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I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
STUDENTÓW GEOINFORMATYKI I TELEDETEKCJI
WARSZAWA
20-21 kwiecień 2012
8:00 – 10:00 rejestracja (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa)
9:00 – 9:20 otwarcie konferencji - Audytorium im. W. Nałkowskiego – sala 102
(Dziekan WGiSR UW prof. dr hab. Andrzej Lisowski, dr hab. Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra)
9:20 – 9:40 wykład inauguracyjny (prof. dr hab. Jan R. Olędzki)
Sesja I (prowadzący: Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra)
9:40 – 9:50 Michał Chiliński (Uniwersytet Warszawski)
Szczegółowy podział administracyjny Polski na podstawie danych katastralnych z narodowego geoportalu
9:50 – 10:00 Grzegorz Szalast (Uniwersytet Szczeciński)
Koncepcja niskobudŜetowego bezzałogowego aparatu latającego (BAL) do wykonywania zdjęć lotniczych z niskich
pułapów
10:00 – 10:10 Anna Kamińska, Piotr Terka (Politechnika Warszawska)
Wirtualny przewodnik po Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
10:10 – 10:20 Michał Lupa, Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych SPATIALITE na licencji Wolnego Oprogramowania
10:20 – 10:30 Barbara Sobkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
GIS w ratownictwie medycznym
10:30 – 10:40 Agnieszka Pilarska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)
„Tele-epidemiologia”. Zastosowanie metod teledetekcji w prognozowaniu globalnych zagroŜeń epidemicznych
10:40 – 10:50 Anna Izdebska, Sylwia Nasiłowska, Paweł Tertelis, Martyna Rzewnicka, (Uniwersytet Warszawski)
Analiza zmian stosunków hydrologicznych w zlewni górnej Jeziorki na podstawie zdjęć Landsat
10:50 – 11:10 dyskusja
11:10 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:30 prezentacje zaproszonych instytucji i firm (prowadzący: Bogdan Zagajewski)
13:30 – 14:30 przerwa
14:30 – 16:10 forum pracy (moderator: Marta Piasecka, Dyrektor Biura Karier UW)
16:10 – 16:30 przerwa
16:30 – 18:00 sesja posterowa (prowadzący: Sylwia Nasiłowska)
19:00 wieczór integracyjny

21 kwietnia 2012 r. (sobota)
Sesja II (prowadzący: Anna Jarocińska, Marlena Kycko)
9:30 – 9:40 Katarzyna Łuszczak, Dominika Niezabitowska, Sylwia Nasiłowska (Uniwersytet Warszawski), Edyta
Woźniak (Centrum Badań Kosmicznych PAN), Jorge Gines Garcia (Fugro NPA)
Analiza budowy geologicznej gór Zagros
9:40 – 9:50 Jacek Szczygieł (Uniwersytet Śląski)
Wykorzystanie ciągów poligonalnych jaskiń do geologicznej interpretacji lineamentów na przykładzie rejonu
Małołączniaka (Tatry Zachodnie)
9:50 – 10:00 Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan R. Olędzki, ElŜbieta Wołk-Musiał, Bogdan
Zagajewski (Uniwersytet Warszawski)
Przeglądowa mapa geomorfologiczna województwa warmińsko-mazurskiego w skali 1:300 000
10:00 – 10:10 Bartłomiej Janus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Kartowanie pokrycia terenu wybranych rejonów Beskidu Śląskiego i śywieckiego metodą klasyfikacji nadzorowanej
obrazów satelitarnych RapidEye
10:10 – 10:20 Rafał Poniedzielski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Wykorzystanie technologii geoinformatycznych w monitoringu zmian pokrycia terenu na obszarze Parco Naturale della
Val Troncea (Piemont, Włochy)
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10:20 – 10:30 Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Pielaszek, Martyna Rzewnicka, Daria Sawicka,
Anna Jarocińska (Uniwersytet Warszawski)
Badanie zniszczeń roślinności przez falę tsunami na terenie Japonii z wykorzystaniem obrazów satelitarnych Landsat
TM
10:30 – 10:40 Jan Niedzielko, Maria Szepietowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Marta Milczarek, Grzegorz Łach,
Bartłomiej Boral, Michał Kaźmierczak, Anna Jarocińska (Uniwersytet Warszawski)
Analiza wilgotności roślin na podstawie teledetekcyjnych wskaźników roślinności na wybranych obszarach prowincji
Ontario (Kanada)
10:40 – 11:00 dyskusja
11:00 – 11:30 przerwa
Sesja III (prowadzący: Jan Niedzielko, Maria Szepietowska)
11:30 – 11:40 Kamil Leziak, Sylwia Nasiłowska (Uniwersytet Warszawski)
Detekcja zachmurzenia na podstawie danych satelitarnych MODIS
11:40 – 11:50 Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski), Anna Kozłowska, Magdalena
Oprządek (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuŜ wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych
teledetekcyjnych
11:50 – 12:00 Jacek Boczar, Agnieszka Wołosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Sekcja Geomatyczna w projekcie Pomerania
12:00 – 12:10 Anna Łukasik, Paulina Owczarek, Małgorzata Tyszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Struktura przyrodnicza a plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
12:10 – 12:20 Aneta Modzelewska, Paulina Pochrybniak, Marek Mostowski, Anna Jarocińska (Uniwersytet
Warszawski)
Zmiany kondycji roślinności w okolicach Czarnobyla na podstawie obrazów z satelity Landsat TM
12:20 – 12:50 dyskusja
12:50 – 13:10 podsumowanie (Adrian Ochtyra)
13:10 – 14:00 przerwa
14:00 – 17:00 warsztaty
1 . ArcGIS. Geoprzetwarzanie w ArcGIS Desktop czyli ModelBuilder w analizach GIS. Marta Samulowska,
Maksymilian Ufa (ESRI Polska). Sala 8
2 . QuantumGIS. Zastosowania QuantumGIS. Borys Jurgiel (Quantum GIS). Sala 108 (PEK)
3 . Techniki hiperspektralne. Hiperspektralne pomiary spektrometryczne
ASD FieldSpec. Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski).Sala 13
4 . Techniki lidarowe. Tworzenie produktów wygenerowanych na podstawie lotniczego skaningu laserowego
(ALS) w oprogramowaniu L P360. Mateusz Maślanka (ProGea Consulting). Sala 211

Lista posterów:
1. Anna Bińkowska, Małgorzata Krówczyńska (Uniwersytet Warszawski), Edyta Woźniak (Centrum Badań
Kosmicznych PAN) Analiza zmian wybranych właściwości biofizycznych wody Morza Bałtyckiego wokresie od czerwca
do października 2009 roku na podstawie zdjęć z MODISa;
2. Julia M. Chyla (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) Zastosowanie GIS w archeologii na
przykładzie stanowiska Altodrf „Am Friedhof” wNiemczech
3. Krzysztof Gaidzik, Jerzy śaba (Uniwersytet Śląski) Geometria fraktalna przestrzennego rozkładu sieci
lineamentów na obszarze bloku karkonosko-izerskiego
4. Tomasz Kogut (Politechnika Koszalińska) Automatyczna rekonstrukcja miasta 3d z nieuporządkowanego zbioru
zdjęć
5. Marlena Kycko, Anna Bińkowska, Katarzyna Podbielska, Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski)
Wpływ geometrii słońce-roślina-detektor na analizę kondycji roślinności
6. Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki (Politechnika Warszawska) Zdjęcia MODIS jako źródło informacji o
wilgotności gleby
7. Marta Tobiasz (Uniwersytet Warszawski) Zmienność układu koryt rzecznych w dolinie Narwi na odcinku między
Łapami a śółtkami w II połowie XX w.
8. Karolina Tomiak, Mathias Rösch (Uniwersytet Poczdamski) Automatyzacja tworzenia map tematycznych w
środowisku GIS-VIS przy pomocy oprogramowania LorikGISMapper na przykładzie sieci komunikacji publicznej w
Berlinie w skali 1:20 000
9. Katarzyna Zalewska, Mariusz Ciesielski, Mateusz Pyra, Krzysztof Stereńczak (Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa) Detekcja budynków na terenach o znacznej lesistości
10. Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Aleksandra Guźdź, Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski)
Wykorzystanie wskaźników teledetekcyjnych do pomiaru zawartości wody w roślinach
11. Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Jan. R Olędzki, ElŜbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski
(Uniwersytet Warszawski) Wykorzystanie geoinformatyki do opracowywania map geomorfologicznych
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12. Łukasz Kokosiński, Jarzembska Monika, Kokosiński Łukasz, Paczkowska Marta, Potocki Jan (Uniwersytet
Warszawski) Wpływ procesów stokowych na zagospodarowanie terenów górskich w klimacie półsuchym
13. Jakub Wojciech Bubnicki (Instytut Biologii Ssaków PAN, BiałowieŜa), Ekologia przestrzenna ssaków kopytnych
w Puszczy Białowieskiej, czyli foto-pułapki, obroŜe GPS i zdjęcia z Kosmosu
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SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI NA PODSTAWIE DANYCH
KATASTRALNYCH Z NARODOWEGO GEOPORTALU
Michał Chiliński
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), Uniwersytet Warszawski

Narodowy geoportal udostępnia bardzo wiele róŜnorodnych danych. Od obrazów satelitarnych i
ortofotomap, poprzez skany map topograficznych aŜ do współczesnych elektronicznych map wektorowych.
Większość tych danych, nawet jeśli ich źródło jest wektorowe, jest udostępniania w formie usługi WMS
(Web Map Server), która dostarcza uŜytkownikowi końcowemu produkt w formie rastrowej. Wśród danych,
które moŜna pozyskać w formie wektorowej, w formacie GML (Geography Markup Language), są między
innymi granice administracyjne z Państwowego Rejestru Granic oraz dane katastralne pochodzące z bazy
danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wyznaczenie przebiegu granic w warstwie pochodzącej z Państwowego Rejestru Granic, zostało
wykonane dla skali 1:50 000. Powstaje pytanie, czy jesteśmy w stanie uzyskać dokładniejszy przebieg granic
województw, powiatów i gmin, na postawie danych z Geoportalu.
Jedna z moŜliwości zmierzenia się z tym zagadnieniem zakłada wykorzystanie danych z warstw
katastralnych, które posiadają identyfikatory działek zgodne z identyfikatorami jednostek podziału
Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT. Dzięki zakodowaniu w
identyfikatorze województwa, powiatu oraz gminy, do której naleŜy dana działka moŜliwe jest
wyselekcjonowanie wszystkich działek naleŜących do poszczególnych jednostek terytorialnych, a następnie
na podstawie ich granic wyznaczenie granic jednostki terytorialnej. Podejście takie umoŜliwia uzyskanie
wektorowych granic jednostek administracyjnych, o większej dokładności niŜ dane PRG.
Realizacja tego zadania ze względu na znaczącą ilość danych (ponad 30 GB surowych danych,
gotowe Shapefile zajęły ponad 8 GB) wymagała wykorzystania kilku róŜnych programów oraz zastosowania
zoptymalizowanych algorytmów. W całym procesie od pobierania danych do uzyskania wyjściowych plików
Shapefile wykorzystano między innymi takie aplikacje jak Quantum Gis, ArcGis, Matlab, Ogr, czy wget.
Dodatkowo wykorzystane zostały skrypty napisane w trzech róŜnych językach programowania (bash,
python, matlab).W moim wystąpieniu pragnę pokazać drogę, którą połączyła wszystkie wspomniane
aplikacje i doprowadziła do wytworzenia warstw wektorowych podziału administracyjnego, opartych o dane
katastralne pobrane z Geoportalu.

KONCEPCJA NISKOBUśETOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO
(BAL) DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z NISKICH PUŁAPÓW
Grzegorz Szalast
Archeologia, Uniwersytet Szczeciński
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
e-mail: g.szalast@gmail.com

Wysoki koszt pozyskania aerofotografii jest bez wątpienia jedną z przyczyn wątłej popularności
archeologii lotniczej wśród polskich badaczy przeszłości. Specyfika tej metody niemal zmusza do oderwania
się od powierzchni i późniejszego wykonania fotografii, co teŜ często okazuje się nieosiągalne. Próbą
rozwiązania tego problemu moŜe być wykorzystanie bezzałogowych platform fotograficznych, a w
szczególności bezzałogowych aparatów latających. W wystąpieniu przedstawiona zostanie propozycja
wykorzystania niskobudŜetowego, komercyjnie dostępnego modelu latającego do wykonywania
niskopułapowych fotografii lotniczych. Jak się wydaje przydatnych nie tylko w archeologii, ale i rozmaitych
naukach przyrodniczych.
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WIRTUALNY PRZEWODNIK PO GMACHU GŁÓWNYM POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ
Anna Kamińska, Piotr Terka
Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA
e-mail: a.kaminska@geoida.pw.edu.pl, p.terka@geoida.pw.edu.pl

Projekt polegał na realizacji wirtualnej wycieczki po Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Składa się ona z panoram połączonych na zasadzie hiperłączy uaktywnianych przez uŜytkownika za pomocą
odpowiednich przycisków (tzw. hotspoty).
Prace związane z realizacją projektu rozpoczęliśmy od analizy istniejących rozwiązań w zakresie
moŜliwości zastosowania optymalnych narzędzi dla tworzonego serwisu. Po wyborze odpowiedniego
sprzętu przystąpiliśmy do wykonania 60 panoram sferycznych połoŜonych w róŜnych miejscach na czterech
poziomach Gmachu Głównego PW. Następnie zostały one umieszczone w aplikacji „Wirtualny Przewodnik
po Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej", którą udostępniliśmy pod adresem internetowym
http://www.wirtualnapolitechnika.pl.
Wykonana przez nas wirtualna wycieczka jest wspaniałą formą promocji, która dzięki uŜyciu
panoram 360o pozwala pokazać miejsce, które nas interesuje w sposób niesłychanie rzeczywisty, dając
jednocześnie uczucie znalezienia się wewnątrz danego obiektu i rzeczywistego zwiedzania wybranego
miejsca.
Dodatkowo wykonaliśmy program wyznaczający najkrótsze trasy w Gmachu Głównym Politechniki
Warszawskiej. Planowane jest dalsze usprawnienie działania programu w kolejnej jego wersji. Poza tym
chcielibyśmy w przyszłości połączyć wirtualny przewodnik z napisanym programem w spójną całość, dzięki
czemu osoba wyszukująca dowolne pomieszczenie w Gmachu Głównym mogłaby wygenerować
automatycznie wycieczkę z dowolnego miejsca w Gmachu do szukanego miejsca. Obecnie trwają prace
związane z zagęszczaniem panoram, zarówno wewnątrz Gmachu Głównego, jak i rozszerzenie zasięgu
wycieczki na teren Centralnego Kampusu PW.

POLONIZACJA I POPULARYZACJA BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH
SPATIALITE NA LICENCJI WOLNEGO OPROGRAMOWANIA
Artur Krawczyk 1, Michał Lupa 2
1

KOTGGIGG WGGiIŚ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, artkraw@agh.edu.pl
2
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie, mlupa@geol.agh.edu.pl

W referacie, na tle historii zmian formatów danych stosowanych w Systemach Informacji Geograficznej,
przedstawiono nową bazę danych przestrzennych SPATIALITE. Stała się ona przedmiotem popularyzacji w
ramach Studenckiego Grantu Rektora AGH, pozyskanego przez Koło Grafiki Komputerowej i Geomatyki
Wydziału Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska.
W pierwszych Systemach GIS dominującą rolę pełnił rastrowy model danych. W późniejszym okresie
rozwoju zaczęto wykorzystywać dane wektorowe wraz z relacyjnymi bazami danych (ESRI – baza INFO i pliki
dbf, Intergraph - baza Oracle). W następnych latach firmy komercyjnie przeszły do zapisu danych wektorowych
bezpośrednio w relacyjnej bazie danych (Intergraph – Geomedia, 1996 rok). W ten sposób powstały bazy
danych przestrzennych, które często określane są terminem „Geobaza”. Następnie doszło do standaryzacji
języka SQL, umoŜliwiającego zapis danych przestrzennych w bazie za pomocą publicznie dostępnych definicji
SQL(OGC, SQL/MM – Spatial). Standardy te rozbudowały SQL o funkcje pozwalające na analizę danych
geograficznych. Wzrost zainteresowania przetwarzaniem po stronie bazy zaowocował utworzeniem
przestrzennych rozszerzeń wśród najpopularniejszych SZBD.
Drugą istotną cechą systemów była ich skala. Wczesne rozbudowane systemy GIS posiadały dedykowany
sprzęt do pracy zdanymi przestrzennymi. Obecnie systemy GIS posiadają wiele róŜnego typu aplikacji
komercyjnych i wolnodostępnych (open source) działających w środowisku typu desktop. Oprogramowanie
open source w większości korzysta jednak ze starszych modeli danych. Nowoczesne aplikacje komercyjnie
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upowszechniają model geobazy jako środowisko składowania danych przestrzennych. Bardzo duŜym
przełomem w zapisie danych przestrzennych okazało się przedsięwzięcie Carbon Projekt, w ramach którego
powstała personalna baza danych przestrzennych SPATIALITE.
W ramach realizacji studenckiego grantu planujemy popularyzację tej bazy wśród uŜytkowników
oprogramowania typu Open Source w Polsce, poprzez utworzenie portalu tematycznego
www.spatialite.agh.edu.pl. Wykonane zostanie równieŜ tłumaczenie dokumentacji technicznej, aby ułatwić
początkującym uŜytkownikom zaznajomienie się z bazą. Ponadto przewidziane jest utworzenie serii ćwiczeń
w języku polskim, zawierające zarówno podstawowe i zaawansowane elementy języka SQL oraz
wbudowanych funkcji bazy, przeznaczonych do pracy z obiektami geometrycznymi. W ramach pracy nad
realizacją grantu przewidywane jest opracowanie kilku przykładowych analiz z dziedziny inŜynierii
środowiska oraz geodezji.

GIS W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Barbara Sobkowiak
Geoinformacja, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu.
e-mail: basia@sobkowiak.net.pl

GIS bardzo dobrze sprawdza się w badaniach środowiskowych, ale coraz szerzej uŜywany jest w
działalności człowieka, w części społeczno-ekonomicznej geografii. Staje się on coraz lepszym narzędziem
w szeroko pojętym zarządzaniu kryzysowym, czyli równieŜ w ratownictwie medycznym. W tej dziedzinie
często trzeba działać szybko i podejmować trafne decyzję. GIS umoŜliwia optymalizować te działania.
Wykształcony dyspozytor bez problemu wskaŜe najkrótszą trasę do miejsca wypadku, a następnie do
najbliŜszego szpitala. MoŜe mieć on równieŜ śledzenia obecnych w mieście karetek i zamiast wysyłać do
wypadku tą ze stacji pogotowia, moŜe wysłać tam ambulans akurat znajdujący się blisko, ze względu na to,
Ŝe np. powracał po akcji do bazy. Takie działania muszą być skoordynowane w system. Oczywiście to nie
koniec moŜliwości wykorzystania GIS-u w działalności pogotowia ratunkowego. W Polsce ustawa o
ratownictwie medycznym określa maksymalny czas dojazdu ambulansu do wezwania 15 minut w mieście
powyŜej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyŜej 10 tysięcy mieszkańców. Przy takich
limitach lokalizacja stacji pogotowia ratunkowego nie moŜe być przypadkowa. Tutaj GIS pozwala wskazać
obszar dostępności ambulansów w mieście w ciągu 15 minut, a następnie gdy jest potrzeba zoptymalizować
rozkład stacji, tak aby najlepiej wykorzystać moŜliwości pogotowia. Z róŜnych tego typu rozwiązań
korzystają ludzie z Litwy, Holandii czy ze Szwecji, korzystając z metod najodpowiedniejszych dla ich
krajów.

„TELE-EPIDEMIOLOGIA”. ZASTOSOWANIE METOD TELEDETEKCJI W
PROGNOZOWANIU GLOBALNYCH ZAGROśEŃ EPIDEMICZNYCH
Agnieszka Pilarska
Geografia, specjalizacja Nauki Geoinformacyjne, Wydział BiNoZ UMK w Toruniu,
e-mail: agnieszka.pilarska.geo@gmail.com

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej cywilizacji jest nierozerwalnie związana z cyklicznie
pojawiającymi się globalnymi zagroŜeniami epidemicznymi zarówno o genezie wirusowej jak i
bakteriologicznej, utrudniającymi realizację idei Milenijnych Celów Rozwoju Organizacji Narodów
Zjednoczonych. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa nie tyle wiedza dotycząca przestrzennej
dystrybucji chorób będących jedną z głównych przyczyn globalnych nierówności cywilizacyjnych, lecz
interdyscyplinarna wiedza o dynamice rozprzestrzeniania się patogenów w czasoprzestrzeni oraz o
potencjalnie pierwotnych ogniskach epidemicznych. Odpowiedzią na te wyzwania stało się wykorzystanie
metod teledetekcji w epidemiologii, prowadzące do powstania jej nowoczesnego, metodologicznego
obszaru: tele-epidemiologii. Tele-epidemiologia jest swoistą interdyscyplinarną platformą naukową łączącą
m.in. technologie satelitarne z Systemami Informacji Geograficznej w ramach prowadzonych analiz na
gruncie epidemiologii krajobrazu. Przejawem wzrostu zainteresowania moŜliwością wykorzystania metod
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teledetekcji w globalnym monitoringu epidemicznym są projekty prowadzone w ramach United Nations
Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) oraz MEDES: Institute of Space Medicine and Physiology (m.in.
projekty Vecmap, SAFE Georgia, SAFE : Satellites For Epidemiology, S2E Argos, Emercase, DIREL).
UmoŜliwiają one budowę scenariuszy wektorów rozprzestrzeniania się chorób, będących istotą globalnej
profilaktyki zdrowotnej.

ANALIZA ZMIAN STOSUNKÓW HYDROLOGICZNYCH W ZLEWNI GÓRNEJ
JEZIORKI NA PODSTAWIE ZDJĘĆ LANDSAT
Anna Izdebska, Sylwia Nasiłowska, Paweł Tertelis, Martyna Rzewnicka
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

W pracy przeanalizowano przydatność zobrazowań z serii Landsat Tematic Mapper w analizach
zmian parametrów wilgotnościowych w przykładowej zlewni. Wybrany obszar badawczy to zlewnia górnej
Jeziorki - zlewnia nr 258111 wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. Teren ten wybrano ze względu na
obecność zbiorników retencjonujących wodę. W latach osiemdziesiątych XX w. wszystkie funkcjonowały,
natomiast w XXI wieku pozostało tylko dwa z nich, co nie pozostało bez wpływu na ogólne stosunki
hydrologiczne na obszarze badań. W celu oszacowania tego wpływu porównano wartości wskaźników
teledetekcyjnych obliczonych na podstawie serii zdjęć satelitarnych dla dwóch okresów. Pozwoliło to na
wieloczasową analizę zjawisk towarzyszących obniŜaniu zwierciadła wód podziemnych. Dodatkowo
wykonano inwentaryzację fotograficzną obiektów piętrzących wodę w omawianej zlewni oraz
przeprowadzono ankiety terenowe w celu poznania historii budynków piętrzących wodę w regionie. W celu
wyeliminowania ewentualnego wpływu opadów na rejestrowane parametry przeprowadzono analizę
wartości opadów na kilka dni sprzed obrazowania na podstawie danych z bazy tutiempo.net.
Przeselekcjonowano wszystkie dostępne zdjęcia Landsat Tematic Mapper dla danego obszaru. Do
dalszej analizy wybrano tylko te bezchmurne z okresu maj – lipiec. Udało się pozyskać pięć takich obrazów:
dwa dla końcówki XX wieku oraz trzy dla pierwszego dziesięciolecia XX. Dla kaŜdego z nich obliczono
kilka wskaźników roślinności. Najistotniejsze to te które wykorzystują kanały z średniej podczerwieni, gdyŜ
rejestrowane w nich odbicie zaleŜy od zawartości wody w roślinach. Obliczono NDII, MSI oraz Tasseled
Cap Wetness. Dodatkowo wyznaczono indeksy mówiące o kondycji roślinności: NDVI, SAVI, VARI oraz
ARVI. Uśredniono poszczególne mapy ze wskaźnikami dla kaŜdego z dwóch okresów oraz odjęto
uśrednione wartości. Tak obliczone róŜnice wskazują na zmiany w kondycji roślinności na danym terenie.
Generalnie moŜna zauwaŜyć iŜ na większości terenu wartości wskaźników zmalały. Oznacza to pogorszenie
się warunków wilgotnościowych oraz kondycji roślinności.
Ze względu na zmieniające się uŜytkowanie ziemi i pokrycie terenu uzyskane wyniki są wiarygodne
tylko dla części obszaru. Dlatego teŜ wykonano bardziej szczegółową analizę. Dla kaŜdej zlewni niŜszego
rzędu (powyŜej kaŜdego zbiornika) wybrano poligony testowe reprezentujące obszary w których
uŜytkowanie ziemi nie zmieniło się w całym analizowanym okresie. Analizę wykonano dla gruntów ornych,
łąk, sadów, lasów liściastych oraz iglastych. Najbardziej wyraźne zmiany wskazujące na osuszanie się
terenu zanotowano dla lasów liściastych znajdujących się bezpośrednio w dolinie rzeki. Dla tych terenów
wartości wskaźników mówiących o zawartości wody w roślinach obniŜyły się najbardziej.
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ANALIZA BUDOWY GEOLOGICZNEJ GÓR ZAGROS
Katarzyna Łuszczak, Dominika Niezabitowska
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), Uniwersytet Warszawski

Celem projektu jest analiza przydatności metod teledetekcyjnych w badaniach budowy geologicznej
górzystych obszarów suchych. Zastosowanie obrazów satelitarnych usprawnia kartowanie budowy
geologicznej, bez konieczności Ŝmudnych badań terenowych. Do szczegółowej analizy wybrano region gór
Zagros oraz dane Landsat Thematic Mapper.
Zastosowanie metod teledetekcyjnych wspomaga proces inwentaryzacji i kartowania budowy geologicznej.
Czytelność struktur geologicznych na powierzchni terenu, brak roślinności, stosunkowo niewielkie
zachmurzenie oraz niemal całkowity brak dynamiki - zmiany w skali czasu geologicznego - sprawiają, Ŝe
badania regionów suchych dają wiarygodne wyniki.
Góry Zagros to duŜe pasmo górskie w Azji Zachodniej, połoŜone na terytorium Iranu oraz częściowo Iraku i
Turcji, powstałe w wyniku kolizji Płyty Arabskiej z Płytą Euroazjatycką. Zbudowane jest głównie ze skał
osadowych.
Głównymi kryteriami wyboru obszaru badawczego była czytelna i zróŜnicowana litologia oraz mało
skomplikowana tektonika obszaru. Obszar badawczy o wymiarach około 70x100 km połoŜony jest na
pograniczu Turcji i Iraku (środek terenu o współrzędnych 37º10’N 43º20’E) i obejmuje pojedynczą scenę
Landsat. Dla analizowanego obszaru udało się uzyskać szczegółową mapę geologiczną, która stanowi
materiał referencyjny do przeprowadzonych analiz.
Na wybranym poligonie badawczym przeprowadzono korekcję topograficzną oraz klasyfikację i
segmentację obrazu. Zrezygnowano z wykonania korekcji atmosferycznej ze względu na bardzo dobrą
jakość obrazu satelitarnego. Korekcja topograficzna (model Minnaert'a) umoŜliwiła niemal całkowite
usunięcie cieni i innych deformacji obrazu spowodowanych silnie urozmaiconą rzeźbą terenu.
Przeprowadzono kilka typów automatycznej cyfrowej klasyfikacji obrazu, w podziale na 9 klas. Klasyfikację
nienadzorowaną przeprowadzono metodami: K-means oraz ISODATA, natomiast klasyfikację nadzorowaną
metodami: minimalnej odległości i Mahalanobisa.
Klasyfikacja nadzorowana daje lepsze wyniki od nienadzorowanej. W przypadku klasyfikacji
nienadzorowanej obraz jest silnie rozdrobniony, szczególnie w metodzie K-means. W wyniku klasyfikacji
nadzorowanej powstają większe powierzchniowo i stosunkowo jednolite obszary, które pozwalają na
wskazanie prawdopodobnych struktur geologicznych. Najlepsze wyniki daje metoda Mahalanobisa. Efekty
te nie są jednak w pełni satysfakcjonujące dla całego obszaru badawczego.
Dodatkowo przeprowadzona segmentacja obrazu ukazała duŜy potencjał klasyfikacji obiektowej, co moŜe
pozwolić na uzyskanie dokładniejszych wyników, które w dalszych badaniach mogą posłuŜyć do jeszcze
bardziej szczegółowej interpretacji geologicznej.

WYKORZYSTANIE CIĄGÓW POLIGONALNYCH JASKIŃ DO GEOLOGICZNEJ
INTERPRETACJI LINEAMENTÓW NA PRZYKŁADZIE REJONU MAŁOŁĄCZNIAKA
(TATRY ZACHODNIE)
Jacek Szczygieł
Katedra Geologii Podstawowej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski 41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
e-mail: j_szczygiel@tlen.pl

Celem opracowania była integracja powierzchniowych danych DEM (Digital Elevation Model) ze
zwektoryzowanymi danymi poligonalnymi jaskiń do badań geologicznych. ZałoŜono, Ŝe korytarze jaskiń,
których przebieg determinowany jest powierzchniami geologicznymi, a które na planie jaskini odznaczają
się „liniową cechą”, spełniają w myśl definicji Hobbs’a (1904) bazę do wyznaczenia lineamentu.
Geologiczną analizę lineamentów wykonano dla północnych stoków Małołączniaka w Tatrach
Zachodnich. Badany teren budują 3 jednostki wierchowe: płaszczowina Czerwonych Wierchów, czapka
krystaliczna płaszczowiny Giewontu i parautochtoniczny fałd Stołów (Kotański 1961). Interpretacji poddano
4 jaskinie: System Wielkiej ŚnieŜnej, ŚnieŜną Studnię, Jaskinię Małołącką, Jaskinię Zośkę-Zagonną Studnię.
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Interpretację lineamentów jaskiniowych wykonano w oparciu o rzut pionowy zorientowanych w
przestrzeni geograficznej ciągów poligonalnych jaskiń, w skali 1:5000. W tej samej skali zinterpretowano
DEM. Dla poszczególnych grup lineamentów wykonano analizę kierunków i analizę zagęszczenia
lineamentów.
Dominujące kierunki lineamentów porównano z mezostrukturalną analizą Piotrowskiego (1978).
Najczęściej występujący wśród lineamentów powierzchniowych kierunek 35° utoŜsamiać moŜna z lineacją
B. Większość dominujących kierunków lineamentów naleŜy korelować z ciosem, tj. 35°, 55°, 5°, 105°, 155°
wśród lineamentów powierzchniowych oraz 135°, 45°, w grupie lineamentów jaskiniowych. Porównanie
mapy lineamentów z mapą geologiczną (Piotrowska i In. 2008) sugeruje, iŜ znaczna ich część zaznacza się
na liniach biegu i intersekcji powierzchni uławicenia.
Analiza gęstości określonych kierunków wykazała, Ŝe lineamenty subpołudnikowe i subrównoleŜnikowe
mogą mieć związek ze szczelinami z odpręŜenia równoległymi do stoków. Dotyczy to lineamentów
powierzchniowych (np. w ścianach zamykających od południa kary) jak i lineamentów jaskiniowych (np.
wschodnia część systemu Wielkiej ŚnieŜnej).
Pod względem ilościowym, lineamenty jaskiniowe wypełniają puste obszary na mapach lineamentów
powierzchniowych (np. fałd Stołów). Jednocześnie podkreślają one obszary o maksymalnym zagęszczeniu,
jak w przypadku WyŜniej Świstówki. Dodatkowym atutem wykorzystania tego typu danych mogą być
informacje pozyskane o jednostkach nie widocznych w całości na powierzchni. Świadczą o tym lineamenty
jaskiniowe zaznaczone w południowej części obszaru gdzie czapka krystaliczna płaszczowiny Giewontu
przykrywa pozostałe jednostki, w których rozwinął się system Wielkiej ŚnieŜnej.
Z jakościowego punktu widzenia porównanie dominujących kierunków lineamentów powierzchniowych
z jaskiniowymi nie daje zbliŜonych obrazów. Brak zbieŜności moŜna traktować jako wadę metody, przez
niepodkreślanie kierunków powierzchniowych. Z drugiej strony jest to większa populacja danych, co
sprawia, Ŝe jest ona bardziej wiarygodna. RozbieŜności między dominującymi azymutami naleŜy więc
przyjąć za uzupełnienie danych powierzchniowych.
Metoda ta ma ograniczenia w stosowaniu. Przede wszystkim jaskinie są w większości przypadków
lokalnym zjawiskiem. Stosunkowo mała rozpiętość jaskiń w poziomie i niewielki potencjał wyznaczania
długich lineamentów determinuje stosowanie danych jaskiniowych w opracowaniach wielkoskalowych.

PRZEGLĄDOWA MAPA GEOMORFOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO W SKALI 1:300 000
Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan R. Olędzki, ElŜbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: adriana.marcinkowska@student.uw.edu.pl

Prawidłowe
zarządzanie
przestrzenią
wymaga
posługiwania
się
aktualnymi
i szczegółowymi informacjami. Dane te powinny być dostępne w postaci cyfrowej, co umoŜliwi
prowadzenie analiz przestrzennych i przygotowanie właściwych informacji, np. wybranych komponentów
środowiska. W procesie planowania przestrzennego kluczowe znaczenie odgrywają dane geomorfologiczne.
Niniejsza prezentacja jest częścią szerszego projektu naukowego prowadzonego
w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego, którego celem jest opracowanie cyfrowej mapy geomorfologicznej Polski w skali 1:300
000.
Podstawą opracowania niniejszej mapy są zobrazowania satelitarne Landsat 5 TM
w kompozycji barwnej 453, a takŜe Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski 1:500 000, Mapa
Geologiczna Polski 1:200 000, Mapa Topograficzna Polski 1:100 000 oraz Numeryczny Model Terenu z
misji SRTM o rozdzielczości 60 x 90 m.
Pierwszym etapem pracy było wykonanie mozaiki z zobrazowań Landsat TM. Następnie pozyskano
Numeryczny Model Terenu (NMT) z misji SRTM oraz zgeometryzowano mapy tematyczne do układu
PUWG 1992. W kolejnych etapach zinwentaryzowano formy rzeźby znajdujące się na badanym obszarze.
Do tego celu przygotowano klucz interpretacyjny poszczególnych form oraz na podstawie informacji ze
zdjęć i map tematycznych wydzielono linie szkieletowe terenu (głównie w oparciu o elementy hydrologiczne
11
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oraz NMT), które pozwoliły rozczłonkować obszar na mniejsze fragmenty. W następnym kroku uzupełniono
pozostałe elementy mapy geomorfologicznej, do których naleŜały: formy erozji oraz akumulacji rzecznej,
formy erozji lodowcowej i rzeczno-lodowcowej, akumulacji lodowcowej i rzeczno-lodowcowej w zasięgu
zlodowacenia środkowopolskiego oraz z okresu zlodowacenia bałtyckiego, formy eoliczne późnoglacjalne
i holoceńskie, organogeniczne holoceńskie oraz formy limniczne czwartorzędowe.
Uzyskane wydzielenia poddano wektoryzacji. Po przetworzeniu danych zakodowano je zgodnie z
legendą Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski 1:500 000. Istotnym elementem było uzgodnienie
styków map z sąsiednimi obszarami, a takŜe opracowanie mapy podkładowej, na której uwzględniono
hipsometrię poprzez wybrane poziomice, a takŜe waŜniejsze drogi oraz miasta powiatowe.
Końcowym elementem było opracowanie symboli i stylów legendy, a następnie redakcja mapy.
Całość prac wykonana została w oprogramowaniu ENVI oraz ArcGIS.
Efektem opracowania jest mapa gemorfologiczna w skali 1:300 000 oraz interaktywna baza danych
w formacie ArcGIS.
Reasumując naleŜy stwierdzić, iŜ zobrazowania satelitarne są bardzo pomocne w opracowaniu
przeglądowej mapy geomorfologicznej, zarówno poprzez wizualne cechy bezpośrednie, jak i cechy
pośrednie, natomiast mapy tematyczne oraz Numeryczny Model Terenu pomagają w dokładnym
wyznaczeniu granic form w miejscach, w których są one niejednoznacznie widoczne na zdjęciu satelitarnym.
Cyfrowa mapa geomorfologiczna jest otwartą bazą danych, moŜliwą do edycji, co daje szerokie moŜliwości
jej dalszych zastosowań.

KARTOWANIE POKRYCIA TERENU WYBRANYCH REJONÓW BESKIDU
ŚLĄSKIEGO I śYWIECKIEGO METODĄ KLASYFIKACJI NADZOROWANEJ
OBRAZÓW SATELITARNYCH RAPIDEYE
Bartłomiej Janus, Paweł Hawryło
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na Wydziale Leśnym.
Przewodniczący Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników.
e-mail: janusbartlomiej@gmail.com

Celem pracy było określenie moŜliwości wykorzystania satelitarnych obrazów RapidEye w
monitoringu dynamiki zmian klas pokrycia trenu, szczególnie w aspekcie masowego zamierania
drzewostanów świerkowych i przebudowy lasów beskidzkich. Obszar prac umiejscowiony był w Beskidzie
Śląskim i śywieckim. W Beskidzie Śląskim obszar badań o powierzchni 625 km2 zlokalizowany był na
terenie nadleśnictw: Bielsko, Wisła, Ustroń i Węgierska Gorka. W Beskidzie śywieckim powierzchnia
badań stanowiła 553 km2 i usytuowana była w rejonie Babiej Góry (nadleśnictwo Nowy Targ i Jeleśnia oraz
teren Babiogórskiego Parku Narodowego) i północnej części Górnej Orawy (Słowacja).
W toku prac zintegrowano wiele metod, narzędzi i danych z zakresu szeroko pojętej geomatyki.
Głównym materiałem badawczym w pracy były obrazy satelitarne RapidEye z lat 2009 i 2010.
Wykorzystano równieŜ ortofotomapy lotnicze, NMT, tabele bazy danych SILP / LAS (PGL LP), dane o
pokryciu terenu Corine Land Cover (2000, 2006) oraz archiwalne zobrazowania satelitów serii Landsat (2, 5,
7). W oparciu o badania terenowe wyznaczono powierzchnie wzorcowe do klasyfikacji nadzorowanej
obrazów satelitarnych RapidEye. Podczas prac terenowych wykorzystywano technologię GPS, oraz
tradycyjne metody opisu powierzchni badawczych. Uzyskane wyniki w postaci map klas pokrycia terenu
otrzymano w procesie klasyfikacji pikselowej metodą nadzorowaną.
Na obszarze badań połoŜonym w Beskidzie Śląskim w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano
spadek lesistości o ok. 8,5 %. Natomiast na terenie Beskidu śywieckiego zanotowano spadek lesistości o ok.
9,1 %. W porównaniu zmian w lesistości między rokiem 2010 a 2009 na terenie Beskidu śywieckiego
nastąpił spadek o 0,5 %.
Na podstawie analiz przestrzennych GIS i archiwalnych zdjęć satelitarnych satelitów serii Landsat
moŜna stwierdzić, Ŝe na przełomie lat 1979 – 2010 następowało zmniejszanie się powierzchni leśnej na
badanym obszarze z największym nasileniem w okresie lat 2001-2006.
Stwierdzono Ŝe zdjęcia RapidEye mogą z powodzeniem posłuŜyć w procesie aktualizacji bazy danych
Corine Land Cover, oraz stanowią dobre źródło informacji w monitoringu zmian pokrycia powierzchni
leśnej na poziomie regionalnym i państwowym.
12
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WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII GEOINFORMATYCZNYCH W MONITORINGU
ZMIAN POKRYCIA TERENU NA OBSZARZE PARCO NATURALE DELLA VAL
TRONCA (PIEMONT, WŁOCHY)
Rafał Poniedzielski
Leśnictwo, Ochrona Zasobów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników
e-mail: poniedzielski.rafal@gmail.com

Otaczający nas świat ciągle się zmienia, zarówno kilka tysięcy lat temu jak i dziś człowiek
monitoruje zmiany w środowisku. Dowodami są sporządzane mapy, dokumenty o charakterze katastralnym,
czy nawet opisy wojen, kataklizmów i inwestycji. Obecnie zastosowanie narzędzi i technik
geoinformatycznych daje moŜliwości na skuteczniejsze prowadzenie monitoringu środowiska. W
prezentowanej pracy przedstawiono przykład monitoringu zmian pokrycia Parco Naturale della Val Troncea
(Alpy Kotyjskie, Włochy). Badania terenowe przeprowadzono podczas obozu naukowego „PRAGE-LATO
2010”, którego zorganizowanie było moŜliwe dzięki uprzejmości i wsparciu Fundacji im. Anny Pasek, Esri
Polska i UR w Krakowie. Zgromadzone w terenie dane pozwoliły na lepszą fotointerpretację geodanych
podczas prac kameralnych. Na zobrazowaniach satelitarnych i ortofotomapach lotniczych manualnie
zwektoryzowano poszczególne klasy pokrycia terenu. Utworzone w ten sposób mapy pokrycia terenu zostały
poddane analizom zmian czaso-przestrzennych. Dla wyróŜnionej klasy pokrycia terenu „las” udział
powierzchniowy ustalono na poziomie ok. 10 – 15 % zajmowanej powierzchni parku. Pomimo małego
areału w tej klasie trend zmian wskazuje na powolną sukcesję lasów, które stanowią podstawę
funkcjonowania ekosystemów górskich. Dominującymi klasami są: „wegetacja niska” ok. 40 % pow. oraz
„erozja, skały” ok. 50 % pow. parku. Dane wyjściowe porównano z danymi wektorowymi programu CLC z
lat 2000 i 2006 oraz analizą zmian pomiędzy nimi. Zestawienie to pokazało jak bardzo dane programu CLC
są zgeneralizowane. Wyniki w połączeniu z wiedzą na temat zachodzących zmian obecnie i w przeszłości
pozwoliły na ustalenie przyczyn i poziomu zmian w pokryciu terenu w Val Troncea. Dynamicznie
zachodzące zmiany w parku to w duŜej mierze efekt działań lawin śnieŜnych oraz po części antropopresji w
postaci wypasu zwierząt hodowlanych. Metody teledetekcyjne pozwalają na moŜliwie jak najdokładniejszy
monitoring zmian pokrycia terenu w czasie, na obszarach trudno dostępnych, jakimi są góry oraz na jego
podstawie umoŜliwiają lepsze planowanie ochrony tych terenów.

BADANIE ZNISZCZEŃ ROŚLINNOŚCI PRZEZ FALĘ TSUNAMI NA TERENIE
JAPONII Z WYKORZYSTANIEM OBRAZÓW SATELITARNYCH LANDSAT TM
Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Pielaszek, Martyna Rzewnicka, Daria Sawicka, Anna Jarocińska
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Uniwersytet Warszawski, e-mail: a.ochtyra@student.uw.edu.pl

Katastrofy naturalne są często przyczynami gwałtownych i wielkoobszarowych przekształceń
środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Jedną z takich katastrof było tsunami, które 11 marca 2011
nawiedziło wschodnie wybrzeŜe Japonii. Miało ono duŜą siłę oraz zasięg oddziaływania. Celem
przeprowadzonych badań było określenie wpływu fali tsunami na kondycję i zasięg roślinności na terenach
zalanych na podstawie obrazów satelitarnych. Obszar badań zlokalizowany jest na wschodnim wybrzeŜu
Japonii. Znajduje się on między miastami Kashima na południu a Shiogama na północy, obejmując swym
zasięgiem tereny połoŜone pomiędzy Pacyfikiem a podnóŜem gór Ōu, rozciągających się wzdłuŜ wybrzeŜa.
Ze względu na bliskie połoŜenie epicentrum trzęsienia ziemi, które znajdowało się około 130 km na wschód
od wybrzeŜa, teren ten został zalany najwyŜszą falą sięgającą 10 metrów.
13
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Pierwszym etapem prac było wyselekcjonowanie obrazów tego obszaru wykonanych przez skaner
Thematic Mapper satelity Landsat 5. Wybierano obrazy tak, aby były moŜliwie pozbawione zachmurzenia i
zakłóceń oraz pochodziły z podobnego okresu fenologicznego. NiemoŜliwe było pozyskanie bezchmurnych
obrazów z roku 2011. Wybrano dwa zobrazowania z czerwca 2004, stanowiące materiał referencyjny oraz
dwa zobrazowania z czerwca 2011, ukazujące stan roślinności trzy miesiące po katastrofie.
Na zobrazowaniach została przeprowadzona korekcja atmosferyczna metodą Dark Object Substraction
(DOS) w programie ENVI 4.5. Następnie w programie ArcGIS 10 wycięto obszar badań. Kolejno wykonana
została maska chmur dla zobrazowań z 2011 roku, którą nałoŜono równieŜ na zdjęcia z roku 2004, w celu
uzyskania jednakowej powierzchni analizowanego obszaru. Na tak przygotowanych danych obliczono
wskaźnik Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dla zobrazowań z czerwca 2004 roku, a następnie
na jego podstawie opracowano maskę obszarów pokrytych roślinnością. Za wartość minimalną wskaźnika
NDVI świadczącą o występowaniu roślinności przyjęto, zgodnie z literaturą, wartość 0,2. Maska obszarów
pokrytych roślinnością wykonana dla zobrazowań z roku 2004 została nałoŜona na obrazy z roku 2011.
Celem tej operacji, analogicznie jak w przypadku maski chmur, było otrzymanie obszarów odnoszących się
do tej samej powierzchni w obu okresach, dzięki czemu moŜliwe było ich porównywanie oraz określenie
zmian w powierzchni zajmowanej przez roślinność oraz w kondycji pokrywy roślinnej. Po nałoŜeniu masek
obliczone zostały teledetekcyjne wskaźniki roślinności: NDVI (dla zdjęć z roku 2011), SR (Simple Ratio
Index), MSI (Moisture Stress Index) i NDII (Normalized Differece Infrared Index).
Sama interpretacja wizualna w kompozycji RGB kanałów 453 skanera TM pozwala na dostrzeŜenie zmian
wywołanych powodzią. Analizy na podstawie obliczonych wskaźników wykazały istotne zmiany w
powierzchni zajmowanej przez rośliny w roku 2011 (209,01 km2) w stosunku do roku 2004 (355,22 km2)
oraz w kondycji roślinności na terenach zalanych.

ANALIZA WILGOTNOŚCI ROŚLIN NA PODSTAWIE TELEDETEKCYJNYCH
WSKAŹNIKÓW ROSLINNOŚCI NA WYBRANYCH OBSZARACH PROWINCJI
ONTARIO (KANADA)
Jan Niedzielko, Maria Szepietowska, Bartłomiej Boral, Marta Milczarek, Małgorzata Pokrzywnicka, Grzegorz Łach,
Michał Kaźmierczak, Anna Jarocińska
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Uniwersytet Warszawski; e-mail: niedziellak@gmail.com, ajarocin@gmail.com

Monitorowanie wilgotności roślinności odgrywa bardzo istotną rolę w badaniach środowiska.
Znajduje zastosowanie między innymi w prognozowaniu plonów, gospodarowaniu zasobami wodnymi,
przewidywaniu zagroŜeń takich jak susza lub poŜary oraz modelowaniu klimatu. Tradycyjne metody oparte
na pomiarach terenowych dostarczają bardzo dokładnych informacji o wilgotności roślin, są jednak koszto- i
czasochłonne. Techniki teledetekcyjne pozwalają znacznie przyspieszyć badania na duŜych obszarach. W
tym celu uŜywa się teledetekcyjnych wskaźników roślinności obliczanych na podstawie wartości odbicia
spektralnego od roślin w róŜnych zakresach fali elektromagnetycznej. Teledetekcyjne wskaźniki roślinności
są dość często uŜywane w badaniach, dlatego istnieje potrzeba określenia ich dokładności i wiarygodności w
oparciu o wyniki badań terenowych.
W niniejszych badaniach przeanalizowano trzy wskaźniki: Moisture Stress Index (MSI), Normalized
Difference Infrared Index (NDII) oraz transformację Tasseled Cap (kanał Wetness). Celem projektu było
porównanie wartości wskaźników obliczonych na podstawie danych satelitarnych ze skanera Thematic
Mapper z satelity Landsat 5 z wynikami pomiarów terenowych wilgotności roślin. Pomiary te
przeprowadzono na czterech obszarach o róŜnym typie uŜytkowania ziemi: terenach rolniczych z uprawami
zboŜowymi oraz niezboŜowymi, w lasach oraz na łąkach i pastwiskach. Pierwszy etap badań
przeprowadzono w prowincji Ontario w Kanadzie: zebrano próbki roślinności, a następnie określono w nich
zawartość wody. Drugi etap badań polegał na przetworzeniach danych satelitarnych i składał się z: korekcji
obrazów, mozaikowania, obliczenia wskaźników roślinności, skorelowania pomiarów terenowych z
wartościami trzech wskaźników i określeniu związku.
14
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Wyniki badań pokazały, Ŝe zaleŜności między wartościami otrzymanymi z przetworzeń danych
satelitarnych i zawartością wody zmierzoną w terenie róŜnią się dla poszczególnych wskaźników. Wartości
MSI oraz NDII są znacznie skorelowane z zawartością wody w roślinach (współczynnik korelacji liniowej
Pearsona – R był równy odpowiednio -0,62 i 0,56). Transformacja TCW wykazała korelację umiarkowaną
(R=0,30). Utworzono takŜe rozkład przestrzenny zawartości wody w roślinach na podstawie wskaźników.
Rozkłady opracowane bazując na NDII oraz MSI były do siebie zbliŜone. ZauwaŜono, iŜ transformacja
TCW przeszacowuje zawartość wody w roślinności zboŜowej, naturalnie dość suchej, zaniŜa natomiast
zawartość wody w ekosystemach roślin zielonych, które zawierają więcej wody. W rezultacie w rozkładzie
wartości otrzymanym z TCW dominuje klasa 60-70% wody w roślinach, natomiast skrajnych klasy są
znacznie mniej liczne porównując z rozkładem wartości obliczonych z uŜyciem NDII i MSI. Oba wskaźniki
mają bardziej równomierny rozkład z dominacją klas o umiarkowanej zawartości wody. Zawartość wody
obliczona na podstawie NDII i MSI jest wyŜsza niŜ obliczona na podstawie TCW. Aby przeprowadzić
dokładniejszą analizę, naleŜałoby porównać wartości dla róŜnych form uŜytkowania terenu, czego nie udało
się przeprowadzić w niniejszych badaniach przez zbyt małą liczbę próbek.

DETEKCJA ZACHMURZENIA NA PODSTAWIE DANYCH SATELITARNYCH MODIS.
Kamil Leziak1, Sylwia Nasiłowska2
1

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, e-mail: kamil@gvcords.com
Studium Doktoranckie na Wydziale Geograﬁi i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze
Geoinformatyki i Teledetekcji, e-mail: sylwianasilowska@gmail.com
2

Projekt ma na celu określenie przydatności obrazów satelitarnych MODIS do analizy zachmurzenia.
DuŜy zakres spektralny, globalny zasięg oraz niewielki czas rewizyty, sprawiają Ŝe te dane mają duŜe
potencjał w takich badaniach. Przeanalizowano ich przydatność do rozróŜniania typów oraz wyznaczania
zasięgu chmur. W pierwszym etapie wybrano kompozycje RGB które najlepiej oddają wielowarstwową
strukturę zachmurzenia. Następnie przetestowano moŜliwości zastosowania automatycznych procedur do
rozróŜnienia i wyselekcjonowania poszczególnych typów chmur. Analizę przeprowadzono na kilku obrazach
wykonanych w ciągu dnia w maju i czerwcu 2010 roku. Wybrano takie w których zróŜnicowanie
zachmurzenia było największe. Pozwoliło to na analizę wszystkich typów chmur.
Analiza 36 kanałów spektralnych (20 optycznych, 16 termalnych) pozwoliła na wyselekcjonowanie
tych kanałów które w największym stopniu obrazują pewne charakterystyki poszczególnych typów chmur.
Przeanalizowano równieŜ przydatność indeksów opracowanych na podstawie poszczególnych kanałów. W
rezultacie wybrano 3 wzorcowe kompozycje RGB, które pozwoliły na wyznaczenie poligonów
referencyjnych dla kaŜdego rodzaju zachmurzenia. Chmury typu Nimbostratus (Ns), Stratus (St) oraz
Stratocumulus (St) ze względu na podobne cechy spektralne przyporządkowano do jednej grupy. Dane
pobrane dla poligonów referencyjnych pozwoliły na policzenie współczynnika determinacji oraz
współczynnika korelacji Pearsona między poszczególnymi kanałami dla kaŜdej grupy zachmurzenia. Na
podstawie uzyskanych wyników zmodyfikowano nieznacznie kanały wykorzystywane w trzech wzorcowych
kompozycjach tak, aby jak największa część współczynników korelacji dla wszystkich rodzajów
zachmurzenia była jak najmniejsza. Jako próg dobrej funkcjonalności kompozycji przyjęto wartość
współczynnika korelacji Pearsona poniŜej 0,3 (jako próg doskonałej funkcjonalności - poniŜej 0,1), a
wartość determinacji poniŜej 30%. Zabieg ten pozwolił na korekcję wstępnie wyznaczonych kompozycji i
wyznaczenie juŜ w dokładny sposób kanałów oraz ich kombinacji które w najlepszy sposób odzwierciedlają
charakterystyki spektralne chmur. Ostatecznie jako najlepsze do analizy typów zachmurzenia zostały
wybrane kompozycje: RGB 17/18-6-26; RGB 30-23-8; RGB 34-1-17.
Opracowane kompozycje stanowiły wiarygodny wzorzec na podstawie którego moŜliwe było
przetestowanie róŜnych metod maskowania chmur. Spośród istniejących algorytmów słuŜących do
wyznaczania granic obszarów zachmurzonych wybrano te wykorzystywane do obliczania gotowych
produktów bazujących na danych MODIS. Są to “Cloud Product” MOD6 (King i in., 1997), oraz “Cloud
Mask product” MOD35 (Ackerman i in., 2010). Przeprowadzono szereg testów na wybranych zdjęciach.
Zbadano skuteczność wykrywania róŜnych typów zachmurzenia przy zastosowaniu automatycznych masek
klasyfikujących dane w oparciu o wybrane parametry spektralne. Wyniki analiz pozwoliły na
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wyselekcjonowanie metod pozwalających na najbardziej wiarygodne wyznaczenie granic poszczególnych
typów zachmurzenia.

WPŁYW TURYSTYKI NA KONDYCJĘ ROSLINNOŚCI WZDŁUZ WYBRANYCH
SZLAKÓW DOLINY GĄSIENICOWEJ NA PODSTAWIE DANYCH
TELEDETEKCYJNYCH
Marlena Kycko1, Bogdan Zagajewski1, Anna Kozłowska2, Magdalena Oprządek2
1

Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: marlenakycko@student.uw.edu.pl
2
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Zwiększająca się liczba turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym wpływa na środowisko górskie,
szczególnie na roślinność znajdującą się w najbliŜszym otoczeniu szlaków turystycznych. Badanie stanu
roślinności obszarów górskich jest jednym z kluczowych elementów monitoringu środowiska, w tym takŜe
oceny wpływu zniszczeń dokonywanych przez turystów. Zadanie to moŜe być ułatwione przy zastosowaniu
teledetekcji, która rejestruje dane z duŜych powierzchni według tej samej, w pełni zobiektywizowanej
metody. Szczególne miejsce zajmują techniki hiperspektralne, które rejestrują promieniowanie
elektromagnetyczne w bardzo wielu wąskich kanałach spektralnych. Pozwala to rejestrować bardzo
specyficzne cechy roślinności, które mogą w sposób ilościowy i jakościowy świadczyć o stanie i kondycji
roślinności.
W niniejszych badaniach zastosowane zostały terenowe pomiary spektrometryczne ASD FieldSpec 3
gatunków roślinności Doliny Gąsienicowej w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych szlaków (do 5 m),
następnie w buforze 5-10 m i powyŜej 10 m od szlaku. Zastosowanie wspomnianych 3 buforów pozwala
przyjąć, Ŝe w pierwszej strefie roślinność naraŜona jest w największym stopniu na wydeptywanie, w drugim
buforze prawdopodobieństwo to znacznie maleje, a w ostatnim jest bardzo niewielkie, co oznacza, Ŝe te
pomiary są referencyjne do poprzednich. W niniejszych badaniach wybranych zostało 8 dominujących
gatunków roślin tworzących duŜe zbiorowiska, tj. mietlica skalna (Agrostis rupestris), śmiałek pogięty
(Deschampsia flexuosa), kostrzewa niska (Festuca airoides), kostrzewa barwna (Festuca picta), boimka
dwurzędowa (Oreochloa disticha), kosmatka brunatna (Luzula alpino-pilosa), sit skucina (Juncus trifidus),
bliźniczka psia trawka (Nardus stricta). Zastosowane wskaźniki roślinności analizowały: ogólny wigor roślin
(NDVI, SR, EVI, ARVI), zawartość i strukturę chlorofilu (NDVI705, mSR705, mNDVI705, VOG1, VOG2,
VOG3) oraz karotenoidów (CRI 1, CRI 2, ARI 1, ARI 2), ilość światła wykorzystywanego przez rośliny w
procesie fotosyntezy (PRI, SIPI), zawartość azotu (NDNI), celulozy i ligniny ( NDLI, CAI, PSRI) oraz wody
(WBI, NDII, NDWI, MSI).
Wykorzystanie pomiarów hiperspektralnych pozwoliło na analizę zmian w zakresie widma
elektromagnetycznego dla analizowanych gatunków roślin. Przeprowadzona analiza statystyczna (test
Anova), wykazała istotne statystycznie róŜnice na poziomach istotności: 0,05, 0,01 oraz 0,001 pomiędzy
roślinnością naraŜoną na wydeptywanie a referencyjną, znajdującą się dalej niŜ 10 m od szlaków.
Największą odpornością wykazały się bliźniczka psia trawka (Nardus stricta) oraz sit skucina (Juncus
trifidus), najmniejszą natomiast boimka dwurzędowa (Oreochloa disticha). Teledetekcyjne wskaźniki
roślinności połoŜonej przy szlakach cechowały się nieznacznie niŜszymi wartościami niŜ pomierzone dla
roślinności referencyjnej, jednakŜe wartości te nadal mieszczą się w zakresie optymalnym,
charakterystycznym dla roślinności w dobrym stanie kondycyjnym.
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SEKCJA GEOMATYCZNA W PROJEKCIE POMERANIA
Agnieszka Wołosz, Jacek Boczar
Leśnictwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekcja Geomatyki Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
e-mail: wegiel@up.poznan.pl

Sekcja Geomatyczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach projektu
„Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania”, realizowanego ze środków UE
(INTERREG IV A) dla obszaru Nadleśnictwa Drawno zorganizowała obóz studencki mający głównie na
celu pomiary drzew modelowych. Zastosowanie nowoczesnych metod pozyskiwania danych o przestrzeni
oraz wysokiej jakości sprzętu pomiarowego ma umoŜliwić zbudowanie transgranicznego systemu
informacyjnego „Biomasa” oraz wypracowanie metod taniego i szybkiego pozyskiwania aktualnych
informacji o biomasie leśnej. Dzięki wynikom z laboratorium oraz pomiarom drzew moŜemy opracować
modele obrazujące zaleŜności między róŜnymi cechami a biomasą drzew i drzewostanów określonego
gatunku. Sekcja Geomatyczna w czasie trwania projektu planuje organizację kolejnych obozów studenckich
równieŜ z udziałem zagranicznych partnerów.

STRUKTURA PRZYRODNICZA A PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA LUBLIN
Anna Maria Łukasik, Paulina Owczarek, Małgorzata Tyszkiewicz
Gospodarka Przestrzenna, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sekcja GIS przy Międzywydziałowym Kole Naukowym Architektów i Ekologów Krajobrazu
e-mail: lukasik.anna.m@gmail.com

W artykule przedstawione zostaje próba wyznaczenia korytarzy oraz węzłów ekologicznych miasta
Lublin, opisana zostaje równieŜ analiza załoŜeń studium zagospodarowania przestrzennego miasta oraz
miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w odniesieniu do moŜliwości utrzymania ich
ciągłości. Jako materiał źródłowy do wyznaczenia korytarzy ekologicznych wykorzystano cyfrową
ortofotomapę miasta Lublin (2007 r.) na podstawie której, w drodze klasyfikacji nadzorowanej, wydzielono
klasy zieleni wysokiej, średniej oraz niskiej. Bazując na powstałej warstwie informacyjnej wyznaczono
cztery korytarze ekologiczne, 4 sięgacze, trzy węzły ekologiczne. Stwierdzono, Ŝe wszystkie istniejące
korytarze ekologiczne Lublina związane są z dolinami rzecznymi trzech rzek przepływających przez obszar
miasta: Bystrzycy, Czechówki oraz Czerniejówki oraz cieku wodnego spod Konopnicy.. Ponadto
zauwaŜono, Ŝe połowa sięgaczy obecnie ma reliktowy charakter. Łączna długość wszystkich trzech
korytarzy ekologicznych znajdujących się w granicach administracyjnych m. Lublin nie przekracza 30 km,
Stwierdzono, Ŝe ciągłość korytarzy jest bardzo szybko przerywana i następuje średnio na 3 km od granicy
administracyjnej miasta.
Intensywne a zarazem niekontrolowane procesy urbanizacyjne to obecnie zagroŜenie dla zachowania
ciągłości struktur pasmowych. W pracy autorzy wyznaczyli obszary które naruszają ciągłość istniejących
korytarzy ekologicznych, wskazano równieŜ te fragmenty przestrzeni miejskiej, które mogły by wzmocnić
strukturę ekologiczną sieci korytarzy ekologicznych. Obszary te skonfrontowane zostały z załoŜeniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lublina. Podano lokalizację problemu, gdzie
zabudowa wkroczyła na tereny zajmowane dotychczas przez dolinę rzeczną ograniczając w znacznym
stopniu zasięg naturalnych siedlisk przybrzeŜnych. Obszar miasta pokryty jest w 44,4% ustaleniami
obowiązujących planów miejscowych gdzie Powierzchnie zielone zajmują mniejszy obszar w stosunku do
tego, gdzie nie zostały jeszcze ustalony miejscowy plan. Zaproponowane zostają równieŜ rozwiązania
wspomagające funkcjonowanie istniejących korytarzy i węzłów ekologicznych nie tylko w aspekcie ich
ciągłości ale równieŜ jako struktur sprzyjających rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców.
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Autorzy dowodzą równieŜ wysokiej przydatności narzędzi GIS analizach i planowaniu przestrzeni
miejskiej sprzyjającej jej mieszkańcom.

ZMIANY KONDYCJI ROŚLINNOŚCI W OKOLICACH CZARNOBYLA NA
PODSTAWIE OBRAZÓW Z SATELITY LANDSAT TM
Aneta Modzelewska, Marek Mostowski, Paulina Pochrybniak, Anna Jarocińska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: a.modzelewska@student.uw.edu.pl, ajarocin@gmail.com

Awaria elektrowni jądrowej pod Czarnobylem w 26 kwietnia 1986 roku spowodowała skaŜenie
straty w środowisku naturalnym: zanieczyszczone zostało powietrze, woda, gleba oraz roślinność. Celem
przeprowadzonych badań było określenie, jak skaŜenie środowiska w okolicy elektrowni wpłynęło na
zmiany w pokrywie roślinnej, a takŜe jak szybko roślinność odnawia się od czasu katastrofy. Ponadto
badania pozwoliły na określenie przydatności wybranych teledetekcyjnych wskaźników roślinności do analiz
skaŜenia pokrywy roślinnej metalami cięŜkimi.
Obszarem badań były okolice Czarnobyla oraz teren na wschód od miasta. Przeanalizowano obrazy
satelitarne z satelity Landsat 5 z okresu przed katastrofą (rok 1986) oraz w czterech okresach badawczych po
katastrofie (lata 1986, 1987, 2003-2003 oraz 2010-2011). Teledetekcyjne wskaźniki roślinności
wykorzystane w badaniach umoŜliwiają monitorowanie stanu i kondycji pokrywy roślinnej. Dla obrazów
przeprowadzono korekcję atmosferyczną, usunięto zachmurzenie, a następnie obliczono sześć wskaźników
roślinności: Normalized Difference, Vegetation Index, Soil Adjusted Vegetation Index, Visible
Atmospherically Resisitant Index, Atmospherically Resistant Vegetation Index, Normalized Difference
Infrared Index i Moisture Stress Index. Wskaźniki NDVI, SAVI, VARI i ARVI określają zawartość
chlorofilu w roślinach oraz kondycję roślinności, natomiast MSI i NDII – zawartość wody. Dla wszystkich
obrazów wymaskowano wszystkie inne tereny poza roślinnością uŜywając wartości wskaźnika NDVI.
Obrazy wskaźników podzielono na pięć klas i przeanalizowano zmiany wartości w poszczególnych latach.
Następnie z całego terenu wyselekcjonowano trzy obszary badawcze do szczegółowych analiz: obszary,
które w 1986 były rolnicze, tereny leśne oraz najbliŜsze okolice Czarnobyla. Dla wybranych terenów
obliczono szczegółowe statystki – procentowy udział poszczególnych klas określających kondycję i
zawartość wody w kaŜdym z lat. Następnie porównano obrazy z poszczególnych okresów badawczych.
Finalnie stwierdzono, jak zmieniają się wartości wskaźników. Określono, jak skaŜenie radioaktywne
wpłynęło na kondycję roślinności oraz zawartość wody.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe kondycja roślinności zmieniała się w czasie.
Na podstawie czterech wskaźników określających kondycję roślin stwierdzono podobne kierunki zmian,
chociaŜ uzyskano dość zróŜnicowane wyniki. Stwierdzono, Ŝe na wartości wskaźników określających
wilgotność bardziej wpływa zmiana stosunków wodnych obszaru niŜ skaŜenie terenu.

ANALIZA ZMIAN WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI BIOFIZYCZNYCH WODY MORZA
BAŁTYCKIEGO W OKRESIE OD CZERWCA DO PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU NA
PODSTAWIE ZDJĘĆ Z MODIS’A
Anna Bińkowska1, Edyta Woźnak2, Małgorzata Krówczyńska1
1

Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, e-mail:
annabinkowska@student.uw.edu.pl
2
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Właściwości biofizyczne wody są to cechy fizyczne, chemiczne określające warunki Ŝycia
organizmów Ŝywych oraz będące wynikiem ich procesów Ŝyciowych. Do właściwości biofizycznych wody
Morza Bałtyckiego zaliczamy między innymi: temperaturę powierzchniową morza, koncentrację chlorofilua, czy teŜ występowanie sinic, które moŜna traktować jako tzw. ”parametry biologiczne”.
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Proces eutrofizacji morza wpływa negatywnie na jakość wody, która z roku na rok ulega
pogorszeniu. W wyniku eutrofizacji w wodzie spotkać moŜna zjawisko toksycznych zakwitów sinic.
Pojawiają się one na Bałtyku niemalŜe kaŜdego lata oraz wczesną jesienią. Ilość sinic wzrasta, kiedy
temperatura powierzchniowa wody jest wyŜsza od 16°C. Sinice mogą wówczas pokrywać duŜą
powierzchnię. Pływające po powierzchni sinice ograniczają dopływ światła do głębszych warstw wody,
powodując, iŜ proces fotosyntezy zostaje zahamowany, zmniejsza się ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie.
To powaŜny problem, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i ekonomicznych. Zakwity sinic są
zjawiskiem bardzo zmiennym w czasie i w przestrzeni, co utrudnia monitorowanie i przeciwdziałanie ich
rozprzestrzenianiu.
W związku z rozwojem technik satelitarnych dostarczających danych w sposób operacyjny, podjęto
w tej pracy badania mające na celu opracowanie modelu umoŜliwiającego rozpoznanie zakwitów sinic. Do
budowy modelu wykorzystano zdjęcia zarejestrowane przez satelitę Terra skanerem MODIS.
Prace nad opracowaniem modelu rozpoczęto od wyboru okresu badań. Po przeanalizowaniu danych
z modelu ekohydrodynamicznego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego o zakwitach sinic
zdecydowano, iŜ do dalszych analiz z pośród lat 2008-2010 zostaną wykorzystane zdjęcia z 2009 roku. W
tym roku występowały największe i najbardziej intensywne zakwity sinic. Za kluczowe elementy modelu
wykrywającego sinice uznano temperaturę powierzchniową morza oraz koncentrację chlorofilu-a. W celu
opracowania modelu przetestowano 2 algorytmy temperatury powierzchniowej morza oraz 11 algorytmów
koncentracji chlorofilu-a. Do modelu wybrano po jednym algorytmie, dającym najlepsze wyniki dla
temperatury oraz chlorofilu-a. Obydwa algorytmy skalibrowano w celu dopasowania ich do warunków
panujących na Bałtyku. Następnie ustalono przedziały dla temperatury powierzchniowej morza i
koncentracji chlorofilu-a, dla których występowanie zakwitów sinic było wysoce prawdopodobne.
Uzyskane wyniki porównano metodą wizualnej oceny z wynikami modelu ekohydrodynamicznego,
bazującego na danych meteorologicznych. Wyniki obydwu modeli pokrywają się. W celu uwiarygodnienia
uniwersalności opracowanego modelu wykonano jego sprawdzenie dla danych wybranych z 2011r. (zdjęcia
z 03 oraz 04 sierpnia) z małym zachmurzeniem nad Bałtykiem. Wyniki są równie dobre co w 2009 roku.
Opracowany model umoŜliwia wykrywanie zakwitów sinic na Morzu Bałtyckim na podstawie
analizy zdjęć zarejestrowanych przez skaner MODIS. Ograniczeniem tego modelu jest zachmurzenie, gdyŜ
do analiz wykorzystywano kanały: 2, 31 i 32; rejestrujące spektrum promieniowania elektromagnetycznego
nieprzenikającego przez chmury. Warto zauwaŜyć, iŜ poza tym jednym ograniczeniem zawiązanym z
zachmurzeniem, model moŜna wykorzystywać w sposób operacyjny i co najwaŜniejsze bezkosztowny.

ZASTOSOWANIE GIS W ARCHEOLOGII NA PRZYKŁADZIE STANOWISKA
ALTODRF „AM FRIEDHOF” W NIEMCZECH
Julia M. Chyla
Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
e-mail: julia.chyla@gmail.com

Systemy Informacji Geograficznej w archeologii wykorzystywane są w trzech dziedzinach:
Zarządzaniu Zasobami Kulturowymi (ang. Cultural Resource Management – CRM), analizach statystycznoprzestrzennych oraz w archeologii krajobrazu (ang. Landscape archaeology). Zarządzanie Zasobami
Kulturowymi słuŜy ochronie i zarządzaniu m.in. dziedzictwem archeologicznym, we współpracy z innymi
sektorami publicznymi słuŜącymi społeczeństwu. GIS, jak wiadomo umoŜliwiają przeprowadzanie analiz
statystycznych i przestrzennych, które aktualnie zaadoptowano do badań stanowisk archeologicznych.
Archeologia krajobrazu jest jedną z dziedzin archeologii, która bada procesy zachodzące w krajobrazie.
Dodatkowo uŜycie GISu w archeologii moŜe odbywać się na poziomie tylko jednego stanowiska lub regionu
– grupy stanowisk (ang. intra- i inter- site). Jednak końcowym efektem wszystkich tych czynności jest
stworzenie otwartego i aktywnego Systemu Informacji Archeologicznej (ang. Archaeological Information
System, SIA), który ma na celu umoŜliwienie integracji róŜnego typu danych oraz pozyskania nowych
informacji.
Przedstawiony poster, pokrótce omawia zastosowania GIS w archeologii na przykładzie analizy
przestrzenno-statystycznej zabytków ruchomych Systemu Informacji Archeologicznej stanowiska Altdorf
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„Am Friedhof”. Stanowisko znajdowało się w Dolnej Bawarii, w Niemczech. Zostało całkowicie przebadane
w latach 1992 - 1995 przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Bayerishes Landesamt für
Denkmalpflege w Landshut (Dolna Bawaria) pod kierownictwem prof. UKSW dra hab. Zbigniewa
Kobylińskiego i dra Bernda Engelhardta. Podczas prac wykopaliskowych odkryto tam wczesnoceltycką
osadę, wraz z licznymi depozytami polepy, kości, ceramiki. W trakcie badań, stanowisko umieszczono w
układzie kartezjańskim, a lokalizację zabytków ruchomych oraz obiektów archeologicznych zanotowano w
trzech wymiarach (x,y,z). Dziś, dzięki wspomnianym, systematycznym procesie dokumentacji badań,
moŜliwe było zastosowanie GIS podczas interpretacji wyników prac wykopaliskowych. Najpierw, na
podstawie dokumentacji analogowej, stworzono SIA stanowiska oraz jego 2,5 wymiarową wizualizację.
Następnie przeprowadzono analizy przestrzenno-statystyczne, takie jak ekwidystanta, analiza najbliŜszego
sąsiada, czy analiza gęstości. W efekcie wyniki wspomnianych analiz wykazały nowe informacje na temat
stanowiska, które nie były wcześniej moŜliwe do pozyskania.

GEOMETRIA FRAKTALNA PRZESTRZENNEGO ROZKŁADU SIECI LINEAMENTÓW
NA OBSZARZE BLOKU KARKONOSKO-IZERSKIEGO
Krzysztof Gaidzik, Jerzy śaba
Katedra Geologii Podstawowej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec;
e-mail: k.gaidzik@gmail.com, jerzy.zaba@us.edu.pl

W geologii strukturalnej analiza geometrii fraktalnej jest wykorzystywana głównie
w
badaniach
dobrze
rozpoznanych
i
udokumentowanych
sieci
uskokowych.
W wyniku jej zastosowania stwierdzono między innymi, Ŝe przestrzenne rozmieszczenie uskoków, jak i ich
parametry w róŜnej skali, np. zrzuty i długości uskoków, rozmiary bloków w obrębie brekcji tektonicznych
stref uskokowych, morfologia powierzchni uskokowej, a nawet kształt pojedynczej linii uskokowej,
odznaczają się charakterystyką fraktalną. Lineamenty, zazwyczaj utoŜsamiane ze strefami uskokowymi, nie
stanowiły jak dotychczas obiektu podobnych dociekań.
Do badania samopodobieństwa przestrzennego rozmieszczenia lineamentów wyznaczonych dla
obszaru bloku karkonosko-izerskiego oraz szczegółowo terenu polskiej części Karkonoskiego Parku
Narodowego, zastosowano algorytm pudełkowy, powszechnie wykorzystywany w badaniach sieci uskoków.
W obydwu przypadkach uzyskano bardzo zbliŜoną do linii prostej krzywą pudełkową przestrzennego
rozkładu lineamentów o wymiarze fraktalnym D zawierającym się w przedziale od około 1,5 do 1,6.
Wartość ta uzyskiwana dla sieci uskokowych wskazuje na ich jednorodność i dojrzałość, co
najprawdopodobniej moŜna w pewnym stopniu odnieść do lineamentów.
Otrzymane wyniki sugerują, iŜ wyznaczone elementy linijne najprawdopodobniej stanowią
odwzorowanie rzeczywistych struktur uskokowych, dla których geometria fraktalna w tym zakresie została
potwierdzona. Sugerują to równieŜ rezultaty przeprowadzonych badań terenowych. Zastosowanie analizy
pudełkowej moŜe stanowić zatem test uzyskanej sieci lineamentów.
Praca powstała w ramach grantu badawczego promotorskiego KBN N N307 244339 oraz dotacji na
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, słuŜących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich na rok 2011.

AUTOMATYCZNA REKONSTRUKCJA MIASTA 3D Z NIEUPORZĄDKOWANEGO
ZBIORU ZDJĘĆ
Mgr inŜ. Tomasz Kogut
Katedra Geoinformatyki, Politechnika Koszalińska
e-mail: tomaszkogut@o2.pl

Według Lorberta [1996] pod pojęciem modelu miasta 3D naleŜy rozumieć trójwymiarowy
komputerowy model miasta, w którym obiekty powinny być moŜliwie realnie odwzorowane oraz kaŜdy
obiekt musi mieć zapisane informacje potrzebne do przestrzennej rekonstrukcji. Podana definicja pochodzi z
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poprzedniej dekady i opisuje tylko podstawowe wymagania modelu miasta 3D. Nowoczesne modele
zawierają semantyczno-geometryczne dane, co pozwala im na spełnianie zadań w innych dziedzinach, a
takŜe ich celem jest nie tylko wizualizacja przestrzenna miasta, ale równieŜ zastosowanie inŜynieryjnotechniczne.
Znaczenie modeli miast 3D z roku na rok rośnie w szybkim tempie. Wiele „przyjaznych”
firm takich jak Google czy Microsoft tworzą darmowe modele 3D dla swoich uŜytkowników, jednak z
niskim stopniem dokładności w odniesieniu do dzisiejszych standardów zawartych w CityGML i
zapotrzebowań inŜynierskich. MoŜna równieŜ stwierdzić, Ŝe pomimo wzrostowego trendu na zastosowanie
modeli miast 3d ich produkcja jest stosunkowo droga, poniewaŜ wytwarzane są one głównie ze zdjęć
lotniczych i scanningu laserowego.
Celem pracy było przeprowadzenie (pół-) automatycznego procesu rekonstrukcji zdjęć do modelu
3D oraz ocena jakości ogólno dostępnych źródeł danych. Proces rekonstrukcji przeprowadzono w czterech
(kilku) częściach. Pierwsza z nich polegała na automatycznej kalibracji zebranej kolekcji zdjęć, a następnie
rozszerzenia jej do kolorowej chmury punktów. Kolejny etap polegał na odtworzeniu tekstury z chmury
punktów. Ostatni proces opierał się na przeniesieniu barw z chmury punktów na teksturę. Uzyskano model
3D budynków, przeprowadzono wstępną analizę kosztów czasu, a takŜe zaproponowano ogólne
zastosowania metody. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić iŜ, dane z prywatnych kolekcji zdjęć są
dobrym materiałem do rekonstrukcji 3D.

WPŁYW GEOMETRII SŁOŃCE–ROŚLINA–DETEKTOR NA ANALIZĘ KONDYCJI
ROŚLINNOŚCI
Marlena Kycko, Anna Bińkowska, Katarzyna Podbielska, Bogdan Zagajewski
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: marlenakycko@student.uw.edu.pl, annabinkowska@student.uw.edu.pl, kpodbielska@student.uw.edu.pl

PołoŜenie siedliska ma znaczący wpływ nie tylko na roślinność, która znajduje się w danym miejscu,
ale takŜe na sposób i kierunek odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Problem ten jest
szczególnie waŜny w ekosystemach górskich, gdzie ekspozycja i nachylenie terenu zmienia się, zmieniając
geometrię układu słońce-obiekt-detektor. Kierunek padania i odbicia fal elektromagnetycznych w istotny
sposób wpływa na obraz rejestrowany przez skanery lotnicze i satelitarne. Problem ten moŜe być rozwiązany
poprzez modelowanie za pomocą dwukierunkowego współczynnika odbicia BRDF (Bidirectional
Reflectance Distribution Function). Współczynnik ten jest wartością funkcji parametrów geometrycznych
oraz własności optycznych podłoŜa. Wykorzystanie BRDF ogranicza róŜnice w odbiciu od tych samych
obiektów, ale połoŜonych w róŜnych układach względem źródła promieniowani i detektora, a następnie
doprowadzić je na całym obrazie do wartości odbicia zmierzonych w punkcie nadirowym skanera lotniczego
lub satelitarnego. Dwukierunkowy współczynnik odbicia promieni słonecznych jest bardzo waŜnym, ale
często pomijanym aspektem przy wykonywaniu badań technikami hiperspektralnymi. BRDF definiowany
jest jako stosunek promieniowania rozproszonego w określonym kierunku przez powierzchnię do
jednokierunkowego natęŜenia promieniowania na powierzchni. Jest to funkcja, która jest najbardziej ogólną
metodą wyraŜenia odbijalności materiału.
W niniejszej pracy wykorzystany został liść reo meksykańskiego, który był oświetlany pod róŜnym
kątem względem padającego promieniowania (wykorzystano lampę ASDPro). Odbicie promieniowania
zmierzone zostało spektrometrem ASD FieldSpec 3. Kąty padania promieni słonecznych zmieniały się
zaczynając od 30o (następnie 45o, 90o ,135o, 150 o) względem detektora ustawionego pod stałym kątem 90o
(pomiarami referencyjnymi był pomiar, gdy lampa umieszczona była pod kątem 90o). Celem badań było
wykazanie wpływu zmiennej geometrii na wartości teledetekcyjnych wskaźników roślinnych i wykazanie, Ŝe
ta sama roślina moŜe cechować się zmiennymi cechami spektralnymi, jeŜeli rejestrowana jest pod róŜnym
kątem względem padającego promieniowania.
Wynikiem pracy jest zestaw charakterystyk spektralnych i teledetekcyjnych wskaźników roślinnych,
które potwierdzają, Ŝe wpływ układu badawczego ma bardzo istotny statystycznie wpływ na uzyskiwane
informacje o roślinności.
Najbardziej optymalnym połoŜeniem słońca podczas wykonywania pomiarów jest kąt od 45o do
o
135 . Natomiast do wskaźników nie wraŜliwych na zmiany parametrów układu słońce – detektor – roślina
zaliczamy wskaźniki: PRI, SIPI, CAI, PSRI oraz WBI. Pozostałe wskaźniki wykazują ponad 75 % zmiany
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parametrów dla kaŜdego z poziomów istotności (0,05; 0,01; 0,001). Otrzymane wartości, potwierdziły tezę,
Ŝe dla obszarów górskich analiza BRDF musi być wykorzystana do analizy kondycji roślinności, gdyŜ kąt
padania promieni słonecznych ma wpływ na charakterystykę spektralną badanego obiektu, a takŜe na
wartość wyliczanych wskaźników.

ZDJĘCIA MODIS JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O WILGOTNOŚCI GLEBY
Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki
Wydział InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, karol_przezdziecki@is.pw.edu.pl

Indeksy wegetacyjne (ang. vegetation indices - VI) oraz temperatura powierzchni Ziemi (ang. land
surface temperature - LST) są istotnymi parametrami z punktu widzenia obserwacji satelitarnych i
modelowania wielu procesów w szczególności biologicznych i fizycznych zachodzących na powierzchni
Ziemi. W celu uzyskania tych parametrów wykorzystuje się m.in. zdjęcia satelitarne wykonywane w
pasmach widzialnych, bliskiej podczerwieni (w celu wyznaczenia indeksów wegetacyjnych) oraz w
podczerwieni termalnej (w celu wyznaczenia temperatury powierzchni). Obrazowanie w takich długościach
fal elektromagnetycznych pozwala na monitorowanie stanu pokrywy roślinnej, zasobu wody zawartej w
roślinności, jak równieŜ wilgotności gleby. W badaniach wilgotności gleby szczególnie uŜyteczne okazało
się połączenie ze sobą obydwu opisywanych powyŜej rodzajów danych (tj. VI i LST), gdyŜ same indeksy
wegetacyjne nie są czułe na zmiany wilgotności. Jest to spowodowane bezwładnością czasową, jaką
posiadają wartości indeksów wegetacyjnych w porównaniu z wilgotnością. Nawet kiedy zaczyna się stres
wywołany brakiem dostępności wody w glebie rośliny pozostają zielone przez pewien czas. Połączenia
danych temperatury powierzchni Ziemi oraz indeksów wegetacyjnych dokonuje się przy pomocy tak zwanej
metody trójkąta, która opiera się na analizie wykresów rozrzutu LST od VI, czyli temperatury powierzchni i
wybranego indeksu wegetacyjnego. Na podstawie wykresu rozrzutu moŜemy obliczyć temperaturowo wegetacyjny indeks suszy TVDI (ang. temperature-vegetation drought index). Wskaźnik TVDI przyjmuje
teoretyczne wartości pomiędzy 0 a 1 zatem na podstawie samych wartości wskaźnika wilgotności nie moŜna
określić ilościowo zawartości wilgoci w glebie oraz pokrywie roślinnej. W celu dokonania analizy ilościowej
i przedstawienia map rozkładu zawartości wilgoci gleby w jednostkach bezwzględnych (np. kg/kg)
niezbędne jest wykonanie walidacji w oparciu o pomiary naziemne.
Praca przedstawia przykład wyznaczenia wskaźnika TVDI na podstawie danych satelitarnych
MODIS o średniej rozdzielczości przestrzennej oraz walidację otrzymanych wyników obserwacji
satelitarnych w oparciu o dane uzyskane z naziemnych stacji pomiarowych naleŜących do ISMN (
International Soil Moisture Network).

ZMIENNOŚĆ UKŁADU KORYT RZECZNYCH W DOLINIE NARWI NA ODCINKU
MIĘDZY ŁAPAMI A śÓŁTKAMI W II POŁOWIE XX W.
Marta Tobiasz, Jan R. Olędzki
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, e-mail:
marta.tobiasz@student.uw.edu.pl

Stosunki wodne w dolinie Narwi, na obszarze dzisiejszego Parku Narodowego (wraz z otuliną)
zaczęły ulegać zmianie na przełomie lat 70 i 80 XX w. Wynikało to z czynników antropogenicznych
i naturalnych. Do pierwszej grupy zaliczają się regulacje koryta w północnej części doliny oraz prace
melioracyjne południowej części. Regulacje spowodowały skrócenie biegu rzeki oraz wzrost jej spadku
(i tak niewielkiego), co wpłynęło na obniŜenie stanów wody, skrócenie zalewów powierzchniowych oraz na
stopniowe obniŜanie poziomu wód gruntowych. Skutkiem tych zmian jest zanikanie wielu czynnych koryt,
poprzez ich zamulanie i zarastanie. Wpływ czynników naturalnych zachodzi wolniej i widoczny jest na
obszarze całej doliny. Po 1981 roku obserwowany jest stopniowy spadek wysokości opadów. Łagodne zimy
oraz skrócenie czasu zalegania pokrywy śnieŜnej wpływają na zmniejszenie wezbrań wiosennych. Drugim
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czynnikiem jest roślinność, która w duŜym stopniu wpływa na przepływ wód. Sposób zarośnięcia brzegów
sprawia, iŜ powstają zatory roślinne, powodujące spiętrzenia wody, co doprowadza do zarośnięcia koryta lub
do awulsji i stopniowego zwęŜania koryt.
Celem niniejszej prezentacji jest analiza zmian w układzie koryt rzecznych w dolinie Narwi na
odcinku pomiędzy Łapami i śółtkami. Okres badań obejmuje lata 1966-1997. Ocenie posłuŜyły dwie mapy
układu koryt rzecznych. Mapy powstały na podstawie interpretacji serii panchromatycznych zdjęć lotniczych
dla 1966 oraz ortofotomapy dla 1997 roku. Określono równieŜ stopień oraz kierunek zmian jakie zaszły na
przestrzeni lat. W tym celu sporządzono mapę róŜnicową. W pracy uŜyto oprogramowania ESRI
ArcGIS 10.0.
W pracy wydzielono dwa typy koryt rzecznych: czynne i odcięte wypłycone. W analizie wyróŜniono
6 typów przekształceń koryt: czynne w odcięte wypłycone, odcięte wypłycone w czynne, nowo powstałe
czynne i odcięte wypłycone oraz zanikłe czynne i odcięte wypłycone. Zmiany w układzie koryt rzecznych
stanowią ok. 50% największej ogólnej powierzchni obejmującej koryta w badanym okresie. Dominującym
kierunkiem zmian (50%) jest zanik koryt czynnych, który występuje głównie na południu badanego obszaru
(w 1966 roku miały miejsce liczne rozlewiska) oraz w północnej części (silne zarośnięcie koryt). Drugim
kierunkiem (ok. 25%) jest przekształcenie koryt czynnych w odcięte wypłycone. Trzecim (ok. 17%) są nowo
powstałe koryta czynne. Dwa ostatnie przekształcenia spotykamy głównie w północnej części obszaru
badań, gdzie dokonano regulacji rzeki. Zmiany powierzchni pozostałych klas są zdecydowanie mniejsze.
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe zmiany jakie zaszły na badanym obszarze są znaczne
i zróŜnicowane. Na południu występuje głównie zanik koryt czynnych, a w części północnej przekształcenie
koryt czynnych w odcięte wypłycone. Obecnie prowadzone są prace mające na celu renaturalizację doliny
Narwi i odtworzenie warunków wodnych.

AUTOMATYZACJA TWORZENIA MAP TEMATYCZNYCH W ŚRODOWISKU GIS-VIS
PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA LORIKGISMAPPER NA PRZYKŁADZIE SIECI
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BERLINIE W SKALI 1:20.000
Karolina Tomiak, Mathias Rösch
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu
Geoinformation and Visualisierung Uniwersytet w Poczdamie
e-mail: tomiak@uni-potsdam.de, mroesch@uni-potsdam.de

Współcześnie do tworzenia map kartograficznych uŜywane są dane przestrzenne w postaci wektorowej,
które w bardzo prosty sposób pozwalają się modyfikować i znacząco skracają i ułatwiają proces
obrazowania powierzchni Ziemi. Dostęp do danych oraz proces automatyzacji tworzenia map doprowadziły
jednak do tego, Ŝe coraz częściej powstają zobrazowania, które w Ŝadnym stopniu nie odpowiadają
standardom kartograficznym, i których elementom często brakuje odniesienia przestrzennego. Prezentowana
praca jest przykładem moŜliwości połączenia funkcjonalności systemów VIS, słuŜących wizualizacji map
rastrowych oraz GIS, który umoŜliwia przetwarzanie danych wektorowych.
1. Cel
Celem niniejszej pracy jest stworzenie mapy sieci komunikacji publicznej w Berlinie przy pomocy
profesjonalnego oprogramowania firmy Lorienne LorikGISMapper1, które umoŜliwia przetwarzanie dane
wektorowych w środowisku graficznym. W celu automatyzacji procesu tworzenia mapy został stworzony
katalog reguł, który ma na celu zdefiniowanie wyglądu oraz połoŜenia poszczególnych elementów mapy. W
projekcie zostały uŜyte dane pochodzące z OpenStreetMap.
1.1 Proces tworzenia mapy sieci komunikacji publicznej
Ze względu na powierzchnię miasta Berlin został wybrany obszar testowy, na którym miały zostać
przetestowane prezentowane w pracy załoŜenia. Jako najbardziej reprezentatywny wydał się autorom obszar
centrum - Berlin Mitte. Po analizie map sieci komunikacji publicznych róŜnych miast, dla przyszłej mapy
została uzgodniona skala 1:20.000. Wewnątrz wybranego obszaru testowego znalazły się następujące
fragmenty sieci komunikacji publicznej:
•
DB-Regio
1

http://www.lorienne.com/English/Software_LorikSoftware_LorikGISMapper.php
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•
S-Bahn
•
U-Bahn
oraz dodatkowo naleŜące do nich przystanki. W projekcie została pominięta sieć komunikacji autobusowej,
gdyŜ mapa miała z załoŜenia przedstawiać tylko ekspresowe środki transportu miejskiego. Dodatkowymi
informacjami przedstawionymi na mapie jest sieć drogowa, reprezentowana przez drogi główne, zbiorcze
oraz lokalne oraz ich nazwy. Sieci drogowej zostały przyporządkowane kolory zdefiniowane w niemieckim
katalogu sygnatur ATKIS dostarczonym przez AdV2. Na mapie zostały przedstawione elementy pokrycia
terenu, takie jak wody powierzchniowe, zabudowania oraz tereny zielone. Dane uŜyte w projekcie pochodzą
z niemieckiej strony Geofabrik3 dostarczającej darmowe dane wektorowe pochodzące z projektu
OpenStreetMap.
Po wstępnej korekcie i obróbce danych zostały one wczytane do programu LorikGISMapper i dla kaŜdej z
warstw zostały stworzone poszczególne reguły, które miały na celu zdefiniowanie wyglądu elementów oraz
ich lokalizacji wobec siebie.
1.2 Mapa wynikowa
Po zaimportowaniu wszystkich warstw mapy oraz przypisaniu im poszczególnych reguł powstała mapa
przedstawiona na rycinie 1. Elementy zostały uporządkowane według ich waŜności. Program nie umoŜliwia
dołączenia skali ani legendy mapy.

2. Literatura
Asche, H. (2009). Der Atlasbaukasten: Nachhaltiges Produktionskonzept im
Geoinformationszeitalter. Kartographische Nachrichten, 59(1), pp.3

2

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland

3

http://download.geofabrik.de/osm/europe/germany/berlin.osm.bz2
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DETEKCJA BUDYNKÓW NA TERENACH O ZNACZNEJ LESISTOŚCI
Katarzyna Zalewska1, Mariusz Ciesielski1, Mateusz Pyra1, Krzysztof Stereńczak2
1

Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: katarzyna_zalewska88@o2.pl, mariusz.ciesielski1988@gmail.com, mateusz.pyra90@gmail.com
2 Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e-mail: krzysztof.sterenczak@wl.sggw.pl

Rosnąca presja inwestycyjna na nowych terenach powoduje, Ŝe zwiększa się ilość obiektów
budowlanych, w tym przede wszystkim budynków mieszkalnych, które powstają pomimo braku uzyskania
przez ich właścicieli pozwolenia na budowę czy teŜ w enumeratywnie wyliczonych przypadkach zgody
właściwego organu na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (Art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 i 31
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane).
Problem ten nazywany samowolą budowlaną coraz częściej dotyczy wspomnianych terenów leŜących na
granicy polno - leśnej czy teŜ samych lasów. Zagadnienie automatycznej detekcji budynków jest
przedmiotem intensywnych badań od kilkudziesięciu lat, co mogą potwierdzić liczne publikacje naukowe
opisujące róŜnorodne podejścia do tego tematu. W opisanych metodach wykorzystywane są albo obrazy
cyfrowe, albo dane punktowe pozyskane w wyniku nalotu lotniczym skanerem laserowym, albo
szczegółowe modele terenu lub wykorzystywane są łącznie róŜnego rodzaju dane przestrzenne.
Celem poniŜszej pracy była detekcja budynków na terenach o znacznej lesistości, połoŜonych w
sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Stołowych. Większość metod detekcji budynków projektowana jest dla
terenów o wysokim stopniu urbanizacji. Znaczniej mniej, jako przedmiot badań wybiera tereny leśne. Stąd
niektóre z metod wykrywania budynków są trudne do zaimplementowania w niniejszej pracy. Metody
wyszukujące określone kształty czy metody zakładające określony układ budynków między sobą nie mogą
być zastosowane w środowisku leśnym, gdyŜ część budynków jest przykryta drzewami, a ich przestrzenne
usytuowanie jest bardzo zróŜnicowane.
Wybór metody detekcji budynków na terenie badań musiał zatem uwzględnić przede wszystkim eliminację
roślinności. W tym celu posłuŜono się danymi pochodzącymi z lotniczego skanowania laserowego oraz
ortofotomapą CIR o rozdzielczości 0,6 m. Dane punktowe poddano kilku przetworzeniom (stworzenie DSM,
DTM, nDSM, klasyfikacja), aby uzyskać obiekty o wysokości minimalnej 2 m, zaś do eliminacji roślinności
wykorzystano wskaźnik NDVI (Normalized Differenced Vegetation Index). Analizę przeprowadzono na
dwóch powierzchniach próbnych: Jerzykowice Wielkie (pow. 0,75 ha) i Batorów (pow. 1 ha), gdzie obszar 1
wykorzystany został jako zbiór uczący, a obszar 2 jako weryfikujący. Przetworzenie materiałów
przeprowadzone zostało w programie ArcGIS 10, gdzie stworzony został model detekcji budynków.
Uzyskane wyniki w połączeniu z danymi z Ewidencji Gruntów i Budynków pozwoliłyby na
wskazanie potencjalnych lokalizacji samowoli budowlanych. W efekcie przyspieszyłoby to proces kontroli
prawdopodobnie nielegalnych zabudowań poprzez ograniczenie interwencji tylko w wybranych miejscach, a
nie całego obszaru.

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW TELEDETEKCYJNYCH DO POMIARU
ZAWARTOŚCI WODY W ROŚLINACH
Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Aleksandra Guźdź, Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski)
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, e-mail:
adriana.marcinkowska@student.uw.edu.pl

Roślinność jest jednym z najwaŜniejszych elementów Ŝycia na Ziemi. Będąc podstawą piramidy
troficznej, procesy fotosyntezy dostarczają energii niemal dla wszystkich organizmów. Woda jest
podstawowym czynnikiem do rozwoju roślin determinując jakość oraz tempo rowoju roślinności.
Teledetekcyjne wskaźniki roślinności pozwalają analizować nie tylko zawartość barwników fotosyntetycznie
czynnych, ogólną kondycję, ale takŜe zawartość wody, czy biomasę. Wskaźniki oparte na krzywych odbicia
spektralnego łączą dane teledetekcyjne z charakterystykami biofizycznymi. Analiza zawartości wody w
roślinach jest najistotniejsza w zakresie 1300-2500 nm.
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Dla celów niniejszej pracy przeprowadzono pomiary odbicia spektralnego oraz charakterystyk
biofizycznych pięciu roślin: Aucuba japonica, Fatshedera, Syngonium, Hedera Helix oraz Kalanhoe.
Pomiarów dokonywano w trzech etapach, zaczynając od zdrowych, w dobrym stanie liści, następnie suszono
je przez 10 minut w temperaturze 90°C, ostatni pomiar wykonano po 20 minutach suszenia. Równolegle z
pomiarami spektrometrycznymi mierzono masę liści. KaŜdy liść zwaŜono w stanie świeŜym oraz po dwóch
suszeniach, dzięki czemu uzyskano wartość ubytku wody. Spektrometr ASD FieldSpec 3 zarejestrował
krzywe odbicia spektralnego, które posłuŜyły do obliczenia wskaźników roślinności (z naciskiem na analizę
zwartości wody i porównanie utraty wody w liściach).
Spośród mnogiej liczby wskaźników roślinności wybrano cztery: trzy wraŜliwe na zmiany
zawartości wody (Water Band Index, Moisture Stress Index oraz Normalized Difference Infrared Index) oraz
dla porównania przeanalizowano wartość wskaźnika Normalized Difference Vegetation Index.
Na podstawie uzyskanych krzywych we wszystkich turach pomiarów obliczono wskaźniki
teledetekcyjne. Pozwoliło to zaobserwować kierunek i tempo zmian w uwodnieniu oraz wartościach
wskaźników dla badanych gatunków. Następnie utworzono korelacje pomiędzy zawartością wody a
wskaźnikami. Uzyskano w ten sposób krzywe regresji, wskaźniki determinacji trendu R2 oraz obliczono
współczynniki korelacji liniowej Pearsona.
Na podstawie uzyskanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe najbardziej odporną rośliną na utratę wody
spośród badanych jest Kalanhoe, najmniej – Aucuba japonica. NajwyŜszy współczynnik korelacji z
zawartością wody wykazały: NDII (0,74), WBI (0,70), MSI (-0,61), najniŜszy NDVI (0,11). NajwyŜszy
współczynnik determinacji trendu odnotowano dla NDII (0,55), WBI (0,48), MSI (0,37), najniŜszy zaś dla
NDVI (0,01). Dane hiperspektralne są bardzo szczegółowe, co pozwala na wnikliwe analizy uwzględniające
nawet niewielkie zmiany zachodzące w strukturach liści.
Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe istotnym elementem analiz roślinności jest dobór
odpowiednich wskaźników teledetekcyjnych. Zawartość wody wpływa na odbicie promieniowania, a odbicie
jest tym większe, im niŜsza zawartość wody w roślinie. Wartość odbicia promieniowania jest zaleŜna od
gatunku, właściwości oraz budowy morfologicznej roślin.
.

WYKORZYSTANIE GEOINFORMATYKI DO OPRACOWYWANIA MAP
GEOMORFOLOGICZNYCH
Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Jan. R Olędzki, ElŜbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
e-mail: a.ochtyra@student.uw.edu.pl

Obecnie przestrzenne bazy danych stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji. Coraz
częściej wykorzystuje się Systemy Informacji Geograficznej (GIS) nie tylko do pozyskiwania aktualnych
informacji, ale takŜe przetwarzania archiwalnych materiałów analogowych do postaci cyfrowych. W Polsce
powszechnie dostępne są przede wszystkim mapy hydrograficzne, geologiczne, sozologiczne, bazy danych
ogólnogeograficznych, czy mapy pokrycia terenu. DuŜe znaczenie pośród map środowiskowych ma mapa
geomorfologiczna, obrazująca rzeźbę kartowanych obszarów.
Niniejsza praca, wykonana na przykładzie województwa pomorskiego w skali 1:300 000, prezentuje
metodykę opracowania przeglądowych map geomorfologicznych z wykorzystaniem narzędzi
geoinformatycznych.
Pierwszym etapem postępowania było pozyskanie niezbędnych materiałów teledetekcyjnych oraz
kartograficznych. Dla map przeglądowych jako materiał teledetekcyjny mogą posłuŜyć zobrazowania
satelitarne średniej rozdzielczości. Istotny jest równieŜ dobór kompozycji barwnej. Do analiz pośrednich
cech rzeźby terenu, jak np. uŜytkowanie, najlepsza jest kompozycja zawierająca podczerwień, która pozwala
na rozróŜnienie roślinności.
W niniejszej prezentacji wykorzystano zobrazowania Landsat 5 ze skanera Thematic Mapper. Analizowano
róŜne kompozycje, lecz zdecydowanie najbardziej przydatna okazała się kompozycja RGB z kanałów 453.
Do materiałów kartograficznych naleŜy zaliczyć przede wszystkim mapy geomorfologiczne. Na
niniejszym przykładzie jako materiał referencyjny wykorzystano Przeglądową Mapę Geomorfologiczną
Polski 1:500 000, którą poddano uszczegółowieniu. Ze względu na wyraźny związek rzeźby z litologią
istotne są takŜe mapy geologiczne. W pracy wybrano Mapę Geologiczną 1:200 000, w celu
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zgeneralizowania form na niej występujących. W podobnym celu stosuje się mapy topograficzne w skali
1:100 000, które moŜna wykorzystać do weryfikacji wydzieleń wysokościowych na podstawie poziomic.
Bardzo istotny jest równieŜ w tym przypadku Numeryczny Model Terenu (w niniejszej pracy z misji SRTM,
o rozdzielczości 60 x 90 m).
Po zgromadzeniu materiałów w środowisku GIS naleŜy wybrać układ odwzorowawczy odpowiedni
dla obszaru. Województwo pomorskie zarejestrowano w układzie PUWG 1992, gdyŜ jest to układ
jednostrefowy, obejmujący obszar całej Polski. Kolejnym etapem jest wektoryzacja poligonów oraz
wydzieleń liniowych i sygnaturowych. Wydzielenia naleŜy zakodować według przyjętej konwencji w ten
sposób, aby łatwiej było je identyfikować. Istotnym elementem jest takŜe opracowanie legendy. W
przypadku województwa pomorskiego wykorzystano wydzielenia legendy do Przeglądowej Mapy
Geomorfologicznej Polski 1:500 000.
Końcowym elementem opracowywania mapy geomorfologicznej województwa pomorskiego było
dołączenie mapy podkładowej, zawierającej waŜniejsze drogi, miasta powiatowe oraz poziomice. Ostatnim
etapem prac było przygotowanie kompozycji mapy do wydruku.

WPŁYW PROCESÓW STOKOWYCH NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
GÓRSKICH W KLIMACIE PÓŁSUCHYM
Kokosiński Łukasz, Jarzembska Monika, Paczkowska Marta, Potocki Jan
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
e-mail: lukasz.kokosinski@student.uw.edu.pl

Projekt „Rzeźba terenu jako czynnik stymulujący i ograniczający rozwój regionalny w obszarach
aridowych” jest przedsięwzięciem o charakterze naukowym, przygotowywanym w ramach działalności
studenckiej przez członków Koła Naukowego Studentów Geografii oraz Studenckiego Koła Naukowego
Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Obszarem badań projektu jest fragment Atlasu
Wysokiego oraz południowa część Maroka. Prace badawcze na tym obszarze prowadziło juŜ kilkanaście
jednostek akademickich z kraju i ze świata. Jednak pomimo duŜego zainteresowania tym obszarem ze strony
ośrodków badawczych, zagadnienie interakcji pomiędzy formami rzeźby terenu a rozwojem regionalnym
południowego Maroka dotychczas nie były przedmiotem badań.
Głównym załoŜeniem projektu jest ocena intensywności procesów rzeźbotwórczych na podstawie
stopnia wykształcenia form rzeźby. Pozyskiwanie niezbędnych informacji będzie moŜliwe przy uŜyciu
narzędzi geodezyjnych, teledetekcyjnych oraz geoinformatycznych. Obecnie problem ten stał się szczególnie
istotny z uwagi na dynamiczny wzrost liczby ludności w tym obszarze oraz ograniczenie powierzchni
nadających się do gospodarki rolnej i rozwoju osadnictwa. Przeprowadzone badania pozwolą spojrzeć
szerzej na zagadnienie, w odniesieniu do południowej części gór Atlas. Na podstawie wyników badań będzie
moŜliwe wytypowanie obszarów, w których rzeźba terenu stymuluje bądź ogranicza rozwój regionalny.
Do badań terenowych na obszarze południowego Maroka wykorzystany zostanie geodezyjny GPS
RTK z celu skartowania form geomorfologicznych. Kartowaniu podlegać będą wybrane odcinki koryta
rzecznego oraz wybrane form akumulacyjnych. Wykonanie trójwymiarowych modeli terenu oraz modeli
stereoskopowych posłuŜy do pomiaru cech metrycznych wybranych form rzeźby w obszarach trudno
dostępnych. Ponadto zostanie wykonana analiza składu granulometrycznego materiału wydmowego w celu
oceny stopnia eolizacji osadów wydmowych. W projekcie zostaną równieŜ uŜyte metod geoinformatyczne w
celu przeprowadzenia analizy przestrzennej, oceniającą rzeźbotwórczy potencjał rzeźby terenu. Natomiast
ocena współczesnej intensywności denudacji chemicznej zostanie określona na podstawie analizy cyfrowych
map geologicznych i cech klimatu zlewni górnego Dades.
Efektem końcowym projektu będzie synteza obserwacji terenowych oraz pozyskanych wyników badań. Na
podstawie uzyskanych danych zostanie oceniona wielkości wpływu rzeźby terenu na rozwój regionalny w
obszarach aridowych.
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EKOLOGIA PRZESTRZENNA SSAKÓW KOPYTNYCH W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ,
CZYLI FOTO-PUŁAPKI, OBROśE GPS I ZDJĘCIA Z KOSMOSU
Jakub Witold Bubnicki
Instytut Biologii Ssaków PAN, BiałowieŜa, e-mail: kbubnicki@isb.bialowieza.pl

Dynamikę ekosystemów leśnych kształtują procesy funkcjonalne i przestrzenne zachodzące
pomiędzy tworzącymi je składowymi abiotycznymi i biotycznymi (Faliński, 1986). W grupie czynników
biotycznych szczególnie istotną rolę moŜna przypisać duŜym ssakom roślinoŜernym (Kuijper et al., 2010a,
2010b). O ile wiadomo stosunkowo duŜo na temat ogólnych preferencji siedliskowych oraz areałów
osobniczych ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej (PB; Kamler et al., 2007, 2008) o tyle precyzyjna
wiedza na temat sposobów wykorzystywania przez nie przestrzeni środowiskowej w małej skali (10m 500m) wydaje się niekompletna. Niewiele takŜe wiadomo na temat przestrzennych aspektów
współwystępowania z innymi gatunkami czy sezonowych efektów przestrzennych (np. dostępność habitatu).
Nowe techniki monitoringu środowiska, jak np. wysokorozdzielcza teledetekcja satelitarna (Leyequien et al.,
2007), oraz monitoringu populacji dzikich zwierząt, jak np. obroŜe z nadajnikami GPS czy foto-pułapki
(Rowcliffe et al., 2008) rysują duŜo dokładniejszy obraz uŜytkowania mikro-habitatów wewnątrz
określonych wcześniej areałów osobniczych. To z kolei umoŜliwia dokładniejsze przyjrzenie się wszystkim
wymienionym wcześniej przestrzennym aspektom ekologii ssaków kopytnych.
NajwaŜniejsze cele opracowania:
a) Opis przestrzeni środowiskowej PB za pomocą ciągłych w przestrzeni biofizycznych i
strukturalnych parametrów opracowanych na bazie wysoko-rozdzielczych zobrazowań satelitarnych.
b) Zoptymalizowanie metodologii monitoringu przestrzennej struktury dzikich populacji zwierząt przy
pomocy odpowiednio zaprojektowanych sieci foto-pułapek.
c) Określenie czynników determinujących rozkład przestrzenny wybranych gatunków ssaków
kopytnych w PB (jeleń, dzik i Ŝubr) w skali całej PB, sposobów w jaki wykorzystują przestrzeń w
małej skali (10-500m) oraz ich preferencji siedliskowych.
Pozyskane za pomocą sieci foto-pułapek i obroŜy GPS ilościowe dane przestrzenne zestawione będą
z opisem przestrzeni środowiskowej opracowanym na bazie posiadanych mulitspektralnych zobrazowań
satelitarnych tj. Landsat TM 5, Landsat ETM+ 7, RapidEye (cała PB) oraz WorldView2 (Białowieski Park
Narodowy). Koncepcja analizy danych z obu źródeł to wykorzystanie szeregu metod geo-statystycznych, w
tym głównie:
a) kriging'u i jego pochodnych (co-kriging, regression-kriging)
b) modeli zgodności/preferencji habitatowych (habitat suitability models)
c) modeli symulujących sposoby przemieszczania się zwierząt (random-walk models, Levi-flight
models, state-space models)
Kluczowe zmienne środowiskowe, które pozyskane zostaną teledetekcyjnie to: szczegółowa
charakterytyka pokrycia terenu, skład gatunkowy, udział gatunków iglastych, wiek i kondycja drzewostanu,
LAI (Leaf Area Index), luki w sklepieniu drzewostanu, dostępność światła. Materiał referencyjny zebrany
zostanie na wybranych powierzchniach w PB.
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Poznaniu

ktrzn.kwlk@gmail.com

35. Marlena Kycko

Uniwersytet Warszawski

marlenak18@wp.pl

36. Anna Lewandowska

Politechnika Warszawska

anna.lewandowska88@gmail.com

37. Kamil Leziak

Uniwersytet Warszawski

kamil@gvcords.com

38. Michał Lupa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie

mlupa@geol.agh.edu.pl

39. Joanna Łaba

Uniwersytet Warszawski

asia_laba@o2.pl

40. Justyna Łańduch

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

landuch.justyna@gmail.com

41. Anna Łukasikj

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

magnus_max91.91@o2.pl

42. Adriana Marcinkowska

Uniwersytet Warszawski

adriana-marcinkowska@wp.pl
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43. Sylwia Marczak

Politechnika Warszawska

sylwuska3@op.pl

44. Joanna Miaechowicz

Uniwersytet Warszawski

joanna.miechowicz@student.uw.edu.pl

45. Monika Mierczyk

Uniwersytet Warszawski

yerd@wp.pl

46. Anna Migdał

Wojskowa Akademia Techniczna im. J.
Dąbrowskiego w Warszawie

anna.migdal87@gmail.com

47. Karolina Miszkiel

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie

karolinqa_cd@o2.pl

48. Katarzyna Miś

Uniwersytet Warszawski

kaskamis@gmail.com

49. Krzysztof Mitelsztedt

Uniwersytet Warszawski

4vulture@gmail.com

50. Aneta Modzelewska

Uniwersytet Warszawski

a.modzelewska@student.uw.edu.pl

51. Marek Mostowski

Uniwersytet Warszawski

m.mostowski@student.uw.edu.pl

52. Paulina Mynarska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie

paulina.mynarska@wp.pl

53. Sylwia Nasiłowska

Uniwersytet Warszawski

sylwianasilowska@gmail.com

54. Jan Niedzielko

Uniwersytet Warszawski

niedziellak@gmail.com

55. Dominika Niezabitowska

Uniwersytet Warszawski

dominika.niezabitowska@op.pl

56. Tomasz Noszczyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

tomuslipnik@vp.pl

57. Adrian Ochtyra

Uniwersytet Warszawski

adrian.ochtyra@wp.pl

58. Karolina Orłowska

Uniwersytet Warszawski

kar_orlowska@wp.pl

59. Paulina Owczarek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

paulina.m.owczarek@wp.pl

60. Anna Owsianka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie

anna-owsianka@wp.pl

61. Anna Pielaszek

Uniwersytet Warszawski

ancyk-1988@o2.pl

62. Magdalena Pieniak

Politechnika Warszawska

63. Maria Pietruszka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie

64. Jagoda Pietrzak
65. Agnieszka Pilarska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

66. Sabina Piotrowska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

sabina.piotrowska@op.pl

67. Paulina Pochrybniak

Uniwersytet Warszawski

paulina.pochrybniak@gmail.com

68. Katarzyna Podbielska
69. Rafał Poniedzielski

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

k_a_t_e_88@o2.pl

70. Karol Przeździecki

Politechnika Warszawska

karol_przezdziecki@gmail.com

71. Marta Przychodzeń

Uniwersytet Warszawski

martaprzychodzen@student.uw.edu.pl

72. Daria Ratajczak

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

daryl8905@gmail.com
marcin.romaniuk@hotmail.com

maria_pietruszka@10g.pl
pietrzak.jagoda@gmail.com
agnieszka.pilarska.geo@gmail.com

poniedzielski.rafal@gmail.com

73. Marcin Romaniuk

Wojskowa Akademia Techniczna im. J.
Dąbrowskiego w Warszawie

74. Krzysztof Sacewicz

Uniwersytet Warszawski

kks111@wp.pl

75. Daria Sawicka

Uniwersytet Warszawski

darunia_0007@wp.pl

76. Katarzyna Sobczak

Uniwersytet Warszawski

katarzyna.sobczak1@interia.pl

77. Barbara Sobkowiak

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

basia@sobkowiak.net.pl.

78. Kamila Stachura

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

kammilka6@o2.pl

79. Mateusz Stępnik

Politechnika Warszawska

matstepnik@gmail.com

80. Aneta Szajowska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie

aneta.szajowska@gmail.com

81. Grzegorz Szalast

Uniwersytet Szczeciński

g.szalast@gmail.com

82. Jacek Szczygieł

Uniwersytet Śląski

j_szczygiel@tlen.pl

83. Maria Szepietowska

Uniwersytet Warszawski

mk.szepietowska@gmail.com

84. Piotr Terka

Politechnika Warszawska

p.terka@geoida.pw.edu.pl
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85. Paweł Tertelis

Uniwersytet Warszawski

pawel.tertelis@uw.edu.pl

86. Marta Tobiasz

Uniwersytet Warszawski

marcia_t@wp.pl
arkadiuszmarektomczyk@gmail.com

87. Arkadiusz Marek Tomczyk

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

88. Karolina Tomiak

Universitaet Potsdam

tomiak@uni-potsdam.de

89. Małgorzata Tyszkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

tyszkiewicz.malgorzata@gmail.com

90. Anna Ulfik

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

anna_ulfik@wp.pl

91. Natalia Walczak

Uniwersytet Warszawski

nawa2@wp.pl

92. Damian Wierzbicki

Wojskowa Akademia Techniczna im. J.
Dąbrowskiego w Warszawie

damian.wierzbicki@hotmail.com

93. Michał Włoga

Politechnika Warszawska

michal.wloga@gmail.com

94. Sonia Wolska

Uniwersytet Jagielloński

sonia.wolska@gmail.com

95. Agnieszka Wołosz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

woloszagnieszka@gmail.com

96. Katarzyna Zalewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

katarzyna_zalewska88@o2.pl

97. Marta Zielińska

Politechnika Warszawska

zielinska.martka@googlemail.com
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Koszty organizacji konferencji zostały pokryte dzięki uprzejmości:

Serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy

Redaguje zespół: Alicja Folbrier-sekretarz redakcji, Jan R. Olędzki-redaktor naczelny, Dariusz Dukaczewski-członek redakcji,
Marlena Kycko

Adres Redakcji: Klub Teledetekcji Środowiska, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
e-mail: telegeo.wgsr@uw.edu.pl

32

