monitorowanie skutków erupcji powstałych w 
przeszłości nie było jedynym celem badania. Au-
torzy opracowali metodę określania przedziałów 
czasowych, w których mogą nastąpić kolejne 
erupcje oraz prognozowania rozmiarów tych zja-
wisk. 

Metoda ta moŜe być takŜe stosowana do two-
rzenia nowych oraz aktualizacji obecnych map 
aktywności wulkanicznej. Pozwala na zreduko-
wanie kosztów i zaoszczędzenie czasu potrzebne-
go do prac terenowych. 
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Ryc. 5 Zestawienie trójwymiarowych prezentacji wy-
pływu potoków lawy dla kompozycji barwnej 5, 4, 3 
Landsat - 7 i obrazu radarowego ERS – 1 dla wulkanu 
Westdahl na Alasce 

Źródło: Zhong Lu, Russell Rykhusa, Tim Masterlarka, Ken G. 
Dean. Mapping recent lava flows at Westdahl Volcano, 
Alaska, using radarand optical satellite imagery. Remote 
Sensing of Environment 91 (2004) 

Zastosowania w badaniach zagroŜenia powo-
dziowego 

Stolica Bangladeszu – Dhaka niemalŜe co ro-
ku – podczas pory monsunowej - doświadcza 
powodzi. Za najbardziej dotkliwą uwaŜa się po-
wódź z 1998 roku. W jej wyniku przez rzekę Dha-
leswari zniszczonych zostało ok. 262 000 domów, 
a straty sięgnęły 10 mln dolarów. Przypadek z 
1998 roku został wykorzystany do oszacowania 
zagroŜenia powodziowego, które według na-
ukowców powinno być uwzględniane na etapie 
tworzenia planów zagospodarowania przestrzen-
nego (Ashraf M. Dewan i inni, 2006), co nabiera 
szczególnego znaczenia, zwaŜając na duŜą dyna-
mikę procesów urbanizacji na tym obszarze. 

Do badania zostało wykorzystanych 6 obra-
zów radarowych pochodzących z satelity 
RADARSAT z okresu powodzi w 1998 roku (li-
piec – wrzesień) – po 2 dla kaŜdego miesiąca, 
dobranych na podstawie wysokości poziomu wo-
dy z 5 stacji pomiarowych z badanego obszaru. 
KaŜdy obraz charakteryzował się pikselem obra-
zującym teren o rozmiarach 50 x 100 m. Do anali-
zy uŜyto takŜe zdjęcie z satelity Landsat wykona-
ne skanerem TM w 1999 roku, mapę poziomico-
wą, mapę pokrycia terenu, mapę topograficzną 
oraz dane pomiarowe pozyskane w terenie. 

Przy pomocy funkcji threshold wyznaczono 
na obrazach radarowych tereny zaklasyfikowane 
jako: z obecnością wody i bez zmian. Zasięg po-
wodzi został ustalony dla kaŜdego z miesięcy, a 
następnie stworzono obraz ukazujący dynamikę 
powodzi w ciągu całego okresu. Na jego podsta-
wie zostały wyznaczone 4 strefy: 1) bez znisz-
czeń, 2) z niskimi zniszczeniami, 3) z umiarko-
wanymi zniszczeniami, 4) z wysokimi zniszcze-
niami. 

Dodatkowo dokonano analizy głębokości wód 
powodziowych. Obrazy zostały przetworzone 
cyfrowo metodą najmniejszych odległości, co 
pozwoliło na podzielenie terenów powodziowych 
pod względem głębokości wód na 4 klasy: 1) te-
reny wolne od wody, 2) tereny płytkie, 3) tereny o 
umiarkowanej głębokości, 4) tereny o duŜej głę-
bokości. W celu weryfikacji danych otrzymanych 
z obrazów SAR, pozyskano takŜe dane z mapy 
poziomicowej oraz wykonano pomiary w 100 
punktach na terenie badań. 

Końcowym efektem badań było stworzenie 
mapy zagroŜenia powodziowego, na podstawie 
danych pozyskanych z obrazów radarowych z 
uwzględnieniem informacji o geomorfologii i 
pokryciu badanego terenu. Na mapie zostały wy-
dzielonych 5 stref – od najmniejszego do najwięk-
szego zagroŜenia. Dla kaŜdej ze stref opracowano 
załoŜenia w odniesieniu do zagospodarowania 
terenu, które mają pomóc urbanistom w zagospo-
darowaniu przestrzennym.  

Pomysłodawcy projektu uznali, Ŝe obrazy ra-
darowe w połączeniu z technikami GIS stanowią 
bardzo dobre narzędzie do monitorowania zjawi-
ska powodzi, jej skutków oraz określanie poten-
cjalnego zagroŜenia powodziowego w przyszło-
ści. Za główne zalety wykorzystanej metody 
uznano niskie koszty badań oraz moŜliwość szyb-
kiej aktualizacji danych zmieniających się w cza-
sie – np. pokrycia terenu. 

Obrazy radarowe były takŜe wykorzystane do 
monitorowania skutków powodzi w dolinie Odry 
w 1997 roku (Ciołkosz, Bielecka, 1999). 4 obrazy 
z satelity ERS – 2 zostały wykorzystane do okre-
ślenia maksymalnego zasięgu fali powodziowej 
oraz stworzenia mapy w skali 1: 300 000 przed-
stawiającej zasięg fali powodziowej na tle uŜyt-
kowania ziemi dla całej doliny Odry. Opracowa-
nie tych danych zostało wykonane w Ośrodku 
Teledetekcji i Informacji Przestrzennej OPOLIS 
Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. 
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Ryc. 6 Mapa zagroŜenia powodziowego dla okolic 
stolicy Bangladeszu – Dhaki 

Źródło: Ashraf M. Dewan, M. Monirul Islam, T. Kumamoto, 
M. Nishigaki. Evaluating Flood Hazard for Land-Use Plan-
ning in Greater Dhaka of Bangladesh Using Remote Sensing 
and GIS Techniques. Water Resour Manage (2007 

Podsumowanie 

Obrazy radarowe weszły do powszechnego 
zastosowania w monitoringu zagroŜeń środowi-
ska. Ciągły rozwój technik i stosowanych metod 
stwarza moŜliwości do badania zjawisk a coraz 
większą dokładnością. Obecność systemów rada-
rowych na satelitach stwarza moŜliwości monito-
ringu znacznych powierzchni na całej kuli ziem-
skiej. Głównymi zaletami systemów radarowych 
są 

- niezaleŜność zobrazowań od warunków po-
godowych i stanu atmosfery; 

- moŜliwość przenikania mikrofal pod po-
wierzchnię gruntu; 

- stosunkowo niskie koszty uzyskania infor-
macji dla duŜych obszarów; 

- dostarczanie informacji dla trudno dostęp-
nych obszarów. 

Literatura: 

Ashraf M. Dewan, M. Monirul Islam, T. Kumamoto, 
M. Nishigaki., 2007 Evaluating Flood Hazard 
for Land-Use Planning in Greater Dhaka of 

Bangladesh Using Remote Sensing and GIS 
Techniques. Water Resour Manage 

Gruszczyńska M., 1999, Historia i wykorzystanie zdjęć 
radarowych, Fotointerpretacja w Geografii. Pro-
blemy Telegeoinformacji , nr 29 

Perski Z., 2001, Zastosowanie satelitarnej interferome-
trii radarowej w badaniach środowiska Górno-
śląskiego Zagłębia Węglowego, Teledetekcja 
Środowiska nr 32 

Tomas R. i in., 2005, Mapping ground subsidence 
induced by aquifer overexploitation using ad-
vanced Differential SAR Interferometry: Vega 
Media of the Segura River (SE Spain) case 
study. Remote Sensing of Environment 98 

Topouzelis K., Karathanassi V., Pavlakis P., Rokos D., 
2007, Detection and discrimination between oil 
spills and look-alike phenomena through neural 
networks. ISPRS Journal of Photogrammetry & 
Remote Sensing 62 

Zhong Lu, Rykhusa R., Masterlarka T., DeanK.G, 
2004. Mapping recent lava flows at Westdahl 
Volcano, Alaska, using radar and optical satel-
lite imagery. Remote Sensing of Environment 
91 

Źródła internetowe: 
http://www.esa.int 
http://www-radar.jpl.nasa.gov 

Marcin Wojciechowski 
 
 
KLUCZE FOTOINTERPRETACYJNE I 

ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZIE 
ZDJĘĆ LOTNICZYCH 

Podstawy fotointerpretacji zdjęć lotniczych 
Proces fotointerpretacji opiera się na wizual-

nej interpretacji zdjęć lotniczych, a co za tym 
idzie, na fizjologicznych właściwościach oczu 
oraz psychologicznych aspektach wiedzy na temat 
samego rozpoznawania. Mówiąc o postrzeganiu 
jako percepcji wzrokowej, zachodzi powiązanie 
fotointerpretacji z biologicznym punktem widze-
nia. Postrzeganie, jako odzwierciedlanie się w 
świadomości człowieka obiektów przestrzeni pod 
wpływem padania światła i zachodzących w tym 
czasie reakcjach chemicznych w receptorach, jest 
podstawą procesu fotointerpretacji, aby mógł on 
w ogóle zajść. Analizując przebieg rozpoznaniu, 
jego poszczególnych etapach, na uwadze powinno 
się mieć fakt wstępnych analiz obrazu fotogra-
ficznego oraz samo zaznajomienie się z materia-
łami pomocniczymi, np. kluczami fotointerpreta-
cyjnymi. 
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Do głównych etapów procesu fotointerpretacji 
moŜna zaliczyć: 
- ogólne zaznajomienie się z obrazem fotogra-

ficznym, określenie połoŜenia, warunków fo-
tografowania 

- wykrycie obiektów 
- kompleksowe rozpoznanie obiektów 
- analiza rezultatów odczytania zdjęć lotniczych 

Szczególną uwagę warto zwrócić na etap roz-
poznania obiektów, który jest kluczowym kro-
kiem mającym wpływ na sukces interpretacji. 
Odczytywanie złoŜonych obiektów na zdjęciach 
lotniczych prócz zdolności percepcji wizualnej 
wymaga posiadanie wszelakiej wiedzy na temat 
samych obiektów, jak i ich funkcjonowania, czyli 
diagnostyka cech pośrednich. Przy postrzeganiu 
wizualnym moŜna określić geometryczne oraz 
optyczne cechy obiektów. Poprzez porównanie do 
odpowiednich hipotez dotyczących obiektu staje 
się moŜliwe zaklasyfikowanie go do danej grupy 
czy kategorii. Oczywiście niemniejszą rolę od-
grywa doświadczenie w terenie czy sama wy-
obraźnia badacza. 

Klucze fotointerpretacyjne  
Proces interpretacyjny zdjęć lotniczych jest 

dość skomplikowany. Pełen cykl modelowania 
fotointerpretacyjnego zawiera szereg kroków, 
które nie zawsze mogą być spełnione. Jest to pro-
ces modelowania rzeczywistości zawierający w 
sobie wiele modeli podrzędnych, przypisanych do 
poszczególnych etapów samej interpretacji. Jak 
wiadomo, termin interpretacji zdjęć jest o wiele 
szerszym pojęciem niŜ samo odczytywanie zdjęć. 
Wykorzystując oznaki bezpośrednie jak i pośred-
nie moŜna dość dokładnie zinterpretować dane 
obiekty. Domniemywając, iŜ niektóre zdjęcia 
mogą zostać odczytane tylko przez specjalistów z 
danej dziedziny, istnieją równieŜ tzw. klucze in-
terpretacyjne, które pozwalają na automatyczną 
lub częściowo automatyczną interpretację.  

W fotointerpretacji zdjęć lotniczych zazwy-
czaj mamy do czynienia z materiałami pomocni-
czymi, którymi często są inne zdjęcia lotnicze lub 
ich fragmenty słuŜące jako wzory rozpoznawcze 
danych obiektów. Są one w sposób szczególny 
dobierane, przez co staje się moŜliwa obiektywi-
zacja interpretacji zjawiska. „Klucze fotointerpre-
tacyjne stanowią zdjęcia wraz z opisem pojedyn-
czych obiektów czy elementów krajobrazu geo-
graficznego” (Interpretacja zdjęć lotniczych, 
A.Ciołkosz, J. Miszalski, J. R. Olędzki, 1998, str. 
151). Równolegle do kluzy fotointerpretacyjnych 
istnieją wzorce porównawcze, które w odróŜnieniu 
od tych pierwszych charakteryzują związki po-
między badanymi obiektami lub elementami śro-
dowiska. Oddają one strukturę krajobrazu geogra-
ficznego. 

Klucz fotointerpretacyjny, jak zostało opisane, 
składa się z obrazu czy zdjęcia fotograficznego 
oraz części opisowej.  Forma lub sposób prezenta-
cji obu wymienionych elementów moŜe być róŜ-
ny. Sam obraz fotointerpretacyjny moŜe zawierać 
jeden elementu lub ich wiele. Opis posiada dane 
pomocnicze słuŜące do charakterystyki ze szcze-
gólnym uwzględnieniem typowych cech obiektu 
(Zdj. 1,2). MoŜliwe jest specjalne zakodowanie 
opisu w celu nadania jemu pewnego stopnia wła-
ściwości umoŜliwiając przyspieszony wybór klu-
czy. 

 

 

 
Opis: stopień uszkodzenia 4.1, d-stan nie uprząt-

nięty 
Zdj. 1,2. Fotoszkic oraz zdjęcie z pozycji DGPS z 

opisem 
 

Pomimo pozornej prostej budowy klucza 
fotointerpretacyjnego, istnieje wiele złoŜonych 
etapów jego tworzenia: 
- wykonywanie zdjęcia danego obszaru. Jest to 

uwarunkowane wcześniejszym wyborem te-
renów wzorcowych, gdzie patrzy się na takie 
czynniki jak: gatunki roślinności, wysokość 
n.p.m., wystawa stoków czy nawet podłoŜe 
obiektu; 

- przygotowanie określonych map; 
- wydruk powiększonych fragmentów zdjęcia; 
- nawigacja GPS dla obszarów skąd pobiera się 

klucz; 
- wykonywanie zdjęć naziemnych oraz ilustru-

jących ich szkiców; 
- charakterystyka danego klucza poprzez two-

rzenie opisu; 
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- pomiary DGPS1, które pozwalają na zwięk-
szenie dokładności lokalizacji danego drzewa 
czy innej formacji; 

- gruntowne prace kameralne; 
- stosowanie testów okresowych na uwiarygod-

nienie klucza; 
- wykonywanie analiz statystycznych. 

Klucze fotointerpretacyjne zaleca się wyko-
nywać w okresie wiosna-jesień ze względu na 
warunki klimatyczne oraz reprezentacyjność 
obiektów. Dodatkową cechą jest zakres prze-
strzenny, gdzie klucze powinny być dobierane w 
obrębie tylko jednej jednostki geograficznej bada-
nego terenu w zaleŜności od skali. Ma to na celu 
moŜliwe ułatwienie w rozpoznawaniu obiektów 
danego obszaru oraz niwelację potencjalnych 
błędów przy ocenie jakościowej.. Skala wynikowa 
zdjęć zaleŜy od przeznaczenia badań terenowych. 
Stosowalność skal większych znajduje swoje od-
zwierciedlenie w bardziej specjalistycznych bada-
niach lokalnych, analogicznie - mniejsza słuŜy do 
celów ogólnych, wyznaczonych przez znaczną 
powierzchnię terenową. 

Tworzenie klucza, z uwzględnieniem cech 
samych zdjęć oraz elementów środowiska geogra-
ficznego, jest dość skomplikowane, niemniej jed-
nak pozwala to na istotne uchwycenie typowych 
cech obiektu, na podstawie których moŜliwe staje 
się szybsze i dokładniejsze stosowanie danego 
klucza. Powinno się zwrócić uwagę, iŜ kaŜdy 
gatunek drzewa lub innej rośliny jest zmienny w 
czasie poczynając od jego wyglądów a na odbiciu 
spektralnym kończąc. Ma to szczególne znaczenie 
przy interpretacji podobnych obszarów, gdzie 
niemoŜliwym staje się sklasyfikowanie kaŜdego 
gatunku drzewa wyłącznie w oparciu o właściwo-
ści wzrokowe badacza. 

Zastosowanie kluczy fotointerpretacyjnych 
UŜywanie kluczy fotointerpretacyjnych w 

analizie zdjęć lotniczych zawsze było uŜywane za 
pewien rodzaj szczególnego procesu. Stosowanie 
kluczy początkowo ograniczało się do celów woj-
skowych, podobnie jak samych zdjęć lotniczych 
w duŜych skalach. Rozwój złoŜoności przebiegał 
równolegle w wielu dziedzinach. SłuŜby wojsko-
we, geomorfolodzy czy nawet leśnicy wypraco-
wali swoje własne wzorcowe klucze. Taki rozwój 
zmierza w kierunku dogodności w stosowaniu 
tego mechanizmu interpretacji na większą skalę. 

Klasyfikacja kluczy fotointerpretacyjnych jest 
nadal nieuporządkowana ze względu na ciągłe 
                                                           
1 Differential GPS – technika pomiarów za pomocą 
GPS, gdzie wykorzystuje się stację bazową oraz od-
biornika ruchomego. Metoda pozwala na dokładniejsze 
pomiary niŜ za pomocą standarowego, jednego odbior-
nika GPS. 

powstawanie nowych odmian, jak i wielorakość 
dyscyplin je wykorzystujących. Pomimo tego, 
moŜna wyróŜnić podział na generalne zastosowa-
nia. Główne kryteria róŜnicujące ten podział to: 

- wielkość obiektów 
- struktura obiektów 
- charakter opisu 
W kwestii wielkości obiektów ustala się poje-

dyncze obiekty na zdjęciu (np. skala 1:500 lub 
1:1000) lub jednostki wydzieleń np. asocjacje 
roślin. Mówiąc o ich strukturze, przedstawia się 
oddzielne obiekty wydzielone z kompleksów lub 
powiązania terytorialne tych obiektów. Uwzględ-
niając kryterium charakteru opisu, zwraca się 
uwagę na dany element krajobrazu (rzeźba, ro-
ślinność, podłoŜe) lub porównanie jednego ele-
mentu na tle pozostałych go otaczających w od-
powiadającym kompleksie. 

Klucze fotointerpretacyjne były szeroko za-
stosowane w spektrostrefowych zdjęciach lotni-
czych. Są to barwne zdjęcia lotnicze w podczer-
wieni, dzięki którym moŜliwa staje się bardziej 
dokładna interpretacja roślinności. Przy badaniach 
stopnia uszkodzenia drzewostanu, filmy uczulone 
na podczerwień rejestrują uszkodzenia, które nie 
są widoczne dla gołego oka ludzkiego. Po raz 
pierwszy zdjęcia spektrostrefowe dla takich badań 
stosowano w Instytucie Geodezji i Kartografii. 

Badano tam uszkodzenia drzewostanów sosno-
wych pod wpływem emisji przemysłowych. Na pod-
stawie zmiany koloru w zakresie gatunkowym i zdro-
wotnym drzew opracowano klucze fotointerpretacyjne 
w formie opisu, tabel słuŜących dalszej klasyfikacji. W 
celu ulepszenia tej metody, w opisie kluczy prócz bar-
wy uwzględniono równieŜ inne cechy gatunkowe jak: 
prześwietlenie korony czy zwisanie gałęzi. Z uwagi na 
fakt róŜnorodności ekotypów leśnych, stworzono wiele 
wzorców i kluczy, które skupiały się raczej na kształcie 
i barwie korony. Model klucza dla kaŜdego gatunku 
drzewostanu był nieco inny (Ryc1). 
 

 
Ryc 1. Model klucza interpretacyjnego uszkodzeń 
drzewostanów świerkowych wg Kennewega 
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Ciekawym zjawiskiem jest zastosowanie specjal-
nych kluczy interpretacyjnych do spektralnego 
rozpoznawania obrazu – cyfrowych kluczy inter-
pretacyjnych. Rozpoznawanie obrazów pod tym 
kątem róŜni się nieco od zwykłego odtworzenia 
zdjęcia wielospektralnego za pomocą przeglądarki 
addytywnej. Na podstawie ujmowania danych w 
sposób ilościowy moŜna ocenić rzeczywistą przy-
datność interpretacyjną wszystkich zakresów 
spektralnych zjawiska. Dla kaŜdego pokrycia 
terenu (róŜne zakresy pasm) pokazane są odpo-
wiedzi spektralne w postaci cyfrowej zarejestro-
wane ze skanera. One to stanowią wzorce do 
spektralnego rozpoznawania obrazu. Jeśli po-
szczególne odpowiedzi zdają się być niepowta-
rzalnymi dla innych pasm, cech pokrycia terenu, 
mogą wtedy być podstawą do wyznaczania auto-
matycznej interpretacji obrazów cyfrowych. Mó-
wiąc o cyfrowym kluczu interpretacyjnym ma się 
więc na myśli ustalanie wartości spektralnych dla 
poszczególnych cech zobrazowanych, treningo-
wych. Na podstawie tego typu kluczy dokonuje 
się klasyfikacji poszczególnych pikseli obrazu do 
kategorialnych zbiorów. Jest to dokonywane rów-
nieŜ cyfrowo, przy czym stosuje się wiele metod 
oraz algebrę wielowymiarowej macierzy. Spek-
tralne rozpoznawanie obrazów jest w znacznym 
stopniu procesem zautomatyzowanym. 

Zastosowanie kluczy fotointerpretacyjnych 
często kojarzy się z pewnym ryzykiem. Jest to 
powiązane ze swoistą empiryczną konstrukcją 
klucza, gdzie stopień automatyzacji zbytnio zawę-
Ŝa zakres samej prezentacji. Stosowanie kluczy 
jako pomocy jest jak najbardziej słuszne i zaleca-
ne, jednak róŜnorodność zjawisk, które moŜna 
opisać nigdy nie będą zastąpione poprzez wygene-
rowanie dostatecznej ilości takich wzorców. Zro-
zumienie funkcjonowania środowiska i elemen-
tów znajdujących się w nim jest podstawą do roz-
poznania, niemniej jednak stosowanie kluczy na 
pewną skalę równieŜ daje poprawne rezultaty. W 
tym miejscu naleŜy pamiętać nad przeznaczeniem 
interpretacji oraz jej wykorzystania w dalszym 
badaniu. 
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ZASTOSOWANIE TELEDETEKCJI 
I FOTOINTERPRETACJI 

W BADANIACH 
HYDROGRAFICZNYCH 
I HYDROLOGICZNYCH. 

Hydrologia2 – „jest nauką przyrodniczą 
zajmującą się badaniem i opisywaniem hydrosfery 
a więc wód powierzchniowych, podziemnych, i 
atmosferycznych; głównym przedmiotem jej ba-
dań jest krąŜenie wody w przyrodzie, z uwzględ-
nieniem jej właściwości fizycznych i chemicz-
nych.” 

Hydrografia3 – „część nauki o Ziemi zajmu-
jąca się opisem wód lądowych; dzieli się na: hy-
drometeorologię – naukę o wodzie w atmosferze, 
potamologię – naukę o rzekach, hydrogeologię – 
naukę o wodach podziemnych, paludologię – na-
ukę dotyczącą bagien, pedohydrologię – naukę o 
wodach w glebie i strefie aeracji, limnologię- 
naukę o jeziorach i glacjologię".  

Pomiary hydrologiczne mają charakter punk-
towy i uzaleŜnione są od istnienia tam specjalnych 
stacji lub pojawienia się ekspedycji naukowych. 
Ich zasadniczą charakterystyką jest punktowość i 
zawęŜenie dostarczanych danych do niewielkich 
obszarów. Głównie z tego właśnie powodu moŜ-
liwości dostarczane przez teledetekcję znalazły 
tak szerokie zastosowanie w tej dziedzinie. Dane 
odniesione do duŜych obszarów, wykonywane w 
czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym, a 
takŜe moŜliwość pozyskiwania danych dla obsza-
rów lub okresów zainteresowania są podstawo-
wymi zaletami wykorzystywania danych telede-
tekcyjnych w hydrologii. 

Zadaniem tego referatu jest przegląd moŜli-
wości oferowanych przez teledetekcję i fotointer-
pretację dla hydrografii i hydrologii. Zagadnienia 
są podzielona na cztery bloki: zastosowanie tele-

                                                           
2 E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski., „Hydrologia 
ogólna”, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1993, s. 
11.  
3 Słownik geograficzny, Wydawnictwo Europa, Wro-
cław 2003, s.  109.  
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detekcji w hydrologii, zastosowanie fotointerpre-
tacji w hydrologii oraz zastosowanie tej dziedziny 
nauki w badaniach zanieczyszczenia wód oraz 
powodzi.  
 
Badania zanieczyszczeń wód metodami telede-
tekcyjnymi 

Fotointerpretacja narzędziem w walce z zanie-
czyszczeniem wód (1967r.) 

Optyczne wykrywanie zanieczyszczeń wód 
moŜe opierać się na dwóch moŜliwościach: wy-
kryciu zmian bezpośrednich (często stosuję się tu 
specjalnie techniki, takie jak zdjęcia spektrostre-
fowe) bądź poszukiwaniu zmian wtórnych dają-
cych się zaobserwować na zdjęciach lotniczych 
(masowe wymieranie ryb, przyrost wodorostów 
itd.). PoniŜej przedstawiono szereg (mających 
praktyczne zastosowanie metod) wykrywania 
zanieczyszczeń. 
1. Zastosowanie promieniowania o długości fal: 

576-609, które niemal całkowicie absorbowa-
ne jest przez wodę odtlenioną, co pozwala na 
uzyskanie poŜądanych róŜnic w obrazie. Sto-
sowane w przypadku zanieczyszczeń powodu-
jących śmierć i rozkład organizmów.  

2. Ujścia ścieków miejskich często porastają 
glony, algi, grzyby, które znacznie rozjaśniają 
obraz wody i pozwalają wykrywać miejsce 
wypływu zanieczyszczeń. 

3. Masy zdechłych ryb są wskaźnikiem wielu 
zanieczyszczeń, jednym z nich mogą być pe-
stycydy.  

4. Znaczny przyrost roślinności wodnej, dający 
zmiany obrazu wody na fotografiach barw-
nych, jest wskaźnikiem dostawy do wód na-
wozów sztucznych.  

5. Wykrywanie penetracji wód śródlądowych 
przez wody morskie poprzez obserwację na 
zdjęciach lotniczych zmian w roślinności.  

 
Badanie długofalowego promieniowania pod-
czerwonego w badaniach termalnego zanie-
czyszczenia rzek (1975). 

Autor opisuję promieniowanie podczerwone i 
moŜliwości jego zastosowania w teledetekcji. 
Wskazuję, Ŝe atmosfera nie jest przepuszczalna 
dla tego promieniowania i jedynie niektóre zakre-
sy promieniowania (nazywane oknami atmosfe-
rycznymi) docierają do powierzchni ziemi. Jedy-
nie zakresy: 3,4-4,2 oraz 8-14 mikrometrów są 
przepuszczalne w znacznym stopniu.  

Następnie opisane są urządzenia słuŜące do 
pozyskiwania informacji o długofalowym pro-
mieniowaniu podczerwonym, a takŜe zasady 
otrzymywania informacji ilościowych, przy zasto-
sowaniu obrazów termalnych. Następnie na pod-

stawie zobrazowania termalnego wykonanego dla 
odcinka Wisły między Elektrownią Kozienice a 
ujściem Pilicy bardziej szczegółowo opisuję tech-
nikę wykrywania zanieczyszczeń wód powierzch-
niowych.  

Autor wskazał, Ŝe najdogodniejszą godziną 
dla tego typu badań jest czas po zachodzie słońca, 
kiedy występuję maksymalny kontrast temperatu-
rowy. Oprócz zobrazowania termalnego wykona-
no zdjęcia panchromatyczne, oraz pomiary na-
ziemne temperatury w kilku wybranych punktach. 
Na obrazie termalnym woda rzeczna (zimna) jest 
bardzo ciemna, zaś woda ciepła ma ton bardzo 
jasny, granica między nimi jest bardzo wyraźna. 
Oprócz obrazu termalnego, rejestrowano równieŜ 
intensywność emisji promieniowania podczerwo-
nego w postaci wykresu. Otrzymano dzięki temu 
21 profilów prezentujących te wielkości dla wy-
branych linii, które posłuŜyły do interpretacji ilo-
ściowej tego obrazu (za pomocą odpowiednich 
obliczeń, przy wykorzystaniu pomiarów naziem-
nych) sporządzono profile temperaturowe pozwa-
lające na dokładniejszą analizę obrazu termalnego 
(uchwycenie nawet subtelnych zmian temperatu-
ry).4   

Zastosowanie zdjęć satelitarnych i lotniczych w 
badaniu powodzi: 

W polskiej literaturze pojawiły się artykuły 
dotyczące rejestrowania powodzi przez satelity 
serii Landsat. „Rozwój sytuacji powodziowej w 
dolinie Bugu i Narwii wiosną 1979 roku zareje-
strowany na landsatowskich obrazach satelitar-
nych”5 stanowi połączenie danych zebranych ze 
stacji naziemnych dotyczących warunków pogo-
dowych i hydrologicznych z obrazami satelitar-
nymi dającymi wgląd na powierzchniowy zasięg 
powodzi. Ułatwia to oszacowanie strat, analizę 
zaistniałej sytuacji i sporządzenie wniosków na 
przyszłość w celu jej uniknięcia.  

Artykuł „Powódź w rejonie ST. Louis – lipiec 
1993. Operacyjne zastosowanie zdjęć lotniczych” 
potwierdził uŜyteczność zdjęć wykonanych przez 
satelitę Landsat dla uzupełnienia i weryfikacji 
analiz sytuacji powodziowej wykonanych w tere-
nie, a takŜe ułatwienia oszacowania strat i prze-
strzennego ujęcia zjawiska. Dane w przypadku 
drugiego zdarzenia miały postać cyfrową, dlatego 
mogły być obsługiwane przez programy GIS’owe 
i porównywane z zasobami kartograficznymi i 

                                                           
4 Informację dotyczące tego zagadnienia znaleźć moŜ-
na równieŜ w artykule T. Baranowskiej, p.t. „Kontrola 
zanieczyszczeń wód za pomocą zdjęć lotniczych i 
obrazów termalnych”, Fotointerpretacja w geografii, z. 
10, Toruń 1977.  
5 A. Ciołkosz, R. Gronet, Fotointerpretacja w geografii, 
t. VI (16), Katowice 1983.  
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statystycznymi, co znacznie zwiększyło moŜliwo-
ści ich wykorzystania dla oszacowania szkód po-
wodziowych w zakresie infrastruktury i krajobra-
zu. Pozwala to równieŜ na planowanie akcji ra-
tunkowej oraz likwidację szkód, pomaga takŜe 
aktualizować mapy zagroŜenia powodziowego.  

Obydwie publikację wskazują jednak na wa-
dy wykorzystania zdjęć landsatowskich. NaleŜą 
do nich przede wszystkim długi czas oczekiwania 
na kolejne zobrazowanie tego samego obszaru a 
takŜe uzaleŜnienie od warunków pogodowych 
(zachmurzenie). Dlatego teŜ obrazy radarowe 
stają się bardziej popularnym materiałem wyko-
rzystywanym w tej dziedzinie.  

MoŜliwości zastosowania promieniowania 
mikrofalowego do przewidywania powodzi przed-
stawione są w artykule „Flood monitoring over 
the Mackenzie River Basin using passing micro-
wave data”6. Autorzy wskazują na moŜliwości 
połączenia obserwacji naziemnych wielkości od-
pływu rzeki z modelem „Water Surface Fraction” 
obliczanym na podstawie danych z SSM/I (pa-
sywnego mikrofalowego instrumentu obrazujące-
go). Pozwala to na sporządzenie modelu, który 
umoŜliwia przewidywanie powodzi. 

Zastosowanie danych teledetkcyjnych w badaniu 
cyklu hydrologicznego. 

Badanie składowych bilansu hydrologicznego.7 

Opady atomosferyczne: 
Teledetekcja daję hydrologom moŜliwość ob-

serwacji opadów atmosferycznych w czasie rze-
czywistym lub prawie rzeczywistym na relatyw-
nie duŜych powierzchniach, dzięki czemu moŜe 
stanowić niezbędne uzupełnienie konwencjonal-
nych pomiarów. Pierwsze pomiary z zastosowa-
niem techniki satelitarnej zostały wykonane dla 
pomiarów opadów konwekcyjnych w równiko-
wych i okołorównikowych szerokościach geogra-
ficznych. Znacznie szerzej stosowanymi niŜ tech-
niki satelitarne są techniki radarowe, które stoso-
wane są do badania wszystkich typów opadów 
atmosferycznych (orograficznych, cyklonalnych i 
konwekcyjnych).  
 

                                                           
6 M. Temimi, R. Leconte, F. Brissette, N. Chaouch, 
Flood monitoring over Mackenzie River Basin using 
passive microwave data, Remote sensing of Environ-
ment 98 (2005).  
7 1. Kuittinen R., Remote sensing for hydrology Pro-
gress and prospects, World Meteorological Organisa-
tion, Operational Hydrology Report No. 36, Geneva 
1992.  
Haefner H., Schumann A.H., “Remote sensing applica-
tions in hydrology and water resources management”, 
Remote sensing series, Zurich 1992 

 
 

Rysunek 1. Cykl hydrologiczny a moŜliwości jego 
badania przez teledetekcję. 

Kiedy do obserwacji opadów deszczu uŜywa-
ne są satelity, mierzone są następujące elementy: 

1. granice obszaru, na który spadł deszcz, 
2. wielkość opadów, 
3. sumaryczna ilość padów z poszczegól-

nych zdarzeń, 
4. krótkoterminowe prognozy opadów. 
Stosowane współcześnie metody wykorzystu-

jące techniki satelitarne są metodami pośrednimi, 
gdyŜ wykorzystują albedo i zdolność emisyjną 
chmur. Wykorzystuję się promieniowanie wi-
dzialne i bliską podczerwień. Informacji w tych 
zakresach dostarczają satelity meteorologiczne o 
orbitach okołobiegunowych: np. NOAA i geosta-
cjonarnych, np. GOES, GMS, Insat i 
METEOSAT.  

Radary rejestrują promieniowanie mikrofa-
lowe, które wysyłane jest przez hydrometeory 
znajdujące się w chmurach. Badaniu podlegać, 
więc mogą wnętrza chmur, a nie ich górne war-
stwy (Radary do obserwacji pogody mogą mie-
rzyć promieniowanie radaru odbite od kropli 
deszczu, podczas gdy wielkość i ilość kropel de-
terminuję jego siłę). Radar moŜe zarejestrować 
nawet niewielkie opady i znacząco uzupełnić in-
formacje uzyskane metodami konwencjonalnymi. 
Wadą tej techniki jest znacznie słabszy sygnał w 
porównaniu z promieniowaniem widzialnym i IR, 
stąd obrazy tak uzyskiwane mają znacznie mniej-
szą rozdzielczość przestrzenną.  
Metody obserwacji opadów z zastosowaniem 
technik satelitarnych mogą być podzielone na trzy 
grupy: 
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1. metody statystyczne: są obliczane dla za-
chmurzenia obszaru, dla którego ma zostać 
wykonany pomiar opadów. Stosowane są tu-
taj: albedo i temperatura chmur, które mierzo-
ne są na róŜnych poziomach (wysokościach).  

2. Obserwacje poszczególnych chmur dokonuję 
się poprzez powiązanie danego typu chmury z 
opadami, które powinna ona dać. Stosuje się 
tu przede wszystkim promieniowanie termal-
ne, a chmury są identyfikowane dzięki ich 
temperaturze.  

3. Śledzenie rozwoju chmur, to metoda szaco-
wania polegająca na interpretowaniu historii 
powstania i rozwoju chmur (pojedynczych lub 
warstw chmur) na sukcesywnie wykonywa-
nych zdjęciach. Jest ona stosowana, po po-
równaniu z danymi z satelity GOES oraz da-
nymi naziemnymi do przewidywania ilości 
opadów i sporządzania modelu przewidywa-
nia powodzi.  
W tym miejscu naleŜy równieŜ wspomnieć o 

satelicie TRMM Tropical Rainfall Measuring 
Mission, pierwszym w historii satelicie poświę-
conym wyłącznie badaniom opadów deszczu i 
bilansu energetycznego Ziemi. Na jego pokładzie 
znajdują się następujące instrumenty: 
• TMI - 9 kanałowy pasywny radiometr pracu-

jący w mikrofalach, mierzący: całkowitą ilo-
ści pary wodnej nad lądami i morzami, silne i 
słabe opady nad lądami i oceanami,  

• Visible and Infrared Scanner, VIRS - ska-
ner podczerwieni i światła widzialnego, do 
obserwacji pokrywy chmur, dziennej dyskry-
minacji woda/lód, całodobowego pomiaru pa-
ry wodnej i temperatury chmur,  

• Precipitation Radar, PR - radar opadów 
atmosferycznych - słuŜy do wykonywania 
trójwymiarowych i wysokościowych profili 
opadów atmosferycznych i uzyskiwania z 
nich informacji o cieple utajonym, moŜe wy-
kryć opad deszczu o intensywności od 0,5 
mm/h.  
 

Woda gruntowa8 

Na początku naleŜy wskazać, Ŝe woda grun-
towa omawiana jest najczęściej jako woda znajdu-
jąca się w obrębie strefy aeracji, rozciągającej się 
pomiędzy powierzchnią gruntu a zwierciadłem 
wody gruntowej, czyli woda błonkowa, higrosko-
pijna a takŜe kapilarna, oraz wody w warstwie 
saturacji (pozostałe).  

                                                           
8 E. Sener, A. Davraz, M. Ozcelik, „An integration of 
GIS and remote sensing in groundwater investigations: 
A case study in Burdur, Turkey”, Hydrogeology Jour-
nal (2005).  
 

Metody pomiaru wody w strefie aeracji są nastę-
pujące: 
1. Pomiar odbicia promieniowania widzianego 

oraz bliskiej podczerwieni od nagiej gleby, 
gdzie wskaźnikiem wody jest barwa gleby. 
Tylko w niektórych przypadkach satelity mają 
w tej dziedzinie zastosowanie, gdyŜ najczę-
ściej gleba porośnięta jest roślinnością.  

2. Pomiar dziennego zróŜnicowania temperatury 
powierzchni gleby oraz róŜnic temperaturo-
wych pomiędzy powierzchnią (czaszą) roślin-
ności a powietrzem. W rzeczywistości moŜe 
być zmierzona wilgotność jedynie 5 cm gleby 
(od powierzchni). W przypadku obszarów po-
rośniętych roślinnością, pomiary te są moŜli-
we jedynie tam, gdzie roślinność jest niska, a 
w praktyce jedynie na obszarach uprawia-
nych.  

3. Pomiary rozproszenia wstecznego promie-
niowania mikrofalowego od gleby. Podobnie 
jak w przypadku poprzednich metod moŜna 
zbadać wilgotność jedynie 5 cm wierzchniej 
warstwy gleby, stosuję się do tego promie-
niowanie długości 5-10 cm (zwłaszcza fale 
L). Podobnie jak w poprzednich przypadkach 
jedynie gleba naga, lub uprawiana moŜe być 
badana za pomocą tej metody.  

4. Technika stosująca naturalne, ziemskie pro-
mieniowanie gamma, które jest silnie osłabia-
ne przez wodę pozwala na pomiar wilgotności 
gleby do głębokości 20-30 cm. Powietrze sil-
nie osłabia promieniowanie gamma, dlatego 
pomiary mogą być prowadzone z wysokości 
50-150 m. Jednak pomiary takie są bardzo 
drogie, i wykonywane przede wszystkim dla 
badań geologicznych.  

 
Woda podziemna: 

Teledetekcja jest w stanie określić wiele 
istotnych informacji dla hydrologii wód podziem-
nych, takich jak: gleby, rzeźba terenu, czy rodzaj 
skał, jednakŜe rzadko jest w stanie określić istnie-
nie, lokalizację i głębokość wód gruntowych. 
Jedynie dzięki zastosowaniu VLF (Very Long 
Frequency) moŜliwe jest zdobycie informacji 
bezpośrednio odwołujących się do występowania 
wód podziemnych.  

Fotografia lotnicza oraz dane z satelitów 
Landsat i SPOT są szeroko uŜywane w poszuki-
waniach potencjalnych obszarów występowania 
wód gruntowych. 

Wszystkie inne metody teledetekcyjne są me-
todami pośrednimi, badają bowiem: rzeźbę, bu-
dowę terenu oraz roślinność, które pozwalają na 
badanie wód podziemnych.  
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Ewapotranspiracja: 

Ewaporacja to parowanie ze zbiorników wód 
powierzchniowych i z lądów do atmosfery, tran-
spiracja zaś to parowanie z powierzchni roślin. 
Ewapotranspiracja jest więc zsumowaniem tych 
dwóch procesów. Wpływ na jej wielkość mają: 
promieniowanie słoneczne, temperatura przypo-
wierzchniowej warstwy powietrza, prędkość wia-
tru, ciśnienie powietrza, wilgotność gleb, tempera-
tura gleby a takŜe topografia obszaru. Znajomość 
wielkości ewapotranspiracji ma wielkie znaczenie 
dla obszarów uprawnych, zagroŜonych suszami, 
zaś podniesienie się jej średniej wielkości moŜe 
świadczyć o postępującym zjawisku ocieplania 
klimatu.  

Obrazy termalne z sensorów umieszczonych 
na pokładach satelitów i samolotów zostały uŜyte 
wraz z danymi o wodzie gruntowej i modelem 
granic warstwy (boundary layer model) w celu 
oszacowania ewapotranspiracji. PoniewaŜ roślin-
ność osłabia promieniowanie termalne emitowane 
przez powierzchnię gleby, została opracowana 
metoda, w której do pomiaru uŜywa się tempera-
tury powierzchni roślin zamiast temperatury po-
wierzchni gleby. Wadami tej metody są błędy w 
szacowaniu temperatury powierzchni roślin a 
takŜe konieczność określenia typu tej roślinności. 
Z tych powodów ta metoda moŜe być uŜywana 
dla obszarów uprawnych, prerii i sawann.  

 
 
 

 
 

Obliczany parametr Metody obliczeń oraz skanery Pułap 

 

Promieniowanie słonecz-

ne 

Określenie wielkości promieniowania słonecznego za pomocą 

danych ze skanera MSS, zakres promieniowania od widzial-

nego, przez bliską podczerwień i części promieniowania ter-

malnego.  

S, N 

Temperatura gleby Dane ze skanera MSS albo TSC, z zuŜyciem promieniowania 

termalnego  

S, L, (N) 

Wilgotność gleby Dobowe zmiany temperatury, emisja promieniowania mikro-

falowego. Wykorzystanie danych: MSS, TSC, SLAR, SAR. 

S, L,  

Wilgotność powietrza 

przy powierzchni gleby 

Wilgotnościomierz N 

Prędkość wiatru  Anemometr N 

Typ gleby Roślinność, uŜytkowanie ziemi, z uŜyciem MSS i CA.  S, L, (N) 

 

S- obserwacje satelitarne   N- naziemne obserwację    L- obserwację z pułapu lotniczego 
Tabela 2. Metody pomiarów parametrów bezpośrednio wpływających na wielkość ewapotranspiracji z uŜy-

ciem teledetekcji i metod naziemnych. 
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Nowsze badania9 wskazują na moŜliwość 
wykorzystania danych ze skanera NOAA-
AVHRR oraz z satelitów Landsat. W tym celu 
wykorzystuje się wzór: 
 ET = ETm – B( Tx - Tsm) 
Gdzie: 
ET – wartość ewapotranspiracji w czasie rzeczy-
wistym,  
ETm – maksymalna wartość ewapotranspiracji dla 
poszczególnych typów upraw 
(Tx - Tsm) – róŜnica temperatury pomiędzy danym 
pikselem a pikselem o największej ewapotranspi-
racji. Obliczana jest dzięki danym ze skanera: 
NOAA-AVHRR (wykorzystanie podczerwieni 
termalnej), zaś wiedza o rozmieszczeniu poszcze-
gólnych typów upraw pozyskana jest z obrazów 
ze skanera Landsat TM.  
B – to współczynnik charakterystyczny dla danej 
uprawy, obliczany empirycznie. Istnieją równieŜ 
moŜliwości wykorzystania promieniowania mi-
krofalowego.  
 
Śnieg 

Obszary, gdzie średnia temperatura oscyluję 
w okolicy zera, charakteryzują się przewagą opa-
dów w postaci śniegu i tworzeniem się pokryw 
śniegu. W lecie całkowicie lub częściowo ulega 
on roztopieniu, co prowadzi do powodzi. W ob-
szarach górskich oraz połoŜonych w wysokich 
szerokościach geograficznych, śnieg jest podsta-
wowym źródłem spływów powierzchniowych,  
wiosną i latem, zasobem wody, oraz źródłem 
energii i nawodnienia.  

Pokrywy śniegu zajmujące duŜe obszary mo-
gą być mierzone technikami teledetekcyjnymi, 
znacznie sprawniejszymi i tańszymi od metod 
terenowych.  

Najbardziej interesującymi w tej kwestii hy-
drologów jest ilość wody pochodzącej z topnienia 
śniegu. Dla oszacowania tej wielkości konieczna 
jest znajomość powierzchni zajętej przez pokrywę 
śniegu, a takŜe ilość wody odpowiadająca tej po-
krywie. Te wskaźniki wraz z albedo śniegu, jego 
temperaturą i ilością wolnej wody w nim zawartej, 
są określane najczęściej właśnie przy uŜyciu me-
tod teledetekcyjnych.  

Odbicie promieniowania widzialnego i bli-
skiej podczerwieni przez śnieg jest duŜe, co 
znacznie ułatwia jego rejestrację. Znacznym 
utrudnieniem są: gęsty las i chmury. Tylko Land-

                                                           
9 V. Caselles, M..M. Artigao, E. Hurtado, C. Coll, A. 
Brasa, “Mapping Actual Evapotranspiration by Com-
bining Landsat TM and NOAA – AVHRR Images: 
Application to the Barrax Area, Albacete, Spain.” Re-
mote Sensing of Environment, Tom  63, Numer 1, 
1998.  

sat/TM posiada sensor pozwalający odróŜnić 
chmury od śniegu.  

Pomocne w półautomatycznej klasyfikacji 
śniegu na zdjęciach są współczynniki:  

Snow Index-SI – stosunek odbicia promie-
niowania widzialnego do odbicia promieniowania 
bliskiej podczerwieni lub podczerwieni środkowej 
(odbicia w zakresie światła widzialnego wynosi 
80-90%, podczas gdy w przypadku fal dłuŜszych 
jest niŜsze d 20%) 

SI = RVIS/ RSIR v RVIS / RMIR 

Normalized Difference Snow Index (NDSI) 
=  (RVIS - RSIR) / (RVIS + RSIR) 

UŜycie promieniowania termalnego pozwala 
wykrywać a nawet dość dokładnie określać grani-
ce zasięgu pokryw śniegu (zwłaszcza na obsza-
rach leśnych, w których śnieg jest znacznie chłod-
niejszy).  

Śnieg oddziałuje na emisję i rozproszenie fal 
mikrofalowych, co komplikuje szacowanie pod-
stawowych parametrów takich jak: ilość wody 
odpowiadającej danej pokrywie śniegu, rozciągło-
ści powierzchniowej oraz zawartości wolnej wo-
dy. Mimo istnienia technik pomiarów podstawo-
wych parametrów śniegu, brakuje takich, które by 
umoŜliwiły badanie jego wskaźników w czasie 
rzeczywistym.  

MiąŜszość pokrywy śnieŜnej moŜna obliczać 
za pomocą następujących algorytmów: 

„Snow fraction” (F) - procent obszaru po-
krytego śniegiem, widziany z satelity (nie obej-
muje obszarów pokrytych roślinnością, która 
uniemoŜliwia obserwację śniegu).  

 
F = ( R — Rland) / (Rsnow — Rland) 
 
gdzie:  
R- widzialne odbicie od sceny 
Rland — scena bez pokrywy śnieŜnej, 
Rsnow  — odbicie od sceny całkowicie po-

krytej śniegiem.  
 
Pozyskana w ten sposób wielkość F, pozwala 

na obliczenie „snow depth (D)” dla obszarów z 
niską roślinnością:  

 
D = exp (aF) — 1 
a – 0,0333 
F (%) 
Dla obszarów porośniętych lasem opracowa-

no zmodyfikowany algorytm na obliczenie 
snow depth: 

D = exp (aF + b ) — 1  
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Współczynniki a i b zaleŜą od procentu po-
krycia terenu przez las i typu lasu10.  

 
Ilość wody odpowiadająca danej pokrywie 

śniegu moŜe być mierzona za pomocą promie-
niowania gamma, gdyŜ śnieg wpływa na ziemskie 
fale tego typu. Jest to jednak metoda dość droga w 
porównaniu z pomiarami naziemnymi, ale przy 
tym umoŜliwia pomiary zarówno śniegu i lodu. 
Nie moŜe być uŜywana do badań bagien, ponie-
waŜ warstwa wody powyŜej 450 mm, absorbuje 
całość promieniowania gamma. Metoda ta moŜli-
wa jest do zastosowania jedynie w przypadku 
lotów na niskiem pułapie przy bardzo dokładnej 
kalibracji w czasie lotu.  
 
Lód i mróz 

Lód jest obecny na powierzchni ziemi pod 
róŜną postacią: lodowców, lodów rzek i jezior, i 
mrozu czy zmarzliny w podłoŜu. Lodowce, które 
składają się z przyrastającego przez wiele lat lodu, 
topnieją wiosną i zwiększają odpływ. Dlatego na 
wielu obszarach, są one waŜnym źródłem powo-
dzi. Kry lodowe transportowane przez rzeki mogą 
doprowadzić do zatorów lodowych, prowadzą-
cych do powodzi i zniszczeń budynków znajdują-
cych się na brzegach rzeki. Około 20 % po-
wierzchni lądów znajdują się w strefie wielolet-
niej zmarzliny w podłoŜu, która ma wpływ na 
infiltracje, ewapotranspirację i właściwości wody 
gruntowej. Informacje o obecności zlodzenia rzek 
i jezior są niezbędne przy badaniach ewapotran-
spiracji.  
NajwaŜniejsze charakterystyki lodu to:  
1. Rozciągłość, moŜe być przedstawiana na ma-

pach z uŜyciem obrazowania satelitarnego. 
Zarówno zdjęcia z satelitów do obserwacji 
naziemnych jak i satelitów meteorologicznych 
mogą być stosowane. Jeśli szczególnie do-
kładny pomiar jest wymagany, obrazy ze 
SPOT’a lub zdjęcia lotnicze mogą być zasto-
sowane. Obszary lodowców pokryte przez 
śnieg są dość łatwo wykrywalne ze względu 
na większe odbicie promieniowania widzia-
nego i podczerwonego przez śnieg.  

2. Ilość, nie ma jeszcze metod teledetekcyjnych 
do pomiaru tych wskaźników, jednak przewi-
dywane są moŜliwości zastosowania radarów 
umieszczonych na satelitach.  

3. Temperatura  
4. Topnienie.  

MoŜliwe są pomiary ruchu lodowców, dzięki 
zastosowaniu obrazów wykonanych w róŜnym 
                                                           
10 Więcej informacji w artykule: „Enhanced algorithm 
for estimating snow depth from geostationary satel-
lites” (2007).  
 

czasie. Mogą być uŜyte dane z satelitów meteoro-
logicznych, jednakŜe utrudnienie stanowi tu niska 
rozdzielczość terenowa oraz chmury. Najlepszą 
techniką byłby radar, który eliminuje trudności 
związane z istnieniem pokrywy chmur.  

Teledetekcja dostarcza szczególnie waŜnych 
moŜliwości w tych badaniach, poniewaŜ: 
1. MoŜliwe jest dostarczenie zdjęć i zobrazowań 

w róŜnych skalach. Średnie rozdzielczości 
przestrzenne, jakie posiadają: TM, ETM+, 
Terra-1 ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection Radiometr) 
pozwalają na uzyskanie danych od regional-
nych po globalne. W celu prowadzenia bardzo 
dokładnych danych stosuję się sensory o roz-
dzielczości przestrzennej mniejszej od 5 m, 
takie jak: IKONOS, Quickbird.  

2. MoŜliwość obserwacji lodowców w trójwy-
miarze, co umoŜliwiają zdjęcia lotnicze, ale i: 
ASTER, SPOT, IKONOS i Quickbird.  

3. MoŜliwości prowadzenia powtarzalnych zo-
brazowań obszarów zagroŜonych lub poten-
cjalnie zagroŜonych,  

4. Archiwizacja danych pozwala na badanie 
zmian zachodzących w długich odcinkach 
czasu.  
W inwentaryzacji lodowców na świecie uŜy-

wa się danych z róŜnych sensorów, zaleŜnie od 
czynników przedstawionych w tabeli 1.  
  
Wody powierzchniowe 

Do wód powierzchniowych zaliczamy wody: 
jezior, rzek, stawów, zbiorników sztucznych, ob-
szary okresowo zalane wodą. Najczęściej pomiary 
poziomu wody w tych zbiornikach nie stanowi 
problemu, jednak zmiany stanu wody w ciągu 
roku związane z zamarzaniem, wysychaniem lub 
powodziami komplikuje te obserwację i wymaga 
zaangaŜowania bardziej skutecznych technik.  
Teledetekcja zajmuję się pomiarami następują-
cych elementów wód powierzchniowych: 
1. Rozciągłość powierzchniowa, mierzona za 

pomocą odbicia promieniowania widzialnego 
i bliskiej podczerwieni a takŜe odbicie zwrot-
ne fal mikrofalowych od powierzchni wody. 
Do tego celu wykorzystuję się skaner MSS a 
takŜe SAR i SLAR.  

2. Pomiary poziomu wody w jeziorach wyko-
nywane są za pomocą danych z SEASAT’a,  
jednakŜe niska rozdzielczość terenowa sateli-
tów meteorologicznych pozwala na prowa-
dzenie takich badań jedynie na duŜych obsza-
rowo jeziorach i morzach.  

3. Temperatura powierzchni wody moŜe być 
mierzona jako pomiar emisji promieniowania 
termalnego przez powierzchnię wody. Jed-
nakŜe temperatura wody maleje w głąb, co 
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wymusza konieczność tworzenia profili tem-
peratury, czego nie moŜna osiągnąć metodami 
teledetekcyjnymi. 

4. Głębokość zbiorników mierzy się dzięki pene-
tracji światła w głąb zbiornika i odbicia od 
dna zbiornika i odbioru przez sensor. Najczę-
ściej do tego celu uŜywa się promieniowania 
w zakresie 0,5-0,7 nm. Rzeźba dna jest bada-
na poprzez obserwację powierzchni wody, na 
którą ma wpływ właśnie dno zbiornika. Po-
miary głębokości zbiorników są bardzo trud-
ne, dlatego stosuję się je najczęściej do akwe-
nów o głębokości do kilku-kilkunastu me-
trów. Błąd wynosi około 0,5m.  

 
Inne moŜliwości pomiarów głębokości zbior-

ników są następujące: 
• Pomiar stereofotogrametryczny. Wykonuję 

się zdjęcia z dwóch puntków oddalonych od 
siebie na znaną odległość. Głębokość zbiorni-
ka obliczyć moŜna na podstawie deformacji 
przestrzennej wywołanej załamaniem promie-
ni świetlnych. 

• Pomiar densytometryczny – przy załoŜeniu, 
Ŝe dno zbiornika jest jednorodne, zaś gęstość 
wody jest jednakowa, zmiana fototonu jest 
skutkiem zmian głębokości,  

• Metody pośrednie – opierające się na zaleŜno-
ściach, takich jak: korelacja pomiędzy głębo-
kością zbiornika a parametrami falowania 
powierzchni wody. 

5. Pomiar ilości osadu w zbiornikach opiera się 
na współczynniku odbicia światła widzialnego 
i bliskiej podczerwieni od tych osadów. Okre-
ślenie ilościowe transportowanego osadu w 
rzekach wymaga posiadania obrazów o dobrej 
rozdzielczości przestrzennej oraz wykonywa-
nych z duŜą częstotliwością.  
Obrazowanie wód powierzchniowych najczę-

ściej wykonywane jest za pomocą promieniowa-
nia podczerwonego.  
 
Zastosowanie fotointerpretacji w badaniach 
hydrologicznych: 

MoŜliwości wykorzystania zdjęć lotniczych w 
badaniach hydrologicznych: 

Wody podziemne 

Rozpoznawane są na zdjęciach lotniczych 
głównie dzięki cechom pośrednim. Cechami bez-
pośrednimi na zdjęciach lotniczych i spektrostre-
fowych są fototon, barwa (ciemny fototon, bar-
dziej intensywna barwa). Rodzaj tych cel zaleŜy 
od klimatu, w jakim prowadzone są badania. Pod-
stawowymi elementami rozpoznania wód pod-
ziemnych są powierzchniowe ujęcia wód pod-
ziemnych. W klimatach suchych: obniŜenia terenu 

zajęte pod koryta do pojenia bydła, pogłębiane 
takŜe w celu pobierania wody wierzchówkowej 
dla celów gospodarczych. W klimacie umiarko-
wanych taką rolę spełniają sieci drenów i rowy 
melioracyjne. Innymi elementami są: 
1. roślinność. Skład gatunkowy daję informację 

o głębokości występowania wód, a takŜe np. 
stopniu mineralizacji i miejscach naturalnego 
wypływu. W warunkach europejskich o głę-
bokości wód gruntowych wnioskować moŜna 
na podstawie zbiorowisk leśnych i łąkowych, 

2. gleby, 
3. rzeźba,  
4. rodzaj skały.11 
 
Wody powierzchniowe: 

W miejscach wypływu wód podziemnych 
formują się: wysięki, młaki oraz wycieki. Ich in-
terpretacja na zdjęciach lotniczych ma równieŜ 
charakter pośredni. Odnajduję się je w wyniku 
analizy rzeźby, roślinności i hydrografii obszaru.  

Konfrontacja zdjęć panchromatycznych i 
spektrostrefowych pozwala wnioskować, Ŝe te 
drugie nadają się znacznie lepiej do określania 
jakości wód, stopnia zarastania, zawartość materii 
organicznej, a takŜe sztucznych wypływów zanie-
czyszczeń. 12 
Jeziora: cechy bezpośrednie to: fototon, kształt i 
tekstura, cechy pośrednie – powiązanie z innymi 
elementami środowiska geograficznego. 

Fototon lub barwa moŜe wskazywać na che-
mizm wody jeziornej, a przez to na stadium roz-
wojowe tego jeziora (oligotroficzne, eutroficzne, 
dystroficzne). Kształt wskazuję natomiast na ge-
nezę jeziora. MoŜliwa jest równieŜ obserwacja 
zarastania misy jeziornej.  
Rzeki – fototon (barwa), która zaleŜy do głęboko-
ści rzeki oraz rodzaju dna, oraz kształt koryta 
(róŜne typy koryta rzecznego, odcinek rzeki, re-
Ŝim, działalność człowieka, rodzaj materiału, w 
którym ukształtowane jest koryto).  
Cechy pośrednie – rzeźba, zmiana składu lub fi-
zjologicznych cech roślinności. Na podstawie 
zdjęć lotniczych moŜna wyznaczyć wiele parame-
trów, takich jak: szerokość rzeki, kierunek jej 
biegu, prędkość, głębokość.  
Kanały – fototon (barwa), kształt, ostro zarysowa-
ne brzegi, a takŜe urządzenia pomocnicze.  
Bagna – fototon szaro-czarny (ciemniejszy w 
miejscach występowania wody), przeplatanie 
struktury drobno- i gruboziarnistej, plamista, nie-
                                                           
11 Więcej informacji w podręczniku: A. Ciołkosz, J. Miszal-
ski, J. R. Olędzki, „Interpretacja zdjęć lotniczych” 
12 M. DruŜbowski, J. Sokołowski, K. Trafas, „Zasto-
sowanie zdjęć spektrostrefowych s badaniach niektó-
rych elementów środowiska geograficznego”, Fotoin-
terpretacja w geografii, tom VII (17), Katowice 1984.  
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uporządkowana tekstura. Cechami pośrednimi są 
cieki z nich czasami wypływające, rzeźba, ton 
ciemniejszy od otaczających łąk, brak śladów  
zagospodarowania przez człowieka.  
Zarastające zbiorniki wodne – zarastanie zbiorni-
ków rozpoznaję się dzięki jaśniejszemu w stosun-
ku do powierzchni wody fototonowi roślinności 
wodnej. Zastosowanie zdjęć z róŜnych okresów 
czasowych pozwala równieŜ na obserwację postę-
pującego zarastania, aŜ do etapu mokradła i uŜyt-
kowania rolniczego.  

Na obszarach o małej stabilności hydrogra-
ficznej, takich jak śuławy, jedynie zdjęcia lotni-
cze z róŜnych okresów są w stanie oddać zmienia-
jące się elementy sieci wód powierzchniowych, 
takiej jak: powstające i zasypywane rowy melio-
racyjne, zarastające i zasypywane starorzecza i 
inne.13 

 
Obok znajduje się klucz fotointerpretacyjny 

poszczególnych elementów sieci hydrograficznej.  
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ZASTOSOWANIE TELEDETEKCJI W 
BADANIACH MÓRZ I OCEANÓW 

"How inappropriate to call this planet Earth, 
when clearly it is Ocean." 

Sir Arthur C. Clarke 

Wszechocean obejmuje powierzchnię 361,3 
mln km², czyli około 71% globu ziemskiego i jest 
prawdopodobnie najcenniejszym zasobem Ziemi 
(Bajkiewicz-Grabowska i in., 1999). Wywiera 
ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej plane-
ty, nie tylko jako zbiornik niezbędnej do Ŝycia 
wody, czy część cyklu hydrologicznym, ale takŜe 
oddziałując na bilans cieplny, procesy klimatycz-
ne, biosferę a pośrednio nawet na gospodarkę. 
Pomimo swojego duŜego znaczenia i wpływu na 
wiele zjawisk Ocean Światowy, z powodu ol-
brzymich rozmiarów i niedostępności, jest ciągle 
elementem środowiska, o którym wiemy stosun-
kowo niewiele (Lillesand i in., 2004). Dopiero 
technologie zastosowane do badań w XX wieku, 
pozwoliły na pełniejsze poznanie topografii oraz 
złoŜonych procesów wymiany energii i materii 
w środowiskach wodnych, będących nie bez zna-
czenia dla funkcjonowania całej kuli ziemskiej. 

Zastosowanie teledetekcji lotniczej i satelitar-
nej w badaniach mórz i oceanów, pozwoliło na 
otrzymywanie właściwie dowolnie częstych zo-
brazowań duŜych obszarów morskich, co w przy-
padku wykorzystywania tradycyjnych metod po-
miarowych było właściwie niewykonalne. 
 
Właściwości wody  

Właściwości fizyczne wody sprawiają, Ŝe in-
formacje o tym środowisku mogą być agregowa-
nie dzięki obserwacji w świetle widzialnym, pod-
czerwieni, promieniowaniu mikrofalowym oraz 
radarowym. Zgodnie z zasadą absorpcji promie-
niowania elektromagnetycznego w wodzie, głę-
bokość penetracji wiązki jest odwrotnie propor-
cjonalna do długości fal. Dodatkowo na jej wła-
ściwości spektralne wpływają jeszcze takie czyn-
niki jak: kąt obserwacji, szorstkość powierzchni, 
optyczne właściwości wody, rozpuszczone w niej 
związki, kąt oświetlenia i odbicie promieni od dna 
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zbiornika. (Sanchez, Canton, 1999). Spośród 
wszystkich zakresów fal, największą zdolność 
wnikania w ośrodki wodne ma widmo niebieskie, 
nieco  mniejsze moŜliwości ma światło zielone, 
a zdecydowanie najmniejsze światło czerwone. 
Podczerwień moŜe przeniknąć jedynie przez kilka 
centymetrów powierzchniowej warstwy wody, 
podczas gdy fale mikrofalowe i radarowe odbijają 
się od powierzchni zbiornika. Zgodnie z tym na 
krzywą odbicia spektralnego wody składają się 
trzy czynniki: odbicie od powierzchni, odbicie od 
warstw przypowierzchniowych i odbicie od dna.  
 
Historia teledetekcji mórz i oceanów 

Najwcześniejszym zastosowaniem teledetek-
cji w badaniach mórz i oceanów, były zdjęcia 
obrazujące rejony szczególnie istotne dla Ŝeglugi, 
ulegające sezonowemu zlodzeniu, jak północne i 
wschodnie wybrzeŜa Ameryki północnej, Morze 
Beringa i północna część Atlantyku. Początkowo 
były one wykonywane z pokładów samolotów 
oraz przez satelity meteorologiczne i środowi-
skowe. W miarę jednak rozwoju techniki i w wy-
niku rosnącego zapotrzebowania na takie opraco-
wania, postanowiono skonstruować osobnego 
satelitę przeznaczonego specjalnie do obserwacji 
morskich obszarów Ziemi. 

Pierwszym satelitą przeznaczonym do moni-
toringu oceanów był umieszczony na orbicie 27 
czerwca 1978 roku Seasat 1. Poza dwupasmowym 
radiometrem obrazującym w kanale widzialnym i 
podczerwieni, w misji tej po raz pierwszy w histo-
rii, zastosowano równieŜ sensory mikrofalowe. 
Podstawowym celem satelity było zebranie jak 
największej ilości danych o topografii linii brze-
gowej i mimo, Ŝe instrumenty pokładowe zawio-
dły o wiele szybciej niŜ się tego spodziewano, w 
ciągu 98 dni trwania misji, zgromadzono więcej 
informacji niŜ przez 100 lat wcześniejszych badań 
morskich. Zaskoczeniem była równieŜ ilość in-
formacji uzyskana dzięki pomiarom radarowym. 
Poza monitoringiem fal morskich i polarnej po-
krywy śnieŜno-lodowej, radar SAR okazał się 
niezwykle przydatny równieŜ przy wyznaczaniu 
granic prądów morskich, wirów, frontów atmosfe-
rycznych, śledzenie opadów i sztormów oraz ob-
serwację ukształtowania dna morskiego (Lille-
sand i n., 2004). 

Mniej więcej równolegle do Seasat 1, rozwijał 
się inny program satelitarny przeznaczony do 
monitoringu obszarów wodnych. W październiku 
1978 roku, na orbicie umieszczono satelitę Nim-
bus-7 z Costal Zone Color Scanner (CZCS) na 
pokładzie. To sześciokanałowe urządzenie obra-
zujące w paśmie widzialnym i podczerwieni, do 
połowy 1986 roku z powodzeniem było wykorzy-
stywane do badań koncentracji chlorofilu, chro-

mofilu (Ŝółty barwnik niektórych roślin wod-
nych), prądów zawiesinowych oraz temperatury 
powierzchni zbiorników morskich (Lillesand i in., 
2004). 

Wyniki oraz doświadczenie zebrane podczas 
obu wspomnianych misji, zaowocowały rozpo-
częciem kilku następnych programów badaw-
czych, których celem była kontynuacja obserwacji 
obszarów morskich.  

Jednym z wcześniejszych, był japoński pro-
jekt badawczy, którego podstawą była rozpoczęta 
19 lutego 1987 roku dwuletnie misja satelity 
MOS-1 (Marine Observations Satellite), kontynu-
owana następnie od 7 lutego 1990 roku przez 
bliźniaczego satelitę MOS-1b. DuŜe moŜliwości 
instrumentów pokładowych (Multispectral Elec-
tronic Self-Scanning Radiometer – MESSR; 
i Visable and Thermal Infrared Radiometer – 
VTIR; rejestrujące światło widzialne i bliską pod-
czerwień oraz Microwave Scanning Radiometer -
MSR; działający w pasmach K i Ka)  pozwalały 

na prowadzenie obserwacji dotyczących kolory 
zbiorników morskich, ilości chlorofilu, temperatu-
ry wody, śledzenia ruchu lodu morskiego, termiki 
wulkanów oraz monitoringu zawartości pary 
wodnej w atmosferze (Ciołkosz, Kęsik, 1989).  

17 czerwca 1991 roku Europejskiej Agencji 
Kosmicznej ESA rozpoczęła misję ERS-1 (Euro-
pean Remote Sensing satellite) - swojego pierw-
szego satelity do badań nad obszarami morskimi. 
Przez prawie 9 lat (do 10 marca 2000) jednostka 
ta dostarczała informacji między innymi o: wiel-
kości i kierunku przemieszczania się fal, prędko-
ści i kierunku wiatru, topografii dna morskiego 
oraz rozkładzie temperatury powierzchni zbiorni-
ków wodnych. Misja okazała się na tyle udana, Ŝe 
21 kwietnia 1995 roku ESA umieściła na orbicie 
satelitę ERS-2 – działającą do dnia dzisiejszego 
wierną kopię ERS-1. Kontynuacją programu ERS 
jest rozpoczęta 1 marca 2002 roku misja satelity 
Envisat. Jednym z dziesięciu skanerów zainstalo-
wanych na pokładzie tego satelity środowiskowe-
go jest  Medium Resolution Imaging Spectrome-
ter, w skrócie MERIS. Został on skonstruowany 
specjalnie z myślą o obserwacji mórz i oceanów, 
choć wykonywane przez niego obrazowania mogą 
być takŜe wykorzystywania do badań lądów i 
atmosfery. Charakteryzuje się on bardzo dobrymi 
parametrami technicznymi - moŜe rejestrować 
obraz w 15 róŜnych kanałach spektralnych, któ-
rych liczbę i szerokość moŜna dowolnie modyfi-
kowana w przedziale od 0,4 do 1.05µm. Rozdziel-
czość terenowa równieŜ moŜe ulegać zmianie w 
zaleŜności od charakteru potrzebnych danych od 
300 do 1200 metrów w punkcie nadirowym (Lil-
lesand i in., 2004).  
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Istotnym źródłem informacji o środowisku 
wodnym jest wyniesiony na orbitę  1 sierpnia 
1997 roku satelita OrbView-2 ze skanerem Se-
aWiFS (Sea-viewing Wide-Field-of-View Sensor) 
na pokładzie. Powstał on w wyniku porozumienia 
między amerykańską agencją kosmiczną NASA 
(National Aeronautics and Space Administration), 
a komercyjną firmą Orbital Sciences Corporation 
(OSC) i jest wykorzystywany zarówno do celów 
naukowych - badań pierwotnej produktywności 
wód morskich, detekcji planktonu, analizie obiegu 
pierwiastków chemicznych, wpływów zbiorników 
wodnych na klimat oraz obserwacji fenomenów 
klimatycznych jak El Niño i La Niña; jak równieŜ 
komercyjnych – monitoringu łowisk dla serwisów 
rybackich, czy szacowania zniszczeń wywołanych 
katastrofami naturalnymi jak poŜary, powodzie, 
huragany czy czerwone pływy (Lillesand i in., 
2004).   

Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozpoczęto 
wiele misji satelitarnych poświęconych obserwa-
cji mórz i oceanów, a kolejne są w trakcie przygo-
towań. Do jednej z najwaŜniejszych naleŜy zali-
czyć realizowaną w ramach programu EOS (Earth 
Observing System) misję satelity Aqua (EOS PM-
1), wchodzącego w skład tak zwanego A-TRAIN. 
Zainstalowanych na jego pokładzie sześć instru-
mentów, poza dokonywaniem podstawowych 
pomiarów temperatury wody, kierunku i prędko-
ści wiatrów przypowierzchniowych, monitoringu 
fal i pokrywy paku lodowego, ma równieŜ za za-
danie zbieranie informacji na temat tak zwanego 
efektu tęczówki14(Science @ NASA).  

Z pośród planowanych misji na szczególną 
uwagę zasługują: zapowiedziana na czerwiec 
2008 roku pięcioletnia misja OSTM (The Ocean 
Surface Topography Mission) ukierunkowana na 
pomiary ukształtowania powierzchni mórz, wahań 
poziomu Wszechoceanu pod wpływem zmian 
klimatycznych i monitoring cyrkulacji oceanicz-
nej oraz planowana na marzec 2009 misja satelity 
Aquarius przeznaczonego do pomiarów zasolenia 
wód Oceanu Światowego(Science @ NASA). 
 
Badania mórz i oceanów 

Teledetekcja, jak juŜ zostało wspomniane 
wcześniej, znalazła szerokie zastosowanie w ba-
daniach mórz i oceanów, przede wszystkim ze 
względu na moŜliwości wykonywania częstych 
obserwacji duŜych obszarów wodnych, co było 
nie do osiągnięcia przy pozyskiwaniu informacji 

                                                           
14„Efekt tęczówki to hipoteza klimatyczna według 
której, podwyŜszająca się temperatura wód Wszecho-
ceanu prowadzi do wzrostu zachmurzenia ograniczają-
cego dopływ energii słonecznej, a co za tym idzie do 
globalnego ochłodzenia.  

poprzez obserwacje z powierzchni wody. TakŜe 
zastosowanie nowych technik, jak obrazowanie 
mikrofalowe czy termalne pozwoliło na uzyskanie 
zupełnie nowych informacji o środowisku wod-
nym i procesach zachodzących w Oceanie Świa-
towym. 

Od kilkunastu lat obserwuje się bardzo silne 
tendencje intensyfikacji obserwacji Wszechoce-
anu. Powodem tego jest ciągle rosnąca świado-
mość  istotności wpływu środowiska morskiego 
na funkcjonowanie klimatu. Prowadzone badania, 
ze względu na ich przedmiot, moŜna podzielić na: 
badania dna oceanicznego, badania przypo-
wierzchniowej warstwy wody oraz badania po-
wierzchni mórz. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe w przeciwieństwie do 
zobrazowań powierzchni lądowych, zdjęcia sateli-
tarne zbiorników morskich, wykonywane w pro-
mieniowaniu widzialnym i podczerwonym, cha-
rakteryzują się zdecydowanie mniejszą rozdziel-
czością (od kilkuset do ponad tysiąca metrów), 
wynikającą z braku potrzeby stosowania technik o 
lepszych parametrach. Zobrazowania radarowe 
powierzchni zbiorników wykonywane są za to 
z niekiedy i kilkucentymetrową precyzją, co 
związane jest nie tylko ze specyfiki obrazowania 
radarowego, ale takŜe z dalszego zastosowania 
tych danych.  
 
Badania dna oceanicznego 

Przy sprzyjających warunkach, obserwacja 
dna oceanicznego moŜe być przeprowadzona przy 
uŜyciu fotografii wykonanej w świetle widzial-
nym, ewentualnie z wykorzystaniem filtrów ogra-
niczających rejestrowany zakres fal do 0,48-
0,6µm. Oczywiście metoda ta moŜe być stosowa-
na jedynie w przypadku płytkich zbiorników, 
charakteryzujących się duŜą przezroczystością 
wód. Przy spełnieniu wszystkich powyŜszych 
warunków istnieje moŜliwość obserwacji form 
dna morskiego, a nawet szacowania głębokości 
zbiornika. Swoistym rozwinięciem tej metody jest 
analiza batymetrii  przeprowadzana przy uŜyciu 
zobrazowań multispektralnych. Opiera się ona na 
zaleŜności między głębokością penetracji ośrodka 
wodnego przez fale elektromagnetyczne o róŜnej 
długości (im większa długość fali, tym mniejsza 
zdolność penetracji). Metoda ta była stosowana 
dla zdjęć ze skanera Tematic Mapper, a jej do-
kładność dla basenów morskich o znanym odbiciu 
promieniowania od dna, osiągała nawet 
2,5%(Sanchez, Canton, 1999).  

O wiele większe moŜliwości kartowania dna 
stwarza zastosowanie techniki radarowej. Pierw-
szym takim opracowaniem była topograficzna 
mapa morza arktycznego, stworzona przez grupę 
brytyjskich i amerykańskich naukowców, na pod-
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stawie danych z altimetru satelity ERS-1 (ESA, 
1994). Zjawisko odwzorowywania batymetrii 
przez powierzchnię wody zostało równieŜ zaob-
serwowane na zobrazowaniach radarowych 
z satelity Seasat (Fu, Holt, 1982). 

Innym, dość często obecnie stosowanym spo-
sobem teledetekcyjnych pomiarów batymetrycz-
nych, pozwalającym na uzyskanie danych z duŜą 
precyzją, są pomiary lidarowe. Technika ta wyko-
rzystuje bliską podczerwień (w zaleŜności od 
urządzenia długość fal wynosi około 1µm) i do 
niedawna była stosowana jedynie z pokładu samo-
lotu. Polega ona na obliczaniu miąŜszości war-
stwy wody z róŜnicy czasu pomiędzy sygnałem 
powracającym odbitym od wody i znacznie słab-
szym odbiciem wiązki od dna (Lillesand i in., 
2004). Informacje o topografii dna oceanicznego 
są bardzo waŜne w nawigacji i geologii surowco-
wej – pozwalają na prowadzenie bardziej efek-
tywnych poszukiwań złóŜ hydratów.  
 
Badania przypowierzchniowych warstw wody 

Badania przypowierzchniowej warstwy zbior-
ników morskich i oceanicznych obejmują górną 
część słupa wody penetrowaną przez fale elek-
tromagnetyczne, a zatem w zaleŜności od lokal-
nych warunków obserwacji strefę od kilku centy-
metrów do kilkudziesięciu metrów. W obserwa-
cjach tych wykorzystywane jest przede wszystkim 
promieniowanie w zakresie widzialnym i pod-
czerwonym czyli kanałach wykorzystywanych 
równieŜ przez satelity meteorologiczne i środowi-
skowe do badań obszarów lądowych. 

Jednymi z bardziej rozwiniętych obserwacji 
prowadzonych dla przypowierzchniowej warstwy 
wód jest monitoring wykwitów planktonu, zwa-
nych równieŜ 'plankton bloom', czyli gwałtow-
nych przyrostów lokalnych populacji planktonu. 
Obserwacja jest prowadzona przy uŜyciu zdjęć 
w paśmie widzialnym odwzorowujących kolor 
morza i bliskiej podczerwieni wykrywającej chlo-
rofil znajdujący się w komórkach fitoplanktonu. 
Bardzo przydatne są tu takŜe zobrazowania ter-
malne – wykwity występują zazwyczaj w rejo-
nach tak zwanego upwellingu, czyli miejsc mie-
szania się ciepłych wód powierzchniowych 
z chłodnymi wodami zalegającymi na większych 
głębokościach. Wykwity planktonu mają bardzo 
duŜe znaczenie dla ekosystemu morskiego – miej-
sca ich występowania staja się krótkotrwałymi, 
ale bardzo obfitymi Ŝerowiskami dla ryb, a co za 
tym idzie równieŜ dobrymi łowiskami (Svejkov-
sky, Shandley, 2001). Ich monitoring jest waŜny 
nie tylko ze względów ekonomicznych ale takŜe 
zdrowotnych – w niektórych przypadkach pod-
czas wykwitu dochodzi do koncentracji planktonu 
z gatunku Karenia brevis, przedstawiciela tak 

zwanych tobołków lub dinofitów. Glon ten pro-
dukuje bardzo silne antytoksynę uniemoŜliwiającą 
oddychanie a zatem bardzo niebezpieczne dla 
większości organizmów morskich z wyjątkiem 
skorupiaków, w których organizmach następuje 
depozycja niebezpiecznych związków. Zjedzenie 
zatrutego skorupiaka moŜe doprowadzić do 
śmierci (FWRI).  

Poza monitoringiem wykwitów, badanie za-
wartości planktonu (poprzez zawartość chlorofilu) 
w wodzie morskiej ma bardzo duŜe znaczenie 
w obserwacji produktywności zbiorników mor-
skich, a zatem ich 'kondycji zdrowotnej'. Zmiany 
ilości barwnika zielonego w wodzie morskiej 
informują o wielu zjawiskach zachodzących w 
środowisku wodnym, jak na przykład zbyt inten-
sywne połowy ryb lub dopływ zanieczyszczeń. 
Obserwacje te są prowadzone w taki sam sposób 
jak w przypadku wykwitów, obejmują powierzch-
nie całego zbiornika, a nie jedynie niewielkiego 
obszaru (Natural Resources Canada). Warto takŜe 
wspomnieć, Ŝe kontrola stanu środowiska mor-
skiego jest bardzo waŜnym elementem ochrony 
wielu zagroŜonych wyginięciem gatunków zwie-
rząt morskich, a wiedza o chwilowej dystrybucji 
związków pokarmowych, moŜe ułatwić obserwa-
cję i ochronę takich gatunków jak delfiny czy 
finwale (Littaye i in., 2004).  

Zobrazowania w zakresie widzialnym mogą 
być równieŜ przydatne przy obserwacji innego 
rodzaju zjawisk, a mianowicie spływów zawiesi-
nowych i wszelkiego rodzaju sedymentacji za-
chodzącej w zbiornikach morskich. Obserwacje te 
słuŜą lepszemu zrozumieniu procesów strefy 
brzegowej. Mogą być równieŜ bardzo przydatne 
w badaniach erozji wybrzeŜy pod wpływem dzia-
łalności fal oraz procesów formujących ujścia 
rzeczne. Zdjęcia pióropuszy zawiesinowych przy 
ujściach cieków są takŜe wykorzystywane do 
analiz erozji rzecznej oraz dostawy zanieczysz-
czeń do zbiorników morskich (Ocean Color Web). 

Kolejną, wspomnianą juŜ wcześniej metodą 
prowadzenia obserwacji mórz i oceanów, są zo-
brazowania termalne. Informacja o temperaturze 
powierzchniowej warstwy wody, poza detekcją 
stref upwellingu, moŜe takŜe słuŜyć do określania 
przebiegu prądów oceanicznych oraz okresowych 
zmian w ich połoŜeniu i temperaturze, a co za tym 
idzie równieŜ wpływu prądów morskich na kli-
mat. Analiza temperatury powierzchni zbiorników 
morskich w czasie jest istotnym źródłem informa-
cji o zmianach klimatycznych zachodzących na 
Ziemi. Technika termalna jest takŜe wykorzysty-
wana w obserwacji fenomenów klimatycznych jak 
El Niño i La Niña, których pojawienie się wywo-
łuje anomalie pogodowe na całym świecie (The 
Remote Sensing Tutorial). Monitoring zmian ter-
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miki wody morskiej moŜe być równieŜ pomocny 
przy pomiarach aktywności podwodnych wulka-
nów i ognisk magmowych.  

Od pewnego czasu prowadzone są równieŜ 
badania poziomu zasolenia zbiorników morskich. 
Pomiary te są robione za pomocą promieniowania 
mikrofalowego w paśmie L (1 - 2GHz) lub S (2 - 
4GHz) i polegają na określaniu gęstości, a co za 
tym idzie zawartości soli w jednostce wody mor-
skiej. Naukowcy wierzą, Ŝe zdobyta w wyniku 
tych obserwacji wiedza pozwoli na lepsze zrozu-
mienie dynamiki klimatu, globalnych i regional-
nych procesów atmosferycznych a takŜe przyczy-
ni się do postępu w dziedzinie modelowania przy-
rodniczego i gospodarki morskiej (Fundamentals 
of Remote Sensing).  

 
Badania powierzchni mórz i oceanów 

W badaniach powierzchni zbiorników mor-
skich i oceanicznych wykorzystywane jest głów-
nie promieniowanie mikrofalowe i radarowe, któ-
re jest odbijane od powierzchni wody obrazując 
jej ukształtowanie.  

Jednym z zastosowaniem techniki radarowej 
jest obserwacja wielkości i kierunku przemiesz-
czania się fal. Na podstawie ich rodzaju i rozkładu 
moŜna wnioskowanie o kierunku i sile wiatru i 
układzie frontów atmosferycznych, a zatem pro-
gnozować pogodę (Fu, Holt, 1982). Informacje o 
warunkach atmosferycznych oraz sile i kierunku 
wiatru są szczególnie waŜne dla funkcjonowania 
floty oraz lotnictwa, dlatego teŜ obecnie wszystkie 
satelity meteorologiczne są wyposaŜone w urzą-
dzenia radarowe na bieŜąco monitorujące stan 
powierzchni Wszechoceanu (ESA, 1994). Poza 
falowanem powierzchniowym, technika radarowa 
jest w stanie obrazować równieŜ fale wewnętrzne 
(ang. internal waves), powstające na granicy 
dwóch ośrodków o róŜnej gęstości (The Remote 
Sensing Tutorial).  

Bezpośrednio z falowaniem związany jest 
średni poziom morza. Dzięki altimetrom radaro-
wym moŜna obserwować ukształtowanie po-
wierzchni Wszechoceanu oraz monitorować 
zmiany jego średniej wysokości (Andersen i in., 
2002). Zagadnienie to jest obecnie szczególnie 
popularne z powodu ciągłego ocieplania się kli-
matu kuli ziemskiej i związanego z tym podno-
szenia poziomem Oceanu Światowego, w wyniku 
topnienia lodów Arktyki i Antarktydy. Analizy 
postępowania tego procesu w czasie oraz progno-
zy na przyszłość są jednymi z głównych argumen-
tów ekologów w sprawie ograniczenia emisji ga-
zów cieplarnianych.  

Teledetekcja Oceanu Światowego, zajmuje się 
równieŜ monitoringiem zmiany pokrywy lodowej 
i zlodzenia obszarów morskich. Jak zostało to 

wspomniane na samym wstępie, obserwacja zlo-
dzenia szlaków Ŝeglownych była jednym z pierw-
szych zastosowań zdjęć lotniczych i satelitarnych 
w badaniach Wszechoceanu. Podobnie jak w la-
tach sześćdziesiątych, w celu oceny zasięgu zlo-
dzenia stosuje się zdjęcia wykonane w paśmie 
widzialnym, jednak z powodu niemoŜności sto-
sowania tej metody w przypadku zachmurzenia, 
coraz częściej sięga się po zobrazowania radaro-
we. Poza informacją o przestrzenny zasięgu i roz-
lokowaniu paku i kier lodowych, mikrofale do-
starczają równieŜ informacji o grubości i gęstości 
pokrywy lodowej (The Remote Sensing Tutorial).  

Innym, ostatnio dość często wykorzystywa-
nym zastosowaniem radarowego monitoringu 
obszarów wodnych, jest detekcja plam ropy i ole-
ju dostających się do mórz w wyniku wycieków 
lub katastrof. LŜejsze od wody bituminy unoszą 
się na powierzchni zbiorników wodnych w postaci 
róŜnego rodzaju plam. Ich niechętnie poddająca 
się falowaniu powierzchnia, oddziałuje z falami 
radarowymi niczym lustro, odbijając wysyłaną 
przez skaner wiązkę promieniowania w zupełnie 
innym kierunku niŜ odbiornik. W wyniku tego 
obszary plan są odwzorowywane na obrazach 
radarowych w postaci bardzo ciemnych lub wręcz 
czarnych obszarów o zazwyczaj nieregularnych 
i postrzępionych krawędziach (Fu, Holt, 1982). 
Monitoring plam ropy oraz prognozowanie kie-
runków ich przemieszczania się ma bardzo istotne 
znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. 
Pozwala dokładnie określić rejon zagroŜenia eko-
logicznego i zaplanować akcję ratunkową (The 
Remote Sensing Tutorial).  

Techniki obrazowania powierzchni mórz i 
oceanów mogą być wykorzystywane nie tylko do 
monitoringu procesów naturalnych, ale równieŜ 
do obserwacji działalności człowieka. Poza 
wspomnianą juŜ detekcją plam ropy czy emisją 
zanieczyszczeń, zdjęcia satelitarne mogą słuŜyć 
do obserwacji jednostek pływających a takŜe 
określania połoŜenia wraków. Jest to bardzo przy-
datne przy szeroko pojętej nawigacji morskiej 
oraz podejmowaniu akcji ratowniczych.  

Teledetekcja mórz i oceanów, pomimo Ŝe jest 
stosunkowo młodą dziedziną nauki, zdąŜyła juŜ 
udowodnić, Ŝe w przypadku wielu rodzaju badań, 
zwłaszcza wykonywanych dla trudno dostępnych 
obszarów o duŜej powierzchni, jest praktycznie 
niezastąpionym sposobem zdobywania informacji. 
Jej dodatkowym atutem jest równieŜ moŜliwość 
uzyskiwania zobrazowań  interesujących nas tere-
nów, praktycznie w czasie rzeczywistym.  
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Katarzyna Lewińska 
 
 

TELEDETEKCJA W BADANIACH 
GLEB 

Wstęp 

Gleba jest biologicznie czynną, po-
wierzchniową warstwą litosfery powstałą ze skały 
macierzystej pod wpływem czynników glebo-
twórczych i podlegająca stałym przemianom. 
KaŜda gleba odznacza się swoistymi cechami 
morfologicznymi, fizycznymi, chemicznymi 
i biologicznymi, dzięki którym stwarza warunki 
Ŝycia dla roślin i zwierząt (Zawadzki S., 1999). 

Badania teledetekcyjne prowadzą do in-
terpretacji glebowo-geograficznej oraz do okre-
ślenia cech fizyczno-chemicznych gleb, np. za-
wartości próchnicy, uwilgotnienia, zasolenia, 
składu mineralnego i mechanicznego itp., takŜe 
procesów związanych z glebą, np. erozji. Interpre-
tacja pokrywy glebowej odbywa się na podstawie 
cech bezpośrednich i pośrednich. „Gleba jako 
utwór ciągły na powierzchni Ziemi jest obiektem 
ciekawym dla badań metodami teledetekcyjnymi, 
ale i trudnym, poniewaŜ jest tworem trójwymia-
rowym i w znacznej części zakrytym przez roślin-
ność (dla obserwacji z powietrza)” (Białousz St., 
1999). Początki zastosowania teledetekcji do ba-
dań gleboznawczych związane są z wprowadze-
niem zdjęć lotniczych. Pierwsze prace doświad-
czalne z wykorzystaniem zdjęć lotniczych do 
analizy gleb zaczęto przeprowadzać w latach 20-
tych XX w. (Andronikow W.L., 1986). 

Na podstawie analizy wielkości pochłania-
nego, bądź odbitego promieniowania elektroma-
gnetycznego moŜna wnioskować o róŜnicach mię-
dzy glebami lub ich właściwościami. O odbiciu 
decydują takie czynniki jak: zgruźlenie po-
wierzchni gleby, wilgotność, barwa i wiele innych 
powiązanych z nimi. Stopień oddziaływania ich 
zmienia się zaleŜnie od typu gleby, pory roku, 
elementów fizjograficznych (Białousz St., 1999) 
(Rys. 2). 
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Rysunek 2. Charakterystyki spektralne gleb na tle charakterystyk spektralnych roślinności i wody 

 

 

Rysunek 3. Uogólnione charakterystyki spektralne gleb w zaleŜności od próchniczności, zgruźlenia, wilgotności i za-
wartości węglanów (Białousz St., 1999, wg M.C. Girarda) 

W teledetekcji gleb stosuje się szeroki za-
kres spektralny promieniowania elektromagne-
tycznego. Obecnie najbardziej uŜyteczne jest 
promieniowanie widzialne i podczerwień odbita, 
podczerwień termalna i promieniowanie mikrofa-
lowe. Wykorzystując te zakresy spektrum wnio-
skuje się o właściwościach gleb na podstawie 
cech bezpośrednich i pośrednich analizowanego 
obrazu. Poszczególne właściwości pokrywy gle-
bowej są lepiej rozpoznawalne metodami telede-
tekcyjnymi, niŜ ich zróŜnicowanie genetyczne. 

Barwa 

Barwa gleby jest waŜną cechą interpretacyjną, 
pomocną w rozróŜnianiu typów gleb i charaktery-
styce jakościowej gleb. Zabarwienie gleb jest 
silnie związane ze składem oraz ich fizycznymi i 
chemicznymi właściwościami. Barwę nadają 
określone związki chemiczne występujące w gle-
bie:  

• próchnica (barwy czarne, szare, brunatno-
szare itp.),  
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• związki Ŝelaza (barwy czarne, czerwone, 
pomarańczowe, Ŝółte, rdzawe, brunatne, 
zielonkawe itp.), 

• związki manganu (barwy czarne, brunatne 
itp.),  

• ziarna kwarcu i konkrecje kalcytu (barwy 
białe) (Portal internetowy Otwarta Ency-
klopedia Leśna). 

Na barwę gleby wpływa takŜe skład spektralny 
światła (pora dnia, pora roku), kierunek oświetle-
nia, wilgotność (Białousz St., 1999). Barwa po-
wierzchniowej warstwy gleb szczególnie istotna 
jest w interpretacji gleb ornych, a takŜe na obra-
zach fotograficznych i satelitarnych, zarówno 
barwnych jak i czarno-białych (Ciołkosz A., Mi-
szalski J., Olędzki J.R., 1999). Istotne jest, Ŝe 
barwa gleby wpływa na jej bilans cieplny. Gleby 
o ciemnym zabarwieniu absorbują więcej ciepła 
niŜ jasne, tym samym szybciej na wiosnę aktywi-
zują się pod względem biologicznym, ale teŜ 
szybciej wysychają niŜ gleby o jaśniejszej po-
wierzchni (Porta internetowy Otwarta Encyklope-
dia Leśna) (Rys. 3.). 
 

 
 
Rysunek 4. Zdjęcie lotnicze w barwach naturalnych. 
Teren w gminie Łagiewniki (1997r.) 
(http://www.lagiewniki.pl/) 

Próchniczność oraz skład chemiczny i mineralny 

Zawartość próchnicy wpływa bezpośred-
nio na intensywność zabarwienia powierzchni 
gleby na obrazach z zakresu optycznego. Gleby 
o większej zawartości próchnicy (powyŜej 2,5%) 
są ciemnoszare, czarne lub szarobrunatne, ich 
obraz na zdjęciach jest ciemniejszy od obrazu 
gleb o mniejszej zawartości próchnicy. Obok za-
wartości próchnicy duŜą rolę odgrywa skład frak-
cyjny związków próchnicznych. Przy takiej samej 
zawartości próchnicy gleby o niŜszym stosunku 

kwasów huminowych do kwasów fulwowych 
(H:F) mają jaśniejszy poziom próchniczny. Więk-
sza zawartość próchnicy sprzyja zgruźleniu gleby 
i zwiększa jej pojemność sorpcyjną i wodną, co 
daje ciemniejszy obraz gleby na zdjęciu (Białousz 
St., 1999).  

Zawartość próchnicy w glebie bywa okre-
ślana metodą optyczną przewaŜnie na dostatecznie 
odkrytych (zajętych przez roślinność w 40-60% 
powierzchni) i suchych glebach. Wzrost zawarto-
ści próchnicy powoduje spadek odbicia. ZaleŜ-
ność ta ma charakter paraboliczny. Największe 
gradienty zaleŜności zawartości próchnicy i w-
spółczynnik odbicia występują w podczerwonym 
zakresie widma, przy długościach fal 0,62-0,66µm 
(Rys. 4). 

 
 

Rysunek 5. Wartość współczynnika odbicia światła od 
zawartości humusu i tlenków Ŝelaza w glinie cięŜkiej 
(Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., 1999) 
 

 

Rysunek 6. Wpływa zawartości próchnicy na współ-
czynnik odbicia: a – gleby suche i matowe, b – gleby 
świeŜe, zgruźlone (Białousz St., 1999) 

Większa zawartość tlenków Ŝelaza daje 
ciemniejszy obraz gleb na zdjęciach panchroma-
tycznych i większe nasycenie barwy na zdjęciach 
barwnych. W istotny sposób na jasność spektralną 
gleb wpływa takŜe węglan wapnia – przy mniej-
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szych ilościach decyduje o jaśniejszej barwie przy 
zawartości ponad 20%. Gdy w glebie jego ilość 
jest mniejsza pośrednio przyczynia się do zmniej-
szenia współczynnika odbicia promieniowania, 
poniewaŜ sprzyja akumulacji próchnicy. 

 

 

Rysunek 7. Wpływ zawartości Fe2O3 w glebie na spek-
tralny współczynnik odbicia (Ciołkosz A., Miszalski J., 
Olędzki J.R., 1999) 

Temperatura 

Temperatura gleb zaleŜy m.in. od ich wła-
ściwości absorpcyjnych, stopnia pokrycia przez 
roślinność, wilgotności, zdolności przewodzenia 
ciepła itd. Gleba wilgotna, łatwo przewodzi cie-
pło, ale słabo i wolno nagrzewa się. Im mniejsza 
jest zdolność gleby do przewodzenia ciepła, tym 
silniej się ona nagrzewa, tym więcej ciepła moŜe 
wypromieniować do atmosfery, a równocześnie 
tym mniej moŜe go magazynować.  

Do gleb łatwo się nagrzewających, zalicza 
się gleby łatwo przepuszczalne i przewiewne, a 
więc gleby lekkie, suche, zawierające często 
znaczne ilości CaCO3. Do gleb wolno nagrzewa-
jących się, naleŜą gleby cięŜkie, słabo przepusz-
czalne i słabo przewiewne, najczęściej dość silnie 
uwilgotnione. NajwyŜsze temperatury i ich waha-
nia występują w warstwach powierzchniowych 
gleb. 

Określenie temperatury gleby metodą te-
ledetekcyjną, polega na pomiarze radiacyjnej 
temperatury powierzchni gleby przy wykorzy-
staniu okna atmosferycznego, tj. w zakresie fal 
o długościach z przedziału 8-12µm. Uwzględnia-
jąc poprawki na wpływ atmosfery, moŜna określić 
temperatury kinetyczne powierzchni Ziemi. 
Uwzględnia się dobowy przebieg temperatury, 
ekspozycję stoku, uwilgotnienie gleby, ekspozycję 
w stosunku do kierunku wiatru, charakter roślin-
ności, warunki pogodowe. 

 
 

Rysunek 8. Mapa rozkładu temperatury powierzchni 
terenu, powstała na podstawie danych o rozdzielczości 
przestrzennej 1100m dostarczonych przez radiometr 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiome-
ter) będący w wyposaŜeniu satelitów meteorologicz-
nych serii NOAA 

Uziarnienie i charakter powierzchni 

Odbicie fal elektromagnetycznych od po-
wierzchni gleby zaleŜy w duŜej mierze od jej 
kształtu i wzrasta wraz ze zmniejszaniem się 
wielkości agregatów glebowych. Wpływ uziar-
nienia i charakteru powierzchni gleb na obserwa-
cje w paśmie widzialnym i bliskiej podczerwieni 
badał J. Cierniewski.  
Mniejsze agregaty mają bardziej zaokrąglony 
kształt, a większe bardziej nieregularny z licznymi 
szczelinami, gdzie padające promieniowanie 
wpada jak w pułapkę. Im większa nieregularność 
powierzchni gleb, tym mniejsza ich jasność. „Nie-
regularności powierzchni gleby, wynikające z ich 
uziarnienia, zbrylenia, a takŜe mikroreliefu powo-
dowanego zabiegami uprawowymi, jako elementy 
nieprzezroczyste i najczęściej duŜo większe 
w porównaniu do długości fal w zakresie widzial-
nym i bliskiej podczerwieni, powodują jej zacie-
nienie” (Cierniewski J., 2005). Wpływ zgruźlenia 
jest trudny do ujęcia ilościowego, poniewaŜ 
zgruźlenie warstwy powierzchniowej w większo-
ści typów gleb nie jest trwałe (Białousz St. 1999). 
Zgruźlenie gleby jest jej cechą wtórną, zaleŜną od 
składu granulometrycznego, odczynu, nasycenia 
kompleksu sorpcyjnego zasadami, zawartości 
próchnicy, rodzaju minerałów ilastych. Gleby o 
nienasyconym kompleksie sorpcyjnym mają 
strukturę nietrwałą i zgruźlenie jest łatwo nisz-
czone przez opady.  
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Rysunek 9. Obraz w barwach naturalnych  

 

Rysunek 10. Zdjęcie radarowe ERS SAR, kompozycja 
barwna ze zdjęć wykonanych w 3 okresach. Teren na 
SE od Malborka. Znaczenie barw: Ŝółtopomarańczowa 
— tereny zabudowane, jasnozielona — tereny pokryte 
roślinnością o duŜej biomasie i wilgotności (buraki 
cukrowe, rzepak), granatowa — powierzchnie gładkie 
(płyta lotniska, gładka woda), ciemnoniebieska i ciem-
nozielona — powierzchnie trawiaste, pofalowana wo-
da, purpura + wrzos — gleby odkryte o róŜnej wilgot-
ności i szorstkości powierzchni (Białousz St., 1999) 

 

W zakresie mikrofalowym skład granu-
lometryczny decyduje o utrzymaniu się wody w 
wierzchnich warstwach gleby i tym samym decy-
duje o emisyjności obiektu. Dla metod aktywnych 
skład ma wpływ na głębokość penetracji fali, jak i 
na wielkość sygnału odbitego. Charakter po-
wierzchni i nierówności powodują wzrost emisyj-
ności gruntu i tym samym powodują spadek czu-
łości np. na pomiar wilgotności gleby, dając 
zwiększony wkład do mierzonego sygnału. 
W badaniach radarowych minimalizuje się 
wpływ, przez zastosowanie małych kątów wiązki 
radarowej.  

Analizę składu mechanicznego oraz struk-
turę powierzchni moŜna przeprowadzić na pod-
stawie wskaźników pośrednich: rzeźby, roślin-
ności, uwilgotnienia i próchniczności.  

Zasolenie  

Zasolenie gleby określa stopień wysycenia 
roztworu glebowego składnikami mineralnymi, z 
których najwaŜniejszą rolę odgrywają kationy 
sodu, potasu, wapnia, magnezu oraz aniony chlor-
kowe, amonowe, siarczanowe, fosforanowe, 
dwuwęglanowe i azotanowe. Czynnikiem pogłę-
biającym zasolenie gleb jest zmiana ich odczynu 
na bardziej zasadowy, co powoduje, Ŝe składniki 
mineralne przechodzą w postać nierozpuszczal-
nych soli i nie mogą być pobrane przez rośliny. 
Przyczyny zasolenia gleb moŜna podzielić na 
naturalne (oddziaływanie wód słonych w pasie 
przymorskim, migracja jonów w wodach sąsiadu-
jących z naturalnymi pokładami soli) i antropoge-
niczne (emisje pyłów zawierających sód i potas, 
stosowanie nawozów sztucznych). Zasolenie gle-
by wpływa negatywnie na zdrowotność roślin, 
powoduje zahamowanie procesów wzrostowych, 
obniŜenie wydajności fotosyntezy, prowadzi do 
suszy fizjologicznej. 

Gleby zasolone wyróŜnia się w widzialnej 
strefie spektrum na odpowiednich fotografiach 
wielkoskalowych. Przykładowo: suche sołoncza-
ki, z wykwitami wykrystalizowanej soli na po-
wierzchni, i skorupy solne mają maksymalne 
współczynniki odbicia spektralnego wśród gleb. 
Zobrazowują się na fotografiach panchromatycz-
nych w suchej porze roku w postaci jasnych, ja-
snoszarych izolowanych plam z wyraźnymi grani-
cami. 

Wilgotność  

Pośród rozmaitych właściwości gleb ba-
danych metodami teledetekcyjnymi, zasadnicze 
miejsce zajmują obserwacje uwilgotnienia. Ogól-
nie – im wyŜsza wilgotność gleby, tym mniej 
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energii przez glebę jest odbijane. „Gleby całkowi-
cie suche mają największą jasność a jej wartość 
zaleŜy od typu gleby” (Ciołkosz A., Miszalski J., 
Olędzki J.R., 1999). 
 
 

 

 

Rysunek 11. Krzywe spektrofotometryczne przy 
zmiennej wilgotności gleby płowej wytworzonej z pyłu 
pochodzenia wodnego (Białousz St., 1999) 

 

 

Rysunek 12. Krzywe spektralne gleby o róŜnej wilgot-
ności wytworzonej na mułach 
(http://soils.missouri.edu/surveys/Barton/newtonia.htm) 

Wilgotność gleb odkrytych 

W badaniach wilgotności gleb w zakresie pa-
sma widzialnego i podczerwieni fotograficznej 
moŜna określić wilgotność jakościowo, a nie ilo-
ściowo (Dąbrowska-Zielińska K., 1994). Pro-
porcje energii pochłanianej i odbijanej przez po-
wierzchnię gleby zaleŜą nie tylko od ilości wody 

w glebie, ale i od jej postaci. Największe zmiany 
fototonu zdjęcia lotniczego następują, kiedy „gle-
ba przechodzi od stanu suchego do pełnej pojem-
ności wodnej monekularnej” (Ciołkosz A., Mi-
szalski J., Olędzki J.R., 1999). Po przekroczeniu 
pojemności wodnej polowej obserwuje się w pa-
śmie widzialnym wzrost ilości promieniowania 
odbitego na skutek błyszczenia powierzchni (Bia-
łousz St., 1999). Istotne jest, Ŝe w zaleŜności od 
typu gleby i czasu wykonywania zdjęć wilgotność 
inaczej wpływa na fototon. 

 

Rysunek 13. Zdjęcie panchromatyczne wykonane 
w połowie kwietnia. Poligon szkoleniowy Skępe. Gle-
by suche piaszczyste — prawie białe, suchsze z pia-
sków naglinowych — jasnoszare, wilgotne — ciemno-
szare i prawie czarne. Pośrodku liczne obniŜenia z 
oczkami wodnymi, łąki jasnoszare, poniewaŜ na ich 
powierzchni przewaŜają w tym czasie trawy suche. Z 
prawej od góry Jezioro Skępskie (Białousz St., 1999) 
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Rysunek 14. Zdjęcie panchromatyczne wykonane w 
połowie kwietnia. Gleby o powierzchni suchej — w to-
nach jasnych, wilgotnej — szare i ciemnoszare. Wi-
doczne jasne smugi gleb suchszych nad sączkami dre-
narskimi. Zjawisko to jest widoczne przez kilka dni, a 
jego kontrast zaleŜy od stanu technicznego sieci dre-
narskiej i momentu fotografowania. Pośrodku kanał 
Wieprz—Krzna. Jeśli sieć drenarska jest sfotografowa-
na w trakcie budowy, lub niedługo po zasypaniu sącz-
ków, jej czytelność jest znacznie większa (Białousz St., 
1999) 

Na zdjęciach spektrostrefowych gleby 
suchsze i jaśniejsze mają jasną barwę zielononie-
bieską, natomiast gleby wilgotne tę samą barwę o 
większym nasyceniu (wilgotne gleby organiczne 
przechodzą w granat) (Białousz St., 1999). 

Źródłem informacji o wilgotności gleb moŜe 
być długofalowe promieniowanie podczerwone. 
Wilgotność gleb niepokrytych roślinnością obli-
cza się z dobowych róŜnic temperatur. Do tego 
rodzaju badań wykorzystuje się zjawisko bez-
władności cieplnej gruntów, inaczej inercji ter-
malnej. Inercja termalna charakteryzuje sposób 
reagowania ciała na zmiany temperatury. Obraz 
powierzchniowego rozkładu inercji termalnej jest 
podstawą do szacowania rozkładu wilgotności w 
glebie, poniewaŜ jest silnie związany z wilgotno-
ścią gruntu przy niewielkim, zakłócającym wpły-
wie składu mineralogicznego. „ZaleŜność inercji 
termalnej od wilgotności jest wprost proporcjo-
nalna, tzn.: wzrost zawartości wody w gruncie 
powoduje wzrost jego inercji termalnej” (Mularz 
St., 1998). Inercję termalną przybliŜa się stosując 

model matematyczny. Metoda inercji termalnej, 
wykorzystuje róŜnice pomiędzy maksymalną i 
minimalną temperaturą powierzchni gruntów w 
ciągu doby. W przypadku pokrycia terenu roślin-
nością róŜnica tych wartości nie odzwierciedla 
wilgotności gleby.  

 

 

Rysunek 15. Zdjęcie o fałszywych barwach (Białousz 
St., 1999) 

Wilgotność gleb pokrytych roślinnością 
Temperatura radiacyjna gleb pokrytych 

roślinnością wynika z promieniowania pochodzą-
cego od gleby i od roślinności. Temperatura ro-
ślinności jest zjawiskiem bardziej złoŜonym, po-
niewaŜ trzeba uwzględnić ewaporację obniŜającą 
znacząco temperaturę masy roślinnej. Przy zasto-
sowaniu zdjęć termalnych, dzięki specjalnie 
opracowanym modelom, istnieje moŜliwość okre-
ślenia wilgotności gleby w warstwie korzeniowej 
na podstawie róŜnicy temperatury pokrywy ro-
ślinnej i temperatury powietrza. 

Najbardziej przydatne w określaniu uwilgo-
cenia gleb są metody wykorzystujące promie-
niowanie mikrofalowe. Podstawowa zaleta uŜyt-
kowania zakresu mikrofalowego polega na moŜ-
liwości uzyskiwania danych obserwacyjnych nie-
zaleŜnie od warunków atmosferycznych. Informa-
cje pozyskane na podstawie promieniowania mi-
krofalowego mogą uzupełniać pomiary w pod-
czerwieni termalnej, gdy pozyskanie informacji 
przy zastosowaniu tego zakresu spektrum jest 
niemoŜliwe (np. zachmurzenie). Charakterystycz-
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ną cechą promieniowania mikrofalowego jest fakt, 
Ŝe wnika ono w powierzchniową warstwę gleby 
na głębokość zaleŜną od jej wilgotności. „Dla 
radarów wzrastająca obecność wody w glebie 
powoduje wzrost wstecznego rozpraszania, nato-
miast dla radiometrów powoduje spadek tempera-
tury jasności obiektu” (Rataj M., 1993). Zwięk-
szanie wilgotności gleby zwiększa jej stałą dielek-
tryczną i tym samym zwiększa ilość promienio-
wania odbitego, dlatego gleby wilgotniejsze na 
zdjęciu radarowym są jaśniejsze (odwrotnie niŜ na 
fotograficznym zdjęciu lotniczym) (Białousz St., 
1999).  

Poza informacją o uwilgoceniu przestrzennym 
pokrywy glebowej stosując promieniowanie mi-
krofalowe moŜna wnioskować o zawartości wody 
na głębokości. Porównując pomiary wykonane w 
róŜnych podzakresach mikrofalowych wnioskuje 
się o uwilgotnieniu gleb w profilu pionowym. „W 
tym względzie obraz mikrofalowy przewyŜsza 
obraz w podczerwieni i z widzialnej strefy widma, 
poniewaŜ one rejestrują tylko uwilgotnienie po-
wierzchniowej, mikronowej warstewki gleby„ 
(Winogradow B.W., 1983).  

Najlepsze efekty badań gleb za pomocą pro-
mieniowania mikrofalowego uzyskuje się w cza-
sie przerwy wegetacyjnej roślin, długości fali w 
przedziale 3,75—7,5cm (pasmo C – transmisja 
atmosfery wynosi około 99%) i kącie padania 
wiązki radarowej 15°-20° (w celu zminimalizo-
wania wpływ chropowatości terenu na sygnał 
docierający do radaru). 
Wskaźniki wilgotności gleb 

• Trzydniowy wskaźnik  SSDS (Surface 
Soil Degree of Saturation) 

Wskaźnik SSDS przedstawia powierzchowny (< 
2cm) stopień nasycenia gleby wodą. Dane wej-
ściowe pochodzą ze skaterometru WS (Wind 
Scatterometer Fast Delivery Product) umieszczo-
nego na satelicie ERS-2. Skaterometr ten pracuje 
w częstotliwości 5,3 GHz i dostarcza informacji o 
rozdzielczości terenowej 25km. Wskaźnik SSDS 
nie jest wyliczany dla całego globu z powodu 
ograniczanej liczby stacji odbiorczych. Został 
wyskalowany od 0 do 1 (odpowiednio zerowa 
wilgotność i gleba całkowicie nasycona wodą) 
podaje procentowy stopień nasycenia gleby wodą. 
Uwzględniony został wpływ roślinności na war-
tość wskaźnika. 

 

Rysunek 16. Obszary z wyliczanym wskaźnikiem SSDS 
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Rysunek 17. SSDS dla świata z okresu 15-12 grudnia 2007r. 

 

 

Rysunek 18. SSDS dla świata z okresu 30.07-01.08 2007r. 
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Rysunek 19. SSDS dla Europy z okresu 15-17. grudnia 2007r. 

 
 
 
 

 

Rysunek 20.SSDS dla Europy z okresu 30.07.-01.08. 2007r. 
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• Soil Water Index (SWI) 
Wskaźnik SWI jest wyliczany na podstawie mo-
delu matematycznego z danych dostarczanych 
przez skaterometr ASCAT (Advanced SCATte-
rometer) znajdujący się na pokładzie satelity Me-
tOp. Instrument ten pracuje w częstotliwości 
5,255GHz (pasmo C) z rozdzielczością prze-
strzenną 25km. SWI jest miarą wilgotności profilu 
gleby. Dostępne są opracowania miesięczne. 

 
 
Rysunek 21. SWI dla Europy w lipcu 2007r 
 

 

Rysunek 22. SWI dla Europy w grudniu 2007r 

Erozja 
Degradacja powierzchni Ziemi stanowi obec-

nie jedno z najpowaŜniejszych zagroŜeń środowi-
ska przyrodniczego. Uformowanie się 2,5 cm 
warstwy próchnicznej wymaga średnio 500 lat. 
Rocznie w skali globu bezpowrotnej degradacji 
ulega 3 mln ha ziemi. Utrzymanie się tego tempa 
grozi utratą ponad 30% gleb uŜytkowanych rolni-
czo do 2050. 

Erozja gleb następuje wskutek m.in.: niewła-
ściwej uprawy, poŜarów, zbytniego odwodnienia, 
zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi (np. 
metalami cięŜkimi), spływu powierzchniowego 
(szczególnie istotny na obszarach górskich), wy-
wiewania składników mineralnych i organicz-
nych. 

Zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne o wyso-
kiej rozdzielczości dają moŜliwość rozpoznania 
form erozji gleby, np. wąwozów, bruzd, osuwisk, 
jak i form akumulacji erozji wodnej. Proces inter-
pretację obrazów w celu rozpoznania erozji gleb 
moŜe być usprawniony poprzez analizę geomorfo-
logiczną terenu – pomocny jest numeryczny mo-
del terenu. 

Podejmuje się próby polepszenia rozpoznania 
gleb degradowanych poprzez zastosowanie da-
nych radarowych, jednak z ograniczonym powo-
dzeniem ze względu na małą rozdzielczość. 

 

 

Rysunek 23. Delta rzeki Betsiboka, Madagaskar, kata-
stroficzna erozja w północno-wschodnim Madagaska-
rze spowodowana jest wycięciem olbrzymich połaci 
lasów. W delcie tej rzeki znajdują się ogromne ilości 
gleby pochodzące z niezalesionych obszarów wyspy. 
(Obraz ze skanera Aster z 23. 08. 2000r.) 
(http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-
detail.asp?name=Bombetoka) 

Tasseled Cap Transformation 

Transformacja Tasseled Cap słuŜy do optymaliza-
cji zdjęcia satelitarnego dla celów bardzo szybkiej 
oceny wizualnej zagadnień związanych z wegeta-
cją roślinności. Operacja ta przeznaczona jest dla 
zobrazowań z Landsata TM. Na podstawie tej 
funkcji wylicza się 3 wskaźniki, wykorzystując 
sześć z siedmiu kanałów zobrazowania (nie bierze 
pod uwagę termalnego). Pierwszy wskaźnik (Bri-
ghtness) przedstawia wartość reflektancji, drugi 
(Greeness) - obszary wegetacyjne, natomiast trze-
ci (Wetness) - wilgotność podłoŜa. W pierwszym 
paśmie najjaśniejszą grupę pikseli stanowią ob-
szary o najniŜszej wegetacji - zazwyczaj są to 
tereny zabudowane. W drugim kanale najjaśniej-
sza grupa to piksele reprezentujące wysoki 
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wskaźnik wegetacyjny - obszary lasów, łąk, sa-
dów itp. Trzeci natomiast - to tereny o najwięk-
szej wilgotności, takie jak wody powierzchniowe 
lub tereny podmokłe. 

Równania TC: 
Brightness = 0.3037(TM1) + 0.2793(TM2) + 
.4743(TM3)+ 0.5585(TM4) + 0.5082(TM5) + 
0.1863(TM7) 
Greenness = -0.2848(TM1) - 0.2435(TM2) - 
0.5436(TM3)+ 0.7243(TM4) + 0.0840(TM5) -
0.1800(TM7) 
Wetness = 0.1509(TM1) + 0.1973(TM2) + 
0.3279(TM3)+ 0.3406(TM4) - 0.7112(TM5) - 
0.4572(TM 
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WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ 
SPEKTROSTREFOWYCH 

W BADANIACH ŚRODOWISKA 
GEOGRAFICZNEGO 

Historia 
Zdjęcia spektrostrefowe były początkowo sto-

sowane wyłącznie w celach militarnych. Podczas 
II Wojny Światowej za ich pomocą wykrywano 
bazy wojskowe kamuflowane zielonymi materia-
łami imitującymi roślinność naturalną. Zdjęcia 
pozwalały odróŜnić pomalowane na zielono po-
wierzchnie sztuczne lub obumarłe rośliny od 
zdrowych zbiorowisk roślinnych. Z czasem oka-
zało się, Ŝe ta technika fotografii jest przydatna 
takŜe w rolnictwie i została ona udostępniona dla 
ludności cywilnej. (Donald C. Rundquist, Scott A. 
Samson). 

Rodzaje filmów 
Początkowo filmy spektrostrefowe produko-

wane były przez dwa kraje. Stany Zjednoczone, 
które obecnie są monopolistą na rynku, oraz przez 
Związek Radziecki. Materiały róŜniły się jednak 
zasadniczo budową. Filmy radzieckie były nega-
tywowe, początkowo z dwoma warstwami świa-
tłoczułymi. Wewnętrzna uczulona była na barwę 
czerwoną, do której wprowadzono barwnik nada-
jący jej po wywołaniu kolor purpurowy. Ze-
wnętrzna na podczerwony zakres promieniowa-
nia, który po obróbce widoczny był na zdjęciach 
jako kolor zielony. Produkowano takŜe inne filmy 
dwuwarstwowe, jednak z innymi kolorami wpro-
wadzanych barwników, oraz uczulone na inne 
barwy. W kraju tym produkowano równieŜ trój-
warstwowy film spektrostrefowy. Na promienio-
wanie podczerwone uczulona była zewnętrzna 
warstwa, środkowa na zielone, wewnętrzna na 
czerwone. Po wywołaniu warstwy miały odpo-
wiednio kolory: niebieskozielone, Ŝółte i purpu-
rowe (Ciołkosz A. i in., 1999).  
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Najpopularniejsze są jednak filmy spektro-
strefowe amerykańskiej firmy Kodak. Najczęściej 
wykorzystywanym był Kodak Aerochrome Infra-
red Film 2443. Obecnie na rynek wszedł nowy 
film Kodak Aerochrome III Infrared Film 1443, 
który w odróŜnieniu od poprzednika (700-800 nm 
w zakresie nearIR) rejestruje pasmo podczerwieni 
do 900 nm. Nowością na rynku jest Kodak Ekta-
chrome Professional Infrared EIR Film, który tak 
jak poprzedni rejestruje podczerwień do 900 nm, 
jednak obejmuje swym zakresem, takŜe oprócz 
pasma widzialnego ultrafiolet (łącznie od 380 do 
700 nm) (http://www.kodak.com/). Wszystkie 
rodzaje filmów tej firmy są odwracalnymi (diapo-
zytywowymi) w odróŜnieniu od radzieckich nega-
tywowych (Ciłokosz A. i in., 1999).  We wszyst-
kich znajdują się 3 warstwy światłoczułe. War-
stwa zewnętrzna jest uczulona na promieniowanie 
podczerwone i wprowadzono do niej barwnik 
niebieskozielony. Barwnik Ŝółty zawiera warstwa 
środkowa, która uczulona jest na promieniowanie 
zielone. Ostatnia warstwa uczulona na światło 
czerwone zawiera barwnik purpurowy. W rezulta-
cie po obróbce chemicznej filmu dostajemy od-
powiednio: dla warstwy zewnętrznej kolor czer-
wony, środkowej niebieski i wewnętrznej zielony. 
Dzieje się tak dzięki załoŜeniu przed obiektyw 
filtra Ŝółtego zwanego równieŜ „minus niebie-
skim”. (http://www.kodak.com/). Jest to koniecz-
ne do uzyskania takich barw, gdyŜ kaŜda z warstw 
filmu rejestruje promieniowanie niebieskie. W 
efekcie spektrum w zakresie niebieskim odfoto-
grafowuje się na kolor czarny (Wrzodak J., 2004). 

 

Ryc.1. Przekrój filmu spektrostrefowego 
(http://www.kodak.com/global/en/professional/support/
techPubs/ti2323/ti2323.jhtml#colorinfrared-
sensitivefilms) 
 

Innym rodzajem filmu tej firmy jest Kodak 
High Definition Aerochrome Infrared Film SO-
131, równieŜ często uŜywany. Obecnie firma ofe-
ruje nowy typ filmu o numerze SO –734 
(http://www.kodak.com/). PoniŜej znajduje się 
porównanie najczęściej stosowanych filmów 
spektrosterfowych. Zasadnicza róŜnica w obu 
typach polega na kolejności warstw w filmie, 
maksymalnym zakresie uczulenia oraz rozdziel-
czości (Tab.1). 
 

 
Tab.1. Charakterystyka filmów spektrostrefowych (Ciołkosz i in., 1999). 
 

Nazwa filmu 
Liczba warstw 

światłoczułych 

Kolejne war-

stwy filmu i ich 

uczulenie 

Maksymalny 

zakres uczule-

nia (nm) 

Kolor warstwy po 

wywołaniu 

Rozdzielczość 

linii/mm 

Kodak Aero-

chrome Infrared 

Film 2443 

3 
podczerwień 

zieleń czerwień 

700-800 

550 

650 

niebieskozielony 

Ŝółty 

purpurowy 

63 

Kodak High 

Definition 

Aerochrome 

Infrared Film 

SO-131 

3 
podczerwień 

czerwień zieleń  

461-795 

637 

534 

niebieskozielony 

purpurowy 

 Ŝółty 

 

160 

 

W związku ze specyficznymi właściwościami 
filmów podczas nalotów zaleca się aby naświetla-
nie wszystkich klatek filmu odbywało się w jed-
nakowych warunkach atmosferycznych. Związane 
jest to z duŜą wraŜliwością i szybką reakcją na 

zmniejszenie wilgotności powietrza na wysokości 
lotu, co powoduje zmiany balansu barwnego 
warstw światłoczułych filmu (Prawo geodezyjne i 
kartograficzne - Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 
1086, z późn. zm.). 
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Dlaczego bliska podczerwień? 
W fotografii lotniczej wykorzystywane są 

dwie główne cechy fotografii w podczerwieni, 
a mianowicie odmienny ton, w którym odfotogra-
fowuje się roślinność, a takŜe powierzchnie wod-
ne oraz zdolność przenikania promieni przez 
mgiełkę atmosferyczną. W paśmie tym zielona 
roślinność oddawana jest w bardzo jasnym tonie 
obrazu, który jest zawsze znacznie jaśniejszy niŜ 
na zdjeciach panchromatycznych. Związane jest 
to ze szczególnymi właściwościami chlorofilu. 
Jest on bowiem zupełnie przezroczysty dla tego 
zakresu promieniowania, a rozproszenie i obicie 
zachodzi w miękiszu gąbczastym, który znajduje 
się pod tkanką palisadową. To duŜa ilość powie-
trza znajdująca się w przestrzeniach międzyko-
mórkowych miękiszu powoduje odbijanie i roz-
praszanie promieniowania podczerwonego (Cioł-
kosz i in., 1999). 

 

Ryc.2. Odbicie przez zielony liść promieniowania 
w widzialnej i podczerwonej części widma (Cioł-
kosz A. i in., 1999). 

Jak moŜemy zauwaŜyć na rycinie nr 2 mak-
symalne obicie w paśmie widzialnym dla roślin-
ności przypada na zakres promieniowania zielo-
nego i bliska jest 15%, minimum zaś na długość 
fali około 600 nm. W miarę wzrostu długości fali 
obserwujemy wzrost odbicia promieniowania, 
którego maksimum przypada na zakres bliskiej 
podczerwieni – około 800 nm i wynosi prawie 
40% całkowitego promieniowania padającego na 
liść (Wrzodak J., 2004). Jest ono zatem znacznie 
większe niŜ w paśmie widzialnym. 

Równie waŜną cechą zdjęć spektrostrefowych 
jest odfotografowywanie się wody na kolor czar-

ny. Związane jest to z całkowitą absorpcją pro-
mieni podczerwonych przez wodę (Brock G., 
1942). 

Bardzo ciekawą cechą zdjęć spektrostrefo-
wych jest podkreślanie rzucanych przez obiekty 
cieni. Właściwość ta uwydatnia się szczególnie w 
przypadku wykonywania zdjęć przy bezchmur-
nym niebie i przy braku mgiełki atmosferycznej, 
kiedy miejsca zacienione są oświetlone tylko nie-
bieskim światłem nieba, które praktycznie zawiera 
promieniowania podczerwonego. Z takim przy-
padkiem związana jest oczywiście utrata informa-
cji na zdjęciu w miejscu zacienionym. W przy-
padku wstąpienia zamglenia część promieniowa-
nia podczerwonego, które uległo rozproszeniu, 
trafia do obiektywu kamery i powoduje osłabienie 
zdolności rozróŜniania zacienionych obiektów. 
Przy jednoczesnym występowaniu zamglenia oraz 
białych chmur  detale w cieniach są lepiej wi-
doczne, jednak następuje redukcja efektu podkre-
ślania cieni. Najbardziej dogodnymi warunkami 
atmosferycznymi dla obserwacji cieni na zdję-
ciach spektrostrefowych jest występowanie nie-
wielkiego zamglenia przy licznym występowaniu 
białych chmur. Takie warunki zapewniają, iŜ na 
zdjeciach w podczerwieni obserwuje się znacznie 
więcej szczegółów niŜ na zdjęciach panchroma-
tycznych, zwłaszcza gdy cienie rzucane są na 
tereny trawiaste (Ciołkosz A. i in., 1999). 

Wykorzystanie zdjęć spektrostrefowych 

Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska 

Jednym z podstawowych zastosowań zdjęć 
spektrostrefowych jest badanie stanu roślinności. 
Wykorzystuje się je głównie w rolnictwie, leśnic-
twie i ochronie środowiska. Dzięki duŜym róŜni-
com w odbiciu promieniowania elektromagne-
tycznego w zakresie podczerwonym przez drzewa 
iglaste i liściaste moŜemy znacznie łatwiej odróŜ-
niać oba zbiorowiska roślinne na zdjęciach uczu-
lonych na promieniowanie podczerwone. Dzieje 
się tak dlatego, Ŝe wielkość odbicia promieniowa-
nia podczerwonego warunkowana jest przez 
strukturę wewnętrzną liści i igieł, które wykazują 
między sobą znaczne róŜnice w budowie, a co za 
tym idzie i w obiciu spektralnym. W przypadku 
barwnej fotografii w podczerwieni  obrazy drzew 
liściastych na filmie mają zabarwienie czerwone, 
purpurowe, pomarańczowe z róŜnymi odcieniami, 
podczas gdy liściaste są zielone lub niebieskopur-
purowe, zaleŜnie od rodzaju filmu (Ciołkosz A.i 
in., 1999). W związku z tym, Ŝe w czasie lata 
dochodzi do zrównania poziomu dobicia promie-
niowania w obu rodzajach lasów, zaleca się wy-
konywanie zdjęć bardzo wczesną jesienią lub 
późnym latem. 
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Oprócz odróŜniania lasów liściastych od igla-
stych moŜna takŜe stosować te zdjęcia do wyróŜ-
niania poszczególnych gatunków drzew. Obraz 
roślinności zaleŜy od fazy fenologicznej, która w 
największym stopniu wpływa na jasność spektral-
ną poszczególnych gatunków (Backstrom H., 
Welander E., 1953).  

Jasność roślin zdrowych w zakresie widzial-
nym promieniowania zaleŜy od budowy liścia, 
składu i koncentracji barwników naturalnych – 
pigmentów takich jak chlorofil a i b, protochloro-
fil, karoten czy ksantofil. Najczęściej występujący 
chlorofil absorbuje energię elektromagnetyczną w 
zakresie światła niebieskiego 430-495 nm i od 
Ŝółtego (570-590nm) do czerwonego (600-
680 nm). Zielone światło jest przez liście odbijane 
(495-570 nm) (CiołkoszA. i in., 1999). Im więcej 
dana roślina zwiera chlorofilu, tym większym 
charakteryzuje się odbiciem spektralnym. TakŜe 
struktura powierzchni liścia odgrywa rolę 
w wielkości współczynnika jasności spektralnej. 
W zakresie widzialnym pokrywa woskowa nie 
daje takich zmian jak w zakresie podczerwonym, 
w którym uwidacznia się wpływ struktury po-
wierzchni liścia (CiołkoszA. i in., 1999). 

Za pomocą zdjęć spektrostrefowych moŜemy 
badać zawartość azotu w roślinach. Jego brak 
powoduje wzrost odbicia spektralnego w zakresie 
widzialnym i spadek w zakresie podczerwonym 
(WęŜyk P., Greszta J., 1998). Na poziom współ-
czynników odbicia spektralnego mają wpływ 
równieŜ czynniki zewnętrzne tj: 

• występujące na powierzchni liści grzyby 
• owady 
• pyły 
• opady (Ciołkosz i in.,1999). 
 
Barwy obrazów drzew na filmie spektrostre-

fowym zaleŜą od wielkości odbicia promieniowa-
nia w zakresie podczerwonym. Większość zmian 
chorobowych roślin wiąŜe się ze spadkiem ilości 
chlorofilu, który decyduje o odbiciu promienio-
wania podczerwonego, a takŜe jego transmisji w 
głąb liścia. W związku z tym ubytek chlorofilu 
wiąŜe się ze zmniejszeniem odbicia promienio-
wania, tak wiec choroba rośliny wyraŜa się rów-
nieŜ w zmianie barwy na zdjęciu spektrosterfo-
wym. Ta właściwość ma zastosowanie w badaniu 
stanu roślinności, jej kondycji, rodzaju i stopniu 
uszkodzenia, a takŜe rodzaju choroby czy teŜ 
szkodnika, który zaatakował dane zbiorowisko 
roślinne (Ciołkosz A., 1997; Ciołkosz A. i in., 
1999). „Zmiany chorobowe moŜemy wykryć gdy 
są jeszcze niedostrzegalne dla oka ludzkiego. 
Omówiona metoda ma znaczenie przede wszyst-
kim przy określaniu stopnia uszkodzeń drzew jako 
zjawiska powierzchniowego, natomiast uszkodze-

nia pojedynczych drzew moŜna stwierdzić tylko w 
przypadku drzew martwych. W trudnodostępnych 
terenach górskich ta metoda ma duŜe znaczenie 
praktyczne” (Dziura J.). 

Najczęściej zdjęcia spektrostrefowe znajdują 
zastosowanie w badaniach stopnia uszkodzenia 
lasów. W swoich pracach dotyczących uszkodzeń 
drzewostanów ze zdjęć tego typu korzystali mię-
dzy innymi: Iracka M., Bychawski W., Mycke-
Dominko M., Wrzodak J., Ciołkosz A., Mozgawa 
J. i inni. 

Maksimum odbicia promieniowania elektro-
magnetycznego zdrowej roślinności przypada na 
zakres podczerwieni. KaŜde zakłócenie przebiegu 
procesu fotosyntezy spowodowane stanem choro-
bowym rośliny wywołuje spadek odbicia promie-
niowania podczerwonego, które to znajduje swe 
odzwierciedlenie na filmie spektrostrefowym. 
Pierwsze objawy choroby u rośliny są niezauwa-
Ŝalne w paśmie promieniowania widzialnego, za 
to bez trudu moŜna je wykryć na zdjęciu wykona-
nym w podczerwieni (Ciołkosz A.  i in., 1999). 

Na samym początku procesu fotointerpretacji 
zdjęć spektrostrefowych rozróŜnianie zbiorowisk 
roślinnych moŜe sprawiać duŜo trudności, a to ze 
względu na barwy nierzeczywiste, do których 
fotointerpretator nie jest przyzwyczajony. Jest to 
jednak mylne wraŜenie, gdyŜ juŜ po pewnym 
doświadczeniu okazuje się, Ŝe ze zdjęć tych moŜ-
na odczytać znacznie więcej informacji niŜ z 
czarno-białych, bądź o barwach naturalnych 
(Ciołkosz i in., 1999). 

W Polsce po raz pierwszy zdjęcia  spektro-
strefowe zostały uŜyte do badań lasów w Instytu-
cie Geodezji i Kartografii. Opracowano wówczas 
metodę określania stopnia i zasięgu uszkodzeń 
drzewostanów sosnowych w rejonie Huty Kato-
wice, które znajdowały się pod szkodliwym 
wpływem emisji zanieczyszczeń przemysłowych. 
Do wykonania zdjęć posłuŜono się filmem Kodak 
Aerochrom Infrared 2443 (Ciołkosz A., 1997; 
Ciołkosz A. i in., 1999). Zdrowa roślinność liścia-
sta oddana jest w barwach ciepłych o róŜnych 
odcieniach, zaś drzewostany sosnowe mają barwę 
ciemnozieloną z lekkim nalotem purpury. Pozo-
stałe gatunki drzew iglastych mają znacznie ja-
śniejszą barwę od sosny z większym udziałem 
purpury. W wyniku analizy otrzymanych zdjęć 
stwierdzono prawidłowość w zmianie odcienia 
barwy w miarę nasilania się stopnia uszkodzenia 
drzewostanu. W konsekwencji opracowano klucz 
fotointerpretacyjny dla drzewostanów sosnowych 
(Tab.2.). Zaobserwowane prawidłowości moŜna 
ująć następująco: „zwarte, zdrowe drzewostany 
sosnowe mają barwę ciemnozieloną z lekkim 
odcieniem purpury. W miarę nasilania się uszko-
dzeń znika zabarwienie purpurowe i następuję 
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rozjaśnienie barwy zielonej aŜ do jaskrawozielo-
nej w przypadku obumarłych drzew lub ich czę-
ści” (Ciołkosz A. i in., 1999) (Ryc. 3.). 

W wyniku interpretacji wyróŜniono cztery 
stopnie uszkodzeń: 

0   -   brak uszkodzeń, kolor ciemnozielony 
z nalotem purpury 

I   -  słabe uszkodzenie, kolor ciemnozielo-
ny bez róŜowego nalotu 

II   - średnie uszkodzenie, rozjaśniony kolor 
zielony 

III  - silne uszkodzenie, kolor jasnej, ja-
skrawej zieleni  

Stopień uszkodzenia drzew moŜna uchwy-
cić jedynie jako zjawisko powierzchniowe 
i wydzielanie poszczególnych drzew o róŜnym 
stopniu uszkodzenia moŜe być bardzo trudne 
(Iracka M., 1975). 

 

Tab.2. Klucz fotointerpretacyjny uszkodzeń drzewostanów świerkowych dla filmu spektrostrefowego Kodak Aero-
chrom Infrared 2443 (Ciołkosz A. i in., 1999). 
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Ryc.3. Spektrostrefowe zdjęcie lotnicze lasu sosnowe-
go o drugim stopniu uszkodzenia 
(Ciołkosz i in., 1999). 
 

Oprócz barwy w kluczach fotointerpretayj-
nych uwzględnia się takie cechy jak: prześwietle-
nie korony, lukowatość korony, zwisanie gałęzi. 
Są to jednak indywidualne cechy kaŜdego gatunku  
(Greszta J., WęŜyk P., 1998). 

Końcowym etapem prac interpretacyjnych 
zdjęć spektrostrefowych jest sporządzenie map 
uszkodzeń drzewostanów. Mogą to być zarówno 
mapy klas uszkodzeń drzewostanów, jak i mapy 
intensywności uszkodzeń, które przedstawiają 
obliczone średnie stopnie uszkodzenia w danym 
oddziale (Ciołkosz A., 1997). 

Głównym celem analizy stopnia uszkodzenia 
oraz rodzaju choroby jaka dotknęła drzewostan, 
jest uzyskanie jak najwięcej informacji, które 
pozwolą leśnikom zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się danej choroby czy szkodnika, jak równieŜ 
zaplanować strategię zwalczania skutków Ŝeru 
szkodników owadzich (Iracka M., Bychawski W., 
1980). 

Wykorzystanie zdjęć spektrostrefowych w le-
śnictwie nie ogranicza się jedynie do badań stanu 

drzewostanów. Prowadzone są równieŜ analizy i 
inwentaryzacje zniszczeń lasów w wyniku poŜa-
rów (Ryc.4.) (Mycke-Dominko M., 1998). 

 
 

 
 
Ryc.4. Zdjęcie spektrosterfowe przedstawiające obszar 
spalonego lasu w 3 lata po poŜarze. Widoczne jest 
dobre zaawansowanie prac porządkowych i rekultywa-
cyjnych. Czarne linie są pozostałościami po spalonych 
drzewach, białe linie są przekopami. CzarnoróŜowe 
prostokąty to lasy prywatne, na których nie wykonano 
Ŝadnych prac porządkowych (fot. Mycke-Dominko M.) 
(Ciłokosz A. i in., 1999). 
 

W rolnictwie zdjęci spektrostrefowe pomocne 
są zarówno w wykrywaniu chorób i szkodników, 
jak w przypadku lasów, ale takŜe stresu wodnego 
roślin. W wyniku nadmiernej suszy i niedosta-
tecznej ilości wody w miękiszu gąbczastym, który 
odbija promieniowanie podczerwone zamykają się 
szparki miękiszu. Spowolniona zostaje wymiana 
gazowa u rośliny, która zachodzi w wyniku foto-
syntezy. Powoduje to znaczne obniŜenie odbicia 
ilości promieniowania podczerwonego, a co za 
tym idzie spadek intensywności barwy ciepłej na 
zdjęciu spektrostrefowym. Roślinność zdrowa 
powinna odfotografowywać się w barwach ciepłej 
purpury lub czerwieni. W wyniku ubytku wody, a 
co za tym idzie spowolnienia fotosyntezy, rośliny 
oddawane są w barwach bladego róŜu (Ryc.5., 
Ryc. 6.). Szybkie wykrycie takiego stanu w śro-
dowisku umoŜliwia rolnikom dodatkowe nawad-
nianie w celu zapobiegnięcia stratom w plonach ( 
Donald C. Rundquist, Scott A. Samson). 
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Ryc.5. Pole uprawne – pasy jasnoróŜowe wskazują na 
stres wodny roślin 
(http://casde.unl.edu/activities/cir-
uses/applications/crop-stress.php 
 

 
 
Ryc.6. Pola uprawne wokół miasta York w stanie Ne-
braska w Kanadzie 
(http://casde.unl.edu/imagery/cir/index.php?county=yo
rk&city=york) 
 
Hydrologia 

Pamiętając, iŜ fale o długości powyŜej 700nm 
(cała podczerwień) są całkowicie pochłaniane 
przez wodę, wody powierzchniowe odfotografo-
wują się na filmach uczulonych na podczerwień w 
kolorze czarnym. W związku z tym, na zdjęciach 
spektrostrefowych obiekty hydrograficzne są bar-
dzo kontrastowe z otoczeniem i łatwe do odróŜ-
nienia. Ta właściwość wykorzystywana jest 
szczególnie do wyznaczania linii brzegowej, która 
jest oddana w wyrazisty sposób (Ciołkosz A. i 
in.,1999) 

W związku z barwą czarną wód bardzo do-
brze widoczne są odsypy oraz łachy rzeczne, które 
na zdjęciach spektostrefowych mają kolor bardzo 
jasny. Właściwości tych zdjęć wykorzystywane są 
takŜe w kartowaniu zasięgu powodzi. MoŜna 
dzięki temu szacować straty popowodziowe oraz 

wyznaczać obszary zalewowe, które powinny 
zostać objęte ochroną przeciwpowodziową. 

RównieŜ sieć kanałów melioracyjnych na 
zdjęciach tego rodzaju jest bardzo dobrze pokaza-
na – zwłaszcza na wiosnę po roztopach, kiedy w 
korytach znajduje się duŜa ilość wody. 

Zdjęcia spektrostrefowe znajdują więc zasto-
sowanie w kartowaniu wód powierzchniowych 
takich jak: rzeki, zbiorniki wodne, kanały, bagna z 
wodą, starorzecza oraz zasięgi powodzi. 

Pomimo, iŜ całe promieniowanie podczerwo-
ne jest pochłaniane przez wody to moŜna za po-
mocą zdjęć spektrostrefowych badać zawartości 
cząstek organicznych pochodzenia roślinnego 
takich jak fitoplankton unoszonych na powierzch-
ni, które odbijają promieniowanie podczerwone. 
 

 
 

Ryc.7. Rzeka przy mieście Waverly w stanie Nebraska 
w Kanadzie 
(http://casde.unl.edu/imagery/cir/index.php?county=lan
caster&city=waverly). 

 
Geologia i gleby 

Zdjęcia spektrostrefowe znalazły równieŜ sze-
rokie zastosowanie w badaniach geologicznych 
oraz kartowaniu gleb. Szczególnie przydatne oka-
zały się one w badaniu litologii. Skały, jak wia-
domo, odbijają znacznie więcej promieniowania 
podczerwonego niŜ rośliny. Rodzaj skały, a kon-
kretnie minerały je budujące, determinują kształt 
krzywej spektralnej podłoŜa. Bardzo łatwo odróŜ-
nialne są fragmenty zdjęcia bez pokrywy roślinnej 
od reszty otoczenia. Charakteryzują się bowiem 
jasnoszarą barwą, niekiedy białawą (Ryc.8.). 
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Ryc. 8. Piargi w Tatrach bez roślinności (Wrzo-
dak J., 2004). 
 

Ze względu na róŜny stopień wilgocenia gle-
by, jak równieŜ zróŜnicowane pokrycie roślinno-
ścią moŜliwe jest rozpoznawanie typów gleb na 
zdjęciach spektrostrefowych. Wprawdzie nie mo-
Ŝe ta metoda zastąpić tradycyjnych prac glebo-
znawczych w terenie – odkrywki, profile, odwier-
ty, jednak w znacznym stopniu pomaga w ustale-
niu granic pomiędzy poszczególnymi typami gleb. 
Przy fotointerpretacji gleb uwzględnia się takŜe 
cechy pośrednie innych komponentów środowiska 
tj. rzeźba, układ sieci hydrograficznej oraz roślin-
ność (Carroll D.M., Evans R., Bendelov V.C., 
1977). Przykładem moŜe być kanadyjskie karto-
wanie gleb z wykorzystaniem omawianego typu 
zdjęć (Ryc.9). 

 

 
 

 
 
Ryc.9. Przykład kartowania gleb w Kanadzie 
(http://casde.unl.edu/activities/cir-
uses/applications/soils.php). 
 

Na zdjęciach spektrostrefowych moŜna rów-
nieŜ obserwować erozję warstwy wierzchniej 
gleb. Uwidacznia się ona w postaci smug i pasm o 
jaśniejszym odcieniu (Ryc.10.) 
 

 
 

Ryc.10. Widoczne spłukiwanie liniowe na zboczach 
stoku (http://casde.unl.edu/activities/cir-
uses/applications/soils.php). 
 
Archeologia 

Wartościowe okazało się wykorzystanie 
omawianych zdjęć w pracach archeologicznych 
Jak wiadomo archeolodzy wspomagają się w cza-
sie swoich wykopalisk materiałami w postaci 
zdjęć lotniczych. SłuŜą one głównie do wyzna-
czania zasięgu badanego obszaru. Z pułapu lotni-
czego dostrzegane są szczegóły, które z ziemi nie 
są moŜliwe do zaobserwowania na pierwszy rzut 
oka. Kształty budowli i stanowisk archeologicz-
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nych oglądane z poziomu ziemi przypominać 
niekiedy mogą swym kształtem naturalne formy 
powierzchni. Obejrzenie terenu na zdjęciu lotni-
czym daje poglądowość i ujawnia zasadnicze 
róŜnice pomiędzy formami antropogenicznymi i 
naturalnymi. W taki sposób zostało odkrytych 
wiele obiektów archeologicznych. 

Przydatność zdjęć spektrostrefowych w ar-
cheologii bardzo często jest poddawana w wąt-
pliwość przez polskich naukowców, a to ze 
względu na wysokie koszty wykonania. 

Ze względu na nietypowe właściwości tego 
typu zdjęć – podkreślone cienie, znacznie łatwiej 
jest zaobserwować niskie obiekty, których krawę-
dzie są przez to bardziej widoczne. Zdjęcia tego 
rodzaju poprawiają bowiem czytelność obiektów 
archeologicznych, które na zwykłym filmie mogły 
nie odfotografować się wystarczająco wyraźnie 
(Ryc. 11, 12) (Modrzewska-Marciniak 1984: 269-
270). 
 

 

Ryc.11. Kromolin gmina śukowice stanowisko arche-
ologiczne nr 24 – zdjęcie w barwach naturalnych (Bi-
skupin i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeolo-
gii). 
 

 
 
Ryc.12. Kromolin gmina śukowice stanowisko arche-
ologiczne nr 24 – zdjęcie spektrostrefowe (Biskupin i 
co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii). 
 

Analizując na zdjęciu zróŜnicowanie we 
wzroście roślin moŜemy wnioskować o rodzaju 
podłoŜa, a takŜe tego co znajduje się pod pokrywą 
glebową. Za pomocą tych cech pośrednich zwa-
nych w archeologii wyróŜnikami (w tym przypad-

ku wyróŜnik roślinności) moŜemy wnioskować o 
obiektach znajdujących się pod ziemią. Związane 
to jest z róŜnicami w podłoŜu, na którym rosną 
rośliny. Tam gdzie w glebie będą znajdowały się 
obiekty antropogeniczne rośliny będą cechowały 
się słabszym wzrostem. RównieŜ wilgotność gle-
by będzie inna w tym miejscu, co uwidoczni się w 
postaci ciemniejszego fototonu na zdjęciu (Cioł-
kosz A. i in., 1999). 
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CHARAKTERYSTYKA PORTALI 
INTERNETOWYCH 

UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE 
OBRAZOWE I MOśLIWOŚCI ICH 

WYKORZYSTANIA 

Global Land Cover Facility - GLCF 
http://glcfapp.umiacs.umd.edu/index.shtml 
 

Ryc. 1 Strona główna GLCF 

Serwis Global Land Cover Facility jest wła-
snością amerykańskiej uczelni University of Ma-
ryland. Portal jest jednym z najlepszych źródeł 
udostępniający za darmo dane obrazowe. Na stro-
nie dostępne są dane z: 

1. Landsat ETM+, TM, MSS 
2. ASTER 
3. SRTM (numeryczny model terenu) 
4. MODIS 

5. AVHRR 
6. Mozaiki ETM+, TM 
7. IKONOS 
8. QuickBird 
Portal posiada równieŜ charakterystyki kaŜ-

dego obrazującego urządzenia, z których posiada 
dane. Opis ten dotyczy: serii satelitów, sensorów 
zamontowanych na ich pokładzie, rozdzielczości 
spektralnej kanałów, liczby kanałów spektralnych, 
wielkość obrazowanej sceny oraz rozdzielczość 
terenowa kanałów.  

Portal posiada bardzo dobrą wyszukiwarkę 
danych obrazowych z wielu regionów Świata. 
Szukany obszar moŜna znaleźć na trzy sposoby: 
1. Wyboru graficznego z mapy 
2. Po współrzędnych geograficznych lub nume-

rach kolumn scen 
3. Wyszukania gotowych produktów 
 

 

Ryc. 2 Opis satelity Landsat 

Dane moŜna znaleźć od ok. połowy lat sie-
demdziesiątych do czasów współczesnych. KaŜde 
zdjęcie posiada dokładny opis: numer rzędu i ko-
lumny, datę wykonania, format w jakim jest do-
stępny, wielkość pliku, lokalizację (nazwa geogra-
ficzna), nazwa producenta. Portal umoŜliwia ścią-
gnięcie próbki w formacie JPEG, jest to bardzo 
wygodne, poniewaŜ profesjonalne dane są wielko-
ści kilkudziesięciu lub kilkuset MB. MoŜemy 
wybrać rodzaj formatu zapisywanych danych: 
GeoTIFF, BSQ, HDF, Fast, Arc Grid, Mr. Sid, 
Shapefile. Dane uzyskane z portalu GLCF są w 
pełni profesjonalnymi danymi obrazowymi wyko-
rzystywanymi w teledetekcji. Jak twierdzą auto-
rzy, GLCF dostarcza szereg danych o Ziemi dla 
ludzi w celu lepszego zrozumienia globalnego 
systemu środowiska. W szczególności GLCF 
dostarcza i udostępnia dane satelitarne oraz goto-
we produkty, aby lepiej wytłumaczyć formy po-
krycia Ziemi w skali zarówno globalnej jak i lo-
kalnej. Dzięki danym GLCF moŜna badać zmiany 
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jakie zachodzą na powierzchni Ziemi, porówny-
wać te same obszary z róŜnych okresów. Określać 
gdzie, kiedy, jak bardzo i dlaczego zaszły zmiany 
na powierzchni Ziemi. Podstawowe dane obrazo-
we oraz produkty dostępne są bezpłatnie. Więk-
szość danych dostępnych na GLCF moŜe być 
wykorzystywana w: 
1. RóŜnych dziedzinach nauki: geografii, ekolo-

gii, klimatologii, geologii, hydrologii 
2. Ochronie środowiska: problem globalnego 

ocieplenia 
3. Zarządzaniu surowcami: szacowanie zaso-

bów, leśnictwie, ochronie lasów 
4. Badaniach klęsk Ŝywiołowych i zapobieganiu 

ich: poŜary, monitorowanie powodzi i susz 
5. Przetwarzaniu komputerowym: łączenie da-

nych 
Portal posiada bardzo duŜe zasoby danych 

m.in.: 28558 scen Landsat, 235 kompozycji 
MODIS, 803 scen ASTER, ogólnie baza danych 
zajmuje 15 Terabajtów. Istnieje równieŜ moŜli-
wość pobrania pojedynczych kanałów spektral-
nych z satelity Landsat.  

Level 1 and Atmosphere Archive and Distribu-
tion System – LAADS 
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/index.html 

 

 

Ryc. 3 Przeglądarka strony LAADS 

Serwis LAADS naleŜy do organizacji NASA. 
Portal zawiera obrazy ze skanera MODIS zainsta-
lowanego na satelicie Terra oraz Aqua. Dane do-

tyczą atmosfery ziemskiej (aerozoli, chmur, pary 
wodnej, ozonu), i udostępniane są bezpłatnie. 
Zakładka DATA słuŜy do wyszukania i pobrania 
poszczególnych scen, w zakładce IMAGES jest 
moŜliwość zobaczenia gotowych kompozycji 
dotyczących atmosfery. Strona posiada bardzo 
dobry system wyszukiwania danych. Jest moŜli-
wość ustawienia odpowiednich parametrów w 
celu wyszukania interesujących nas danych:  

1. Typ satelity i instrumentu 
2. Rodzaj danych 
3. Zakres czasowy 
4. Rodzaj kompozycji 
5. Wybór szukanego obszaru po współrzęd-

nych geograficznych lub zaznaczeniu od-
powiedniego fragmentu na mapie świata 

Dane dostępne są z wielu regionów Ziemi. 
Obrazy moŜna zapisać w formacie HDF, wielkość 
plików jest bardzo zróŜnicowana, i zaleŜy od typu 
danych (wielkość sceny, rozdzielczość terenowa, 
rodzaj techniki zobrazowania), waha się od kilku-
nastu do kilkuset Mb. Podobnie jak w portalu 
GLCF, LAADS takŜe umoŜliwia ściągnięcia 
próbki obrazu w formacie JPEG. Okres czasowy, 
z którego moŜemy ściągnąć dane wynosi od 
2000 r. do bieŜących dni. Dane ściągnięte z porta-
lu LAADS mogą znaleźć zastosowanie w takich 
dziedzinach jak: klimatologia, hydrologia, mete-
orologia. 

 
MODIS Atmosphere  
http://modis-
atmos.gsfc.nasa.gov/IMAGES/index.html 
 

 

Ryc. 4 Przeglądarka strony MODIS Atmosphere 

Portal MODIS Atmosphere jest częścią pro-
gramu NASA. Strona zawiera dane obrazowe ze 
skanera MODIS zainstalowanego na satelitach 
Terra i Aqua. Dane obrazowe zamieszczone w 
serwisie moŜemy podzielić na dwa rodzaje: poje-
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dyncze sceny z satelity Terra i Aqua, oraz gotowe 
zobrazowania całego globu. Pojedyncze sceny 
obrazują powierzchnię lądów lub oceanów (zaleŜy 
od typu satelity), natomiast gotowe zobrazowania 
dotyczą atmosfery i elementów w niej zawartych: 
aerozoli, pary wodnej, chmur, dodatkowo strona 
zawiera szereg profili atmosfery dotyczących 
temperatury, wilgotności, stabilności atmosfery, 
zawartości ozonu. Serwis zawiera równieŜ wskaź-
nik NDVI dla całego globu z 2001 r. Ponadto 
portal umoŜliwia ściągnięcie zdjęć wykonanych i 
udostępnionych na stronie tego samego dni. Dane 
udostępniane są bezpłatnie w kompozycjach RGB 
(4, 3, 1). System wyszukiwania jest znacznie 
uboŜszy od systemów GLCF lub LAADS. Obrazy 
z pojedynczych scen wybieramy klikając na nie. 
Pojedyncze sceny dostępne są tylko dla wybra-
nych części świata, z kaŜdego dnia od 2000 r. 
Natomiast gotowe dane obrazowe dotyczące at-
mosfery moŜemy wyszukać za pomocą wyszuki-
warki określając rodzaj danych i datę zobrazowa-
nia. Gotowe kompozycje moŜemy pobrać od 2000 
r. 

 
U.S Geological Survey - USGS 
http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/ 

Portal USGS jest amerykańską stroną poświę-
coną badaniom nad Ziemią. Agencja USGS moni-
toruje, zbiera i analizuje dane o powierzchni Zie-
mi. USGS udostępnia szereg danych obrazowych 
o powierzchni Ziemi:  

1. Obrazy satelitarne: AVHRR, Hyperion, 
Landsat (ETM+, TM, MSS), SPOT, SIR-
C, ortofotomapy MSS, TM, ETM+, 
ETM+ Pan-sharp, oraz róŜnego typu mo-
zaiki 

2. Zdjęcia lotnicze, ortofotomapy 
3. Cyfrowe modele terenu w róŜnych ska-

lach 
4. Mapy cyfrowe 
 

 

Ryc. 5 Przeglądarka obrazów strony USGS 

Rozdzielczość czasowa udostępnionych obra-
zów jest bardzo duŜa, dostępne są dane ze star-
szych skanerów, takich jak MSS (lata 70), oraz 
nowoczesnych takich jak Hyperion  czy AVHRR 
(2007). Portal posiada bardzo dobry system wy-
szukiwania danych.  

Do wyszukania obszaru portal wykorzystuje 
serwis Google Maps, moŜemy równieŜ wpisać 
współrzędne geograficzne, lub wpisać w wyszu-
kiwarce nazwę miejscowości. Następnym kro-
kiem do wyszukania odpowiednich danych jest 
zaznaczenia urządzenia obrazującego (skanera), 
oraz wybranie okresu z jakiego mają pochodzić 
dane. Dane nie są dostępne dla całego Świata. 
Opis danych obrazowy zamieszczonych na porta-
lu USGS jest bardzo szeroki. MoŜemy znaleźć 
takie informacje jak: 

1. Cena 
2. Data wykonania 
3. Procentowe pokrycie przez chmury 
4. ID sceny (Landsat) 
5. Nr rzędów i kolumn obrazów (Landsat) 
6. Nr serii satelity 
7. Jakość zdjęcia 
8. Współrzędne geograficzne 
9. Rodzaj kompozycji 
10. Skala 
11. Pora dnia 
Większość danych jest płatna, na stornie 

podany jest cennik wszystkich produktów. Ceny 
wahają się od kilu do kilkuset dolarów za gotowe 
produkty. Dane, które moŜemy pobrać bez opłaty 
są specjalnie zaznaczone i wymagają zalogowania 
się. 

 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ 

 

Ryc. 6 Przeglądarka obrazów Landsat 

Portal naleŜąca do organizacji NASA. Na 
stronie zamieszczone są mozaiki obrazów z sateli-
ty Landsat 7 oraz 4 i 5. Istnieje moŜliwość wyboru 
obrazu z dwóch okresów ok. 1990 r. (Landsat 4 i 
5) oraz ok. 2000 r. (Landsat 7). MoŜliwe jest zapi-
sanie całych scen. Dostępne są dane z całej po-
wierzchni Ziemi. System wyszukiwania jest bar-
dzo prosty, wystarczy zaznaczyć kwadrat na sche-
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matycznej mapie świata. KaŜda scena ma przypi-
sany nr ID. Dane moŜemy pobrać bez opłat. Wiel-
kość pliku jednej sceny wynosi ok. 150 - 250 Mb, 
moŜemy pobrać go jako GeoTIFF. Istnieje rów-
nieŜ moŜliwość wyboru rozdzielczości w pikse-
lach. Na stronie zamieszczona jest takŜe podział-
ka. Portal jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze.  
 
Earth Observation on the WEB - EOWEB 
http://eoweb.dlr.de:8080/servlets/template/welc
ome/entryPage.vm 

EOWEB jest niemieckim portalem udostęp-
niającym dane obrazowe takie jak: 

1. Dane radarowe: SRTM, X-SAR, AIRRS 
2. Dane o wysokich rozdzielczościach: IRS, 

MOMS, Landsat TM, ETM+ 
3. Dane o średnich rozdzielczościach: 

NOAA AVHRR, MODIS, WIFS, MOS 
4. Mapy tematyczne: temp. powierzchni mo-

rza, temp. powierzchni Ziemi, wskaźnik 
NDVI, wskaźnik MERIS, mapy zawarto-
ści ozonu (GOME), mapy Morza Bałtyc-
kiego, Północnego (MERIS),  

5. Cyfrowe modele terenu (DEM) 
 

 

Ryc. 7 Przeglądarka strony EOWEB 

Dane obrazowe dostępne są dla wybranych 
części Świata. W zakładce „Data in EOWEB” jest 
szczegółowy opis danych które są dostępne: okres 
zobrazowania, lokalizacja danych, rozdzielczość, 
opis skanera. Portal posiada bardzo dobrą wyszu-
kiwarkę danych. Wybieramy rodzaj danych, okre-
ślamy czas z jakiego mają pochodzić, zaznaczamy 
na trójwymiarowym modelu Ziemi obszar z jakie-
go mają pochodzić dane, lub wpisujemy współ-
rzędne geograficzne. Dane moŜemy zapisać bez-
płatnie w formacie JPEG. 

 
 
 
 
 
 

Google Earth 
http://earth.google.com/ 
 

 

Ryc. 8 Palma w Dubaju 

Google Earth - program komputerowy, 
którego producentem jest amerykańska firma 
Keyhole Inc. kupiona w 2004 roku przez Google. 
UmoŜliwia wyświetlanie na trójwymiarowym 
modelu kuli ziemskiej zdjęć: satelitarnych bardzo 
wysokiej rozdzielczości, lotniczych oraz róŜnego 
rodzaju informacji geograficznych i turystycz-
nych. Zdjęcia satelitarne dostępne są z całego 
Świata. Nawigacja jest w systemie 3D, dowolna 
zmiana połoŜenie, wysokości i kąta widzenia. 
Program dostępny jest w 3 wersjach: do uŜytku 
domowego przeznaczona jest wersja Google Earth 
Free, za którą firma nie pobiera opłat, natomiast 
wersje Plus i Pro są płatne (odpowiednio 20$ i 
400$ rocznie). Google Earth oferuje te same zdję-
cia co Google Maps (brak natomiast mapy dro-
gowej) oraz szereg dodatkowych funkcji. Od 10 
maja 2007 Google Earth jest dostępne w polskiej 
wersji językowej. Google Earth oferuje zapisywa-
nia danych w formacie JPEG. Oprócz moŜliwości 
przeglądania obrazów Ziemi, program Google 
Earth umoŜliwia oglądanie obiektów na niebie, 
takich jak gwiazdy, gwiazdozbiory, galaktyki, 
planety i KsięŜyc.  

 
Techmex i Geoserwer  
http://www.techmex.com.pl/default.asp  
http://www.geoserwer.pl/ 
 

Geoserwer jest internetową platformą sprze-
daŜy zobrazowań satelitarnych i produktów GIS 
spółki Techmex. Geoserwer oferuje uŜytkowni-
kom wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne 
terenu Polski, charakteryzujące się wysoką do-
kładnością - do 82 cm, czyli porównywalną z 
mapami w skali 1:2500 - 1:5000. W systemie 
istnieje moŜliwość zakupu mapy satelitarnej na-
wet niewielkiego obszaru - juŜ od 1 km kwadra-
towego. 
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Ryc. 9 Strona główna Geoserwer 

Portal udostępnia własne zasoby zdjęć i ortofoto-
map satelitarnych, obejmujące ponad 134 tys. km2 
powierzchni Polski. Zobrazowania zarejestrował ame-
rykański satelita IKONOS, a pozyskaniem ich zajęło 
się Centrum Satelitarne w Komorowie, działające w 
ramach Grupy Techmex. Cały zbiór danych udostęp-
nionych w systemie Geoserwer ma objętość ponad 3 
TB (terabajtów). Dane w sklepie internetowym Geo-
serwer są aktualizowane i systematycznie uzupełniane 
o nowe obszary. Dane zamieszczone na stronie są płat-
ne, cena zdjęcia satelitarnego w formacje JPEG jest 
stała i wynosi 35 PLN netto za 1 km2. Cena ortofoto-
mapy uzaleŜniona jest od wielkości zamówienia: 1 km2 
- 350 PLN, 2 – 5 km2 - 320 PLN, 6 – 10 km2 – 290 
PLN, 11 – 20 km2 – 260 PLN, > 21 km2 – 230 PLN. 
Ortofotomapy oferowane przez sklep internetowy Geo-
serwer wykonane zostały w układzie współrzędnych 
PUWG92 w formacie GeoTIFF. 

 

 
Ryc. 10 Strona główna Techmex 

Portal Techmex, oprócz ortofotomapy i zdjęć 
satelitarnych udostępnionych na serwerze Geo-
serwer, udostępnia równieŜ za opłatą:  
1. Numeryczny Model Terenu całej Polski, który 

zawiera dane o wysokości terenu (nad poziom 
morza) kaŜdego miejsca w Polsce o rozdziel-
czości 20m 

2. Modele 3D dla obszarów miejskich. Techmex 
zbudował Trójwymiarowe Modele Zabudowy 
wraz z Numerycznym Modelem Terenu dla 
ponad 40 największych miast Polski, w któ-
rych mieszka ponad 10 milionów Polaków. 
To ponad 2 miliony trójwymiarowych modeli 
budynków. Wszystkie modele powstały na 
podstawie zdjęć z satelity IKONOS wykona-
nych w trybie rejestracji stereo. Dodatkowo 
Techmex dla 40 miast stworzył Trójwymia-
rowe Modele Zieleni, które odzwierciedlają 
rzeczywiste obszary porośnięte zwartym 
drzewostanem o powierzchni pow. 1000 m2 

3. Mapy wektorowe, wytworzone na podstawie 
wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. 
Dane te pozwalają na produkcję map wekto-
rowych z dokładnością do 1:3000 

4. Mapy tematyczne: hydrograficzne, akustycz-
ne, sieci transportowych, gospodarcze, admi-
nistracyjne, polityczne 

5. Mapy hałasu dla miast pow. 100 tys. miesz-
kańców 
Produkty firmy Techmex znajdują szerokie 

zastosowania w dziedzinach takich jak: gospodar-
ka przestrzenna, rolnictwo, leśnictwo, ochrona 
środowiska, telekomunikacja. 

 
Źródła internetowe 
http://glcfapp.umiacs.umd.edu/index.shtml 
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/index.html  
http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/IMAGES/index.html  
http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/ 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ 
http://eoweb.dlr.de:8080/servlets/template/welcome/ent
ryPage.vm 
http://earth.google.com/ 
http://www.techmex.com.pl/default.asp  
http://www.geoserwer.pl/ 

Tomasz Opanowski 
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REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI 
Geographical regions of Poland 

Jan R.Olędzki 
Wydzielono czternaście makroregionów o po-

wierzchniach od 1432,1 km2 do 96 637,1 km2, 
przy średniej powierzchni regionu wynoszącej 
22 343,4 km2. Tak duŜa rozpiętość powierzchni 
wyróŜnionych makroregionów wiąŜe się zarówno 
ze specyfiką środowiska geograficznego objętego 
granicami poszczególnych makroregionów, jak 
równieŜ z faktem, Ŝe niektóre z nich swym zasię-
giem wykraczają poza terytorium Polski, a po-
wierzchnię regionów obliczano tylko do granicy 
państwowej. Ta ostatnia uwaga odnosi się rów-
nieŜ do niektórych mezoregionów i mikroregio-
nów. W obrębie makroregionów wyróŜniono 55 
mezoregionów o powierzchni od 250,3 km2 do 
21 723,4 km2, przy średniej wartości – 5687,4 
km2. 

W trzeciej, podstawowej kategorii przyjętego 
podziału, wyróŜniono 523 mikroregiony, o po-
wierzchni od 8,5 do  5169,5 km2, przy średniej 
powierzchni  –  598,1  km2.   

37% regionów charakteryzuje się powierzch-
nia do 300 km2. 46% regionów ma powierzchnię 
od 301 do 1000 km2, a 17%  to regiony o po-
wierzchni od 1001 do 6 000 km2. 
 


