OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

OKÓLNIK TD
BIULETYN INFORMACYJNY
KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Ukazuje się od 1977 roku

Toruń, 2012.09.27-28

Nr 136

XXI
OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA
FOTOINTERPRETACJI
I TELEDETEKCJI
1961

1975

2011

TORUŃ 2012

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

ZAKŁAD KARTOGRAFII, TELEDETEKCJI I GIS
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
KOMISJA TELEDETEKCJI
KOMITETU BADAŃ KOSMICZNYCH I SATELITARNYCH PAN
KLUB TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
KATEDRA GEOINFORMATYKI I TELEDETEKCJI
WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI

„TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH
I OCHRONIE ŚRODOWISKA”
Streszczenia referatów

Redakcja zeszytu:

Mieczysław Kunz
Wydział Nauk o Ziemi
Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Patronat honorowy Konferencji:

Patronat medialny:

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

JM REKTOR

PREZES GUGIK

Michał Zaleski

UMK w Toruniu

Główny Geodeta Kraju

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
TORUŃ, 27-28 września 2012 r.

3

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

SPIS TREŚCI
WPŁYW METODY SKALOWANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH NA WYNIKI ANALIZY STRUKTURALNYCH CECH
KRAJOBRAZU

Joanna Adamczyk ......................................................................................................................................................... 7
MAPY ARCHIWALNE I ZDJĘCIA LOTNICZE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROCESIE SUKCESJI ORAZ ZMIANACH
HYDROLOGICZNYCH W OBRĘBIE TORFOWISKA RZECIŃSKIEGO

Jan Barabach................................................................................................................................................................ 9
OCENA GĘSTOŚCI KORON SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SILVESTRIS L.) NA PODSTAWIE WIELOSPEKTRALNYCH OBRAZÓW
UZYSKANYCH ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWEGO STATKU LATAJĄCEGO

Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak ................................................................................................................. 10
ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA DĘBU BEZSZYPUŁKOWEGO (QUERCUS PETRAEA (MATTUSCHKA) LIEBL.) W ŚWIETLE
ANALIZY WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ Z BEZZAŁOGOWEGO STATKU LATAJĄCEGO – PIERWSZE WYNIKI

Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak ................................................................................................................. 11
WYSOKOROZDZIELCZE DANE O NIEPRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTÓW – METODYKA OPRACOWANIA I WERYFIKACJI

Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski ...................................................................................................................... 12
ENVI 5 I ARCGIS – INTEGRACJA TELEDETEKCJI I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Klaudia Bielińska ........................................................................................................................................................ 13
PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA INTENSYWOŚCI DO WSPOMAGANIA PRZETWARZANIA CHMURY PUNKTÓW POZYSKANEJ
Z LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO

Wioleta Błaszczak-Bąk, Anna Sobieraj ....................................................................................................................... 14
ZASTOSOWANIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W INWENTARYZACJI OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
PRZYKŁAD KOŚCIÓŁ MICHAŁA ARCHANIOŁA W GDYNI

Szymon Bloch ............................................................................................................................................................. 15
SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED SKUTKAMI SZTORMU

Natalia Bugajny, Joanna Dudzińska-Nowak, Kazimierz Furmańczyk, Paweł Andrzejewski ......................................... 16
OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE W KUJAWSKO-POMORSKIM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Grzegorz M. Czajka .................................................................................................................................................... 17
WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW TELEDETEKCYJNYCH DO WERYFIKACJI OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI

Rafał Dąbrowski, Paulina Deliś, Anna Fryśkowska, Agata Orych, Michalina Wilińska, Elżbieta Bielecka .................... 18
OCENA POTENCJAŁU FOTOINTERPRETACYJNEGO ZOBRAZOWAŃ POZYSKANYCH Z SATELITY WORLD-VIEW2

Rafał Dąbrowski, Agata Orych, Piotr Walczykowski ................................................................................................... 19
FOTOINTERPRETACJA HYDROLOGICZNYCH I LIMNOLOGICZNYCH SKŁADOWYCH ŚRODOWISKA – PRZYKŁADY
DYDAKTYCZNE

Ryszard Dorożyński .................................................................................................................................................... 20
VERSADRONE X6 JAKO NARZĘDZIE DO SZYBKIEGO POZYSKIWANIA TELEINFORMACJI

Tomasz Firek, Mariusz Hyszko .................................................................................................................................... 21
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I DANYCH TELEDETEKCYJNYCH W GEOPRZESTRZENNEJ
ANALIZIE SZKÓD POWODZIOWYCH

Radosław Golba ......................................................................................................................................................... 22
WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO TWORZENIA TRÓJWYMIAROWYCH WIZUALIZACJI BUDYNKÓW

Grzegorz Górniak ....................................................................................................................................................... 23
PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI SYMULACJI CHARAKTERYSTYK SPEKTRALNYCH ŁĄK Z UŻYCIEM DWÓCH MODELI
TRANSFERU PROMIENIOWANIA

Anna Jarocińska ......................................................................................................................................................... 24
THE GEOLOGICAL INFORMATION IN THE CONTEXT OF THE ELECTROMAGNETIC MODELING OF SOIL SURFACE LAYERS

Robert Kędzierawski, Witold Czarnecki, Jean-Marc Le Caillec..................................................................................... 26
REKONESANS LOTNICZY I TECHNIKI GIS JAKO METODA IDENTYFIKACJI STRUKTUR MROZOWYCH W WIELKOPOLSCE

Andrzej Kijowski, Marek Ewertowski, Dariusz Zajączkowski, Wojciech Mania ........................................................... 27
ANALIZA ZMIAN UŻYTKOWANIA TERENU WYKONANA NA PODSTAWIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH, JAKO PODSTAWA
DO ROZSTRZYGANIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Andrzej Kijowski, Wojciech Mania .............................................................................................................................. 28
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GIS W KARTOWANIU FLORY

Paulina Konieczna, Marcin Jędrzejczak, Michał Antkowiak, Kamila Stachura, Sylwia Piotrowska .............................. 29

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

PRÓBA KLASYFIKACJI NADZOROWANEJ UŻYTKOWANIA TERENU NA ZDJĘCIU SATELITARNYM IKONOS NA POTRZEBY
PROJEKTU PILOTAŻOWEGO ORAZ PORÓWNANIE DO ZASOBÓW EUROPEAN URBAN ATLAS I CORINE LAND COVER

Grzegorz Koziński ....................................................................................................................................................... 30
ROZWÓJ PRZESTRZENNY KAMPUSU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Mieczysław Kunz ........................................................................................................................................................ 31
ZDJĘCIA LOTNICZE JAKO MATERIAŁ DOWODOWY W PROCESACH SĄDOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU DOTYCZĄCE
HISTORII UŻYTKOWANIA TERENU W DOLNYCH WYMIARACH

Mieczysław Kunz ........................................................................................................................................................ 32
WSPOMNIENIE O MIECZYSŁAWIE SINKIEWICZU

Mieczysław Kunz, Zenon Kozieł .................................................................................................................................. 33
ZMIANY MORFOMETRII JEZIORA OSTROWSKIEGO W ŚWIETLE MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH,
TELEDETEKCYJNYCH ORAZ POMIARÓW TERENOWYCH

Mieczysław Kunz, Rajmund Skowron, Szymon Skowroński ......................................................................................... 34
MIEJSKA WYSPA CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE TORUNIA – ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PROJEKTU

Mieczysław Kunz, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski ...... 35
CMAF – CHRIS MORPHOLOGICAL ADAPTIVE FILTER

Przemysław Kupidura ................................................................................................................................................. 36
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DO MONITORINGU PROCESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO MIASTA

Małgorzata Krówczyńska ........................................................................................................................................... 37
WPŁYW TURYSTYKI NA KONDYCJĘ ROŚLINNOŚCI WZDŁUŻ WYBRANYCH SZLAKÓW DOLINY GĄSIENICOWEJ
NA PRZYKŁADZIE DANYCH TELEDETEKCYJNYCH

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, Magdalena Oprządek ........................................................... 38
SYSTEM SIPAS – INNOWACJA W ANALIZACH POWIERZCHNI LODÓW NA MORZACH

Katarzyna Lange ........................................................................................................................................................ 39
SICH-2, UKRAIŃSKIE ZDJĘCIA SATELITARNE DEDYKOWANE BADANIOM ŚRODOWISKOWYM

Stanisław Lewiński, Oleksandr Sotnikov, Michał Krupiński, Olga Parshyna, Rafał Dąbrowski .................................... 40
ZASTOSOWANIE DANYCH SATELITARNYCH MODIS W ANALIZIE ZACHMURZENIA

Kamil Leziak, Sylwia Nasiłowska ................................................................................................................................ 41
MAPA GEOMORFOLOGICZNA WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO ORAZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OPRACOWANA
Z WYKORZYSTANIEM METOD GEOINFORMATYCZNYCH

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan. R. Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski ........................ 42
WYKORZYSTANIE ORTOFOTOMAPY W KARTOWANIU GLEB ZLEWNI ZANIKAJĄCYCH JEZIOR

Łukasz Mendyk, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak ................................................................. 43
WADY I ZALETY POSZCZEGÓLNYCH METOD STOSOWANYCH PRZY WYKONYWANIU ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Anna Mitura, Krystian Trela ....................................................................................................................................... 44
ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW UROCZYSKA KALISKO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM
W LATACH 1957–2009

Magdalena Niedziałkowska, Artur Obidziński, Anna Otręba ...................................................................................... 45
WYKRYWANIE ZMIAN POKRYCIA TERENU NA PRZYKŁADZIE ZDJĘĆ LANDSAT TM

Jan Niedzielko, Stanisław Lewiński ............................................................................................................................. 46
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GIS W ENERGETYCE EKOLOGICZNEJ

Andrzej Nienartowicz ................................................................................................................................................. 47
TECHNOLOGIA GIS W MONITOROWANIU PROCESU ODTWARZANIA LASU NA POŻARZYSKU W CIERPISZEWIE

Andrzej Nienartowicz, Miłosz Deptuła, Mieczysław Kunz, Wiesław Cyzman, Aleksandra Piekarska,
Magdalena Kuczyńska, Magdalena Waliszewska ...................................................................................................... 48
BADANIE ZNISZCZEŃ ROŚLINNOŚCI PRZEZ FALĘ TSUNAMI NA TERENIE JAPONII Z WYKORZYSTANIEM OBRAZÓW
SATELITY LANDSAT TM

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Pielaszek, Anna Jarocińska ................................................................ 49
40 LAT LANDSAT'A W POLSKIEJ GEOGRAFII

Jan R. Olędzki ............................................................................................................................................................. 50
ANALIZA ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA KLINÓW PRZEWIETRZAJĄCYCH W WARSZAWIE W LATACH 1992–2010

Katarzyna Osińska-Skotak, Joanna Zawalich .............................................................................................................. 51

5

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

PORÓWNANIE WYNIKÓW ZMODYFIKOWANEGO WSKAŹNIKA NDVI UZYSKIWANYCH SPEKTROMETREM
HIPERSPEKTRALNYM ORAZ KAMERĄ CYFROWĄ REJESTRUJĄCĄ ZAKRES VIS-NIR

Marek Ostrowski, Michał T. Chiliński.......................................................................................................................... 52
INTERAKTYWNY ATLAS BIORÓŻNORODNOŚCI MORASKA – NOWE PODEJŚCIE W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM
PRZYRODNICZYM

Katarzyna Pędziwiatr, Krzysztof Achtenberg, Łukasz Marciniak, Magdalena Litwin ................................................... 54
BEZZAŁOGOWY SYSTEM FOTOGRAMETRYCZNY AVI – CHARAKTERYSTYKA I PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH
OPRACOWAŃ

Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz ............................................................................................................................ 55
INTERPRETACJA ELEMENTÓW KRAJOBRAZU ROLNICZEGO NA ZDJĘCIACH RADAROWYCH

Joanna Pluto-Kossakowska ........................................................................................................................................ 56
WYKORZYSTANIE TELEDETEKCJI W KONTROLI UTRZYMANIA DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Joanna Pluto-Kossakowska, Katarzyna Osińska-Skotak, Anna Fijałkowska, Jerzy Chmiel ........................................... 57
OBRAZY PIV JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZMIANACH DYNAMIKI ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Marek Przyborski ....................................................................................................................................................... 58
TELEDETEKCYJNA OCENA NATURALNOŚCI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Zenon Sędzikowski, Piotr Pabjanek ............................................................................................................................ 59
PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU POKRYCIA TERENU NA BILANS PROMIENIOWANIA POWIERZCHNI CZYNNEJ
NA PRZYKŁADZIE POLESIA LUBELSKIEGO PRZY UŻYCIU DANYCH SATELITARNYCH MODIS

Marcin Siłuch ............................................................................................................................................................. 60
OCENA ZMIENNOŚCI POŁOŻENIA LINII BRZEGOWEJ W REJONIE WŁADYSŁAWOWA W LATACH 1996–2011
NA PODSTAWIE ANALIZY ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Patryk Sitkiewicz ........................................................................................................................................................ 61
ZASTOSOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO OCENY WPŁYWU DENUDACJI ANTROPOGENICZNEJ NA POKRYWĘ
GLEBOWĄ OBSZARÓW WYSOCZYZNOWYCH BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Marcin Świtoniak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Bartosz Paluszewski ......................................................... 62
ZMIENNOŚĆ UKŁADU KORYT RZECZNYCH W DOLINIE NARWI NA ODCINKU MIĘDZY ŁAPAMI A ŻÓŁTKAMI
W II POŁOWIE XX WIEKU

Marta Tobiasz, Jan R. Olędzki..................................................................................................................................... 63
WYKORZYSTANIE CHARAKTERYSTYK SPEKTRALNYCH W BADANIU STRESU ROŚLINNOŚCI

Piotr Walczykowski, Agata Orych, Rafał Dąbrowski, Edyta Kutyna ............................................................................ 64
W HIPERSPEKTRALNE BADANIE ZMIENNOŚCI SPEKTRALNYCH CHARAKTERYSTYK ODBICIOWYCH ROŚLIN
W RÓŻNYCH FAZACH FENOLOGICZNEGO ROZWOJU

Piotr Walczykowski, Agata Orych, Agnieszka Jenerowicz, Marcin Wiśniewski ........................................................... 65
WYKORZYSTANIE ZOBRAZOWAŃ LOTNICZYCH I SATELITARNYCH ORAZ DANYCH ALS W ANALIZACH
DYNAMIKI ZMIAN LINII BRZEGOWEJ WISŁY ORAZ WYSP NA ODCINKU WŁOCŁAWEK–TORUŃ

Piotr Wężyk, Marcin Pierzchalski, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Dorota Zugaj-Marcinek, Jakub Mlost .................. 66
IDENTYFIKACJA POWIERZCHNI NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH WYSOKICH
ROZDZIELCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY OBIEKTOWEJ

Agnieszka Wochna ..................................................................................................................................................... 68
ANALIZA STANU KONDYCYJNEGO GATUNKÓW INWAZYJNYCH KARKONOSZY

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marta Tobiasz ...... 69
HYPERSPECTRAL REMOTE SENSING FOR KARKONOSZE ECOSYSTEMS – EUFAR’S HYMOUNTECOS PROJECT

Zagajewski B., Kupkova L., Markowicz K.M., Kozłowska A., Adamczyk J., Albrechtova J., Bernaś-Sobieraj A.,
Będkowski K., Bilip M., Chiliński M., Jarocińska A., Kycko M., Lhotakova Z., Marcinkowska A., Mierczyk M.,
Nasiłowska S., Ochtyra A., Okupnik R., Oprządek M., Pabjanek P., Potuckova M., Przewoźnik L., Raczko E.,
Sendyk A., Slacikova J., Stachlewska I.S., Tobiasz M., Wojtuń B., Zawadzka O., Żołnierz L. ........................................ 70
BADANIA NAD ODŁOGAMI MIEJSKIMI Z WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
I FOTOINTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Jacek Zatoński ............................................................................................................................................................ 71
WPŁYW ROZDZIELCZOŚCI PRZESTRZENNEJ I TEMATYCZNEJ MAP POKRYCIA TERENU NA WARTOŚCI
OBLICZANYCH NA ICH PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW ZRÓŻNICOWANIA KRAJOBRAZU

Dariusz Ziółkowski, Konrad Turlej, Zbigniew Bochenek .............................................................................................. 73
LISTA UCZESTNIKÓW XXI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI ..................................74

6

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

WPŁYW METODY SKALOWANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH NA WYNIKI
ANALIZY STRUKTURALNYCH CECH KRAJOBRAZU
Joanna Adamczyk
Wydział Leśny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Struktura krajobrazu jest przedmiotem szerokiego zainteresowania w naukach środowiskowych, ze
względu na praktyczny wymiar prowadzonych na jej podstawie ocen, opierających się na ogólnie przyjętym
założeniu o możliwości wnioskowania na podstawie cech strukturalnych krajobrazu o jego cechach
funkcjonalnych, np. różnorodności biologicznej, stopniu przekształcenia krajobrazu, dynamice populacji,
przydatnych w wielu dziedzinach m.in. gospodarowaniu przestrzenią, ekologii. Na niektórych poziomach
zarządzania w ostatnich latach podejście wskaźnikowe zaczyna być traktowane jako podstawa
podejmowania decyzji środowiskowych. Szczególnie dotyczy to instytucji europejskich, czego przykładem
są prace prowadzone przez EEA i Eurostat, a także aktualnie rozwijane europejskie programy mające na celu
opracowanie nowych systemów wskaźników np. MCPFE i EBONE.
Walorem tego podejścia jest możliwość częściowej kwantyfikacji cech. Wyciąganie wniosków znacznie
ułatwia również bazowanie na konkretnych jednostkach przestrzennych (płatach krajobrazowych).
Najczęściej wyznaczane są one na podstawie pokrycia terenu lub czasem nawet jego użytkowania, choć nie
brakuje głosów krytycznych wskazujących, że znacznie bardziej miarodajne są wskaźniki obliczone na
podstawie jednostek najmniej przetworzonych przez interpretację np. zróżnicowania roślinności
rzeczywistej. Wielu autorów wskazuje też, że wnioskowanie o cechach krajobrazu jedynie na podstawie jego
prosto pojętej struktury wertykalnej jest niewystarczające. Między innymi zwraca się uwagę, że integralną
cechą struktury krajobrazu jest hierarchiczna kompozycja jej elementów składowych.
Pojęcie skali jest określane jako centralny problem w przestrzennych badaniach krajobrazowych. Szeroko
uznane jest, że procesy w krajobrazie zachodzą w szerokim zakresie skal i dodatkowo często połączone są
zależnością hierarchiczną, a ich skalowanie jest integralnym elementem zrozumienia zjawisk. Pomimo
długoletnich dociekań nadal wiele elementów praktycznych skalowania stanowi wyzwanie dla badaczy, np.
kwestia „prawidłowego” zakresu skal dla analizy, interpretacja wskaźników krajobrazu w różnych skalach.
W praktyce istnieją dwa najważniejsze powody skalowania informacji przestrzennej: realizacja analizy
w innej skali, niż ta w której pozyskano dane; konieczność dostarczenia informacji uogólnionej w przestrzeni
lub czasie, bazującej na badaniach szczegółowych np. na poziomie ekosystemowym. Z wykonaniem tych
zadań wiąże się cały szereg elementów metodycznych oraz efektów skali, np. problem zmiennej jednostki
odniesienia (MAUP), nielinearność zależności pomiędzy procesami i zjawiskami w hierarchii skal.
Szczególnie komplikująca proces skalowania jest heterogeniczność badanego obszaru.
Przy przetwarzaniu danych, z których pozyskiwane są wskaźniki krajobrazu skalowaniu poddawane są
zarówno źródłowe dane rastrowe, jak również pozyskane z danych rastrowych w dane wektorowe w postaci
poligonowej. W ostatnich latach pojawiły się również metody hybrydowe, m.in. bazujące na analizie
obiektowej. Zasada ich działania polega na utworzeniu hierarchicznego modelu obiektów przestrzennych,
pozyskiwanych za pomocą segmentacji zobrazowań teledetekcyjnych. Artykuł zawiera przegląd tych metod
w relacji do występujących efektów skali oraz podsumowanie ograniczeń tych metod w kontekście
operacyjności pozyskiwania wskaźników krajobrazu. Zależności te przetestowano w sposób praktyczny.
Do badania, na podstawie analizy literatury, wybrano wskaźniki krajobrazu, których zachowanie w skali
jest charakterystyczne dla najważniejszych efektów skali, jednocześnie pozwalające na ocenę złożonych
struktur w krajobrazie: kształtu płatów, zróżnicowania, kontrastu i łączności. Ich specyfikę oraz stopień
zachowania informacji o złożonych strukturach przeanalizowano w kontekście trzech podejść metodycznych
do skalowania danych źródłowych. Celem badania było ustalenie które z nich pozwoli uniknięcie
największej liczby problemów. Na potrzeby badania zdecydowano o przyjęciu klas pokrycia terenu
pochodzących z bezpośredniej interpretacji materiału teledetekcyjnego, ale ich analiza przeprowadzona
została w częściowej abstrakcji od znaczenia tych klas. Ideą przyjęcia takiego założenia było stworzenie
modelu krajobrazu reprezentującego przykładowe konfiguracje płatów. Podzielono je na dwa kontrastowe
poziomy złożoności. Wyniki pozwalają na przybliżone określenie granic skalowania danych źródłowych
(tzw. progów skal) dla każdej z metod. Pod względem szerokości zakresu skal oraz minimalizacji
7
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problemów technicznych najbardziej efektywna okazała się analiza obiektowa. Jednak wynik ten wymaga
dyskusji.
Zaprezentowana w artykule analiza posiada wymiar praktyczny polegający na próbie znalezienia
odpowiedzi na pytanie dotyczące odległości pomiędzy skalą pozyskiwania danych a obliczenia wskaźników
krajobrazu. Zagadnienie to staje się coraz bardziej istotne z punktu widzenia rozwijających się systemów
monitoringu powierzchni Ziemi i koniecznością podejmowania przez analityków kompromisów pomiędzy
operacyjnością przetworzeń (rozdzielczość danych) a wiarygodnością wyników.
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MAPY ARCHIWALNE I ZDJĘCIA LOTNICZE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
O PROCESIE SUKCESJI ORAZ ZMIANACH HYDROLOGICZNYCH
W OBRĘBIE TORFOWISKA RZECIŃSKIEGO
Jan Barabach
Zakład Biogeografii i Paleoekologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W niniejszym badaniu archiwalne mapy oraz zdjęcia lotnicze zostały wykorzystane jako pomocnicze
źródło informacji w wieloaspektowych badaniach paleośrodowiskowych prowadzonych w obrębie
Torfowiska Rzecińskiego położonego w Puszczy Noteckiej. Materiały te stały się nieocenione przy próbie
interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w obrębie badanego ekosystemu w przeciągu ostatnich
pięćdziesięciu lat. Dane paleobotaniczne sugerują, iż w badanym okresie nastąpiły prawdopodobnie zmiany
w zarówno w składzie gatunkowym lasu okalającego torfowisko jak i w nim samym: wzrasta udział pyłku
drzew liściastych kosztem sosny zwyczajnej, w obrębie torfowiska zaś następuje stopniowe zmniejszanie się
obszarów porośniętych roślinnością zielną, na których miejscu pojawiają się mchy torfowce. Zmiany szaty
roślinnej wskazują także na stopniowe zarastanie Jeziora Rzecińskiego. Mapy oraz zdjęcia lotnicze
częściowo potwierdzają tę hipotezę, wnosząc dodatkowo szereg informacji niemożliwych do uchwycenia
pracując wyłącznie na materiale osadowym. Analiza powierzchni śródtorfowiskowego jeziora Rzecińskiego
wskazuje, iż naturalny proces zaniku jeziora został przyspieszony wskutek działalności człowieka.
W wyniku tego, powierzchnia zbiornika w przeciągu 176 lat zmniejszyła się o 48 ha, zaś między 1958 i 1966
rokiem, aż o niemal 19 ha.
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OCENA GĘSTOŚCI KORON SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SILVESTRIS L.)
NA PODSTAWIE WIELOSPEKTRALNYCH OBRAZÓW UZYSKANYCH
ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWEGO STATKU LATAJĄCEGO
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uszkodzenia roślinności leśnej powodowane są najczęściej przez następujące czynniki natury biotycznej
lub abiotycznej: gradacje owadów, choroby powodowane przez grzyby, imisje przemysłowe, zmiany
poziomu wód gruntowych, pożary, huragany, okiść i długotrwałe powodzie. Wymienione czynniki obniżają
wielkość przyrostu, wpływają na jakość surowca drzewnego, a czasami doprowadzają do śmierci drzew.
Ich niekorzystny wpływ na efekty działalności gospodarczej człowieka jest bezdyskusyjny.
Objawami uszkodzeń roślinności są ubytek aparatu asymilacyjnego oraz zmiany zabarwienia, czyli tzw.
zmiany ilościowe i jakościowe. Najczęściej mamy do czynienia jednocześnie z obydwoma procesami,
a obserwowany wygląd korony drzewa jest ich wypadkową. Zmiany zdrowotne mają swoje odzwierciedlenie
w zmianach zdolności koron drzew do odbijania poszczególnych zakresów spektralnych promieniowania
elektromagnetycznego.
W pracy przeprowadzono wyniki badań stanu uiglenia drzewostanów sosnowych z zastosowaniem
niemetrycznych wielospektralnych zdjęć cyfrowych pozyskanych za pomocą kamer przenoszonych przez
bezzałogowy statek latający (BSL). Zdjęcia te były przetworzone do postaci tzw. ortomozaik. Celem analizy
było sprawdzenie, czy za pomocą posiadanych, dosyć specyficznych zdjęć, można wyróżnić koron drzew
o różnej gęstości aparatu asymilacyjnego oraz, czy na uzyskiwane wyniki ma wpływ sposób pobierania prób.
Nalot objął około 45 ha obszaru leśnego, wszystkie drzewostany sosnowe były drzewostanami
jednopiętrowymi, niekiedy z dość silnie rozwiniętym podszytem. Podczas prac polowych wykonano kilka
serii obserwacji i pomiarów dotyczących 272 sosen, m.in. określono wizualnie stopień gęstości uiglenia
koron w skali 10-stopniowej.
Analiza cyfrowa obrazów została wykonana w trzech wariantach pobierania prób: (a) dla całej korony,
(b) dla korony zwartej, tj. bez pojedynczych „odstających” gałęzi oraz (c) dla wycinka korony w postaci koła
o promieniu 0,63 m, położonego w środku korony. Zaznaczyć należy iż starano się rozdzielić pomiędzy sobą
klasy drzew, w których uiglenie różniło się, według klasyfikacji naziemnej jedynie o 10%.
Stwierdzono, iż dla drzew o wysokim poziomie defoliacji, następuje wyraźny spadek wartości jasności
obrazu – badania wykazały, że obrazy koron drzew należących do różnych klas defoliacji różnią się istotnie.
Szczególnie dotyczy to klasy drzew o bardzo dużym stopniu defoliacji oraz drzew martwych.
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ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA DĘBU BEZSZYPUŁKOWEGO (QUERCUS PETRAEA
(MATTUSCHKA) LIEBL.) W ŚWIETLE ANALIZY WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ
Z BEZZAŁOGOWEGO STATKU LATAJĄCEGO – PIERWSZE WYNIKI
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W pracy przedstawiono próbę wykorzystania zdjęć lotniczych do identyfikacji faz fenologicznych
jesiennego przebarwiania liści u osobników dębu bezszypułkowego. Zastosowano zdjęcia wykonane za
pomocą dwóch niemetrycznych (amatorskich) kamer cyfrowych, które rejestrowały obrazy w czterech
zakresach spektralnych: niebieskim, zielonym, czerwonym oraz podczerwonym. Możliwość rejestracji
zakresu podczerwieni uzyskano dzięki specjalnej modyfikacji konstrukcji jednej z kamer. Kamery był
przenoszone przez bezzałogowy statek latający (BSL). Zdjęcia wykonano w dniu 17 października 2011 r.
Dwóch obserwatorów dokonało wizualnej klasyfikacji 556 dębów, na podstawie dominującej barwy liści,
do trzech grup koron: zielonych, żółtych i brązowych. Zmiany barw wiążą się z przygotowywaniem się
dębów do spoczynku zimowego. Stwierdzono, że między obserwatorami występuje duża zgodność
klasyfikacji (79,7%). Możliwość wykorzystania BSL do monitorowania końcowych faz okresu
wegetacyjnego poszczególnych drzew dębu bezszypułkowego została tym samym potwierdzona.
W badaniach fenologicznych analizie podlegają także początkowe fazy rozwoju aparatu asymilacyjnego –
pękanie pączków, pojawianie się liści, moment ukształtowania pełnych liści – oraz ich związku z fazami
jesiennymi. W tym celu wykonaliśmy ocenę wiosennego rozwoju liści na zdjęciach koron 54 drzew
zarejestrowanych z siedmiu stanowisk naziemnych. Mimo iż uzyskane wyniki mogą wskazywać na istnienie
pewnych trendów, nie można obecnie (z uwagi na małą liczebność próby i krótkotrwały czas obserwacji)
stwierdzić wyraźnych związków między jesiennymi i wiosennymi fazami rozwoju drzew. Badania będą
kontynuowane w kilku wybranych obiektach, a ich celem będzie m.in. ocena powtarzalności zjawiska (na
poziomie osobniczym) w następnych sezonach wegetacyjnych.
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WYSOKOROZDZIELCZE DANE O NIEPRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTÓW –
METODYKA OPRACOWANIA I WERYFIKACJI
Elżbieta Bielecka1, Dariusz Dukaczewski2
1

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Wysokorozdzielcze dane o nieprzepuszczalności gruntów (ang. soil sealing lub soil imperviousness) dla
Europy po raz pierwszy opracowano w 2006 r. w ramach tzw. serwisów szybkiej ścieżki projektu GMES
(FTS – Fast Track Service). Materiałem źródłowym, wykorzystanym do ich opracowania, były obrazy
z satelitów IRS-P6 LISS-III oraz SPOT 4 i 5 pozyskane w dwóch okresach w latach 2006–2007. Metoda
określania nieprzepuszczalności obejmowała wyznaczenie obszarów zabudowanych w wyniku klasyfikacji
hybrydowej (nienadzorowanej i nadzorowanej) oraz określenie stopnia nieprzepuszczalności (w procentach)
na podstawie znormalizowanego wskaźnika roślinności (NDVI). W wyniku powstał rastrowy zbiór danych
(o rozdzielczości 100 m) o terenach zabudowanych zawierający informacje o nieprzepuszczalności gruntów
dla referencyjnego roku 2006. Zasięg geograficzny tego zbioru pokrywa obszar 39 krajów tworzących sieć
EIONET.
Ze względu na duże zainteresowanie danymi wysokorozdzielczymi różnych instytucji europejskich
i wielu państw członkowskich Unii zdecydowano, że podobny produkt zostanie także opracowany w ramach
początkowych serwisów operacyjnych GMES (GIO), które są sukcesywnie uruchamiane w latach 2011–
2013. Poza danymi o nieprzepuszczalności gruntów opracowane zostaną także dane dotyczące
rozmieszczenia lasów, łąk, mokradeł oraz wód. Wszystkie te dane będą charakteryzowały się rozdzielczością
terenową 20 m oraz co najmniej 85% wiarygodnością.
W celu osiągnięcia tak wysokiej wiarygodności niezbędna jest weryfikacja danych przeprowadzona
niezależnie przez producenta i użytkownika. Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaleciła, aby
użytkownicy, reprezentowani przez Krajowe Punkty Kontaktowe1 (NRC – National Reference Center),
weryfikując dane stosowali jedną z trzech metod:


ogólnego przeglądu jakości danych, polegającego na wykryciu obszarów pominiętych lub
niepotrzebnie włączonych do zbioru,



analizy patrz i badaj (ang. look-and-feel analysis), wykonywanej tylko dla wybranych klas
pokrycia terenu, dla których w ocenie krajowych ekspertów dane określające
nieprzepuszczalność mogą być niepoprawne (np. odsłonięte gleby, wody itp.),



weryfikacji statystycznej, polegającej na analizie danych w losowo wybranych 660 próbkach.

Sposób przeprowadzenia weryfikacji jest dowolny, od w pełni manualnego po całkowicie
automatycznych. Przy czym do weryfikacji należy wykorzystywać przede wszystkim wysokorozdzielcze
zdjęcia lotnicze (najlepiej barwne), bazy danych zawierające dane o budynkach, drogach i innych
elementach wpływających na nieprzepuszczalność gruntów, mapy tematyczne i topograficzne w skalach
1:10 000, dane LUCAS.
Ostatecznie dane o nieprzepuszczalności gruntów zostaną opatrzone wskaźnikiem jakości, przyjmującym
wartości: znakomita (jeśli prawie wszystkie błędy zostaną usunięte), dobra (mniej niż 25% błędów), średnia
(można się spodziewać ok. 50% błędnych danych), niewielka (liczba błędów może dochodzić do 85%)
i słaba (błędne dane mogą stanowić więcej, niż 85%).

1

w Polsce tę rolę pełni Instytut Geodezji i Kartografii
12

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

ENVI 5 I ARCGIS – INTEGRACJA TELEDETEKCJI I SYSTEMÓW
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Klaudia Bielińska
Esri Polska, Sp. z o.o., Warszawa

Dane teledetekcyjne są obecnie jednym z najbogatszych źródeł informacji. Wiele zobrazowań na
pierwszy rzut oka to abstrakcyjne obrazy mieszanki kolorów, ale dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu,
narzędziom i procesom możemy wydobyć z nich to, co nas interesuje. Dzięki swojej wysokiej dokładności
i aktualności znajdują zastosowanie w wielu obszarach naszego życia. Wykorzystywane są zarówno na
szczeblach podstawowych, w prostych aplikacjach jak i w zaawansowanych projektach, gdzie usprawniają
procesy decyzyjne. Spektrum zastosowań zobrazowań teledetekcyjnych poszerza się, a wraz z nim rosną
wymagania dotyczące jakości i poziomu ich przetwarzania. Producenci systemów teledetekcyjnych oraz GIS
starają się wyjść naprzeciw tym wymaganiom, stwarzając zaawansowane aplikacje i narzędzia.
Wielu użytkowników GIS napotyka na szereg problemów związanych z danymi oraz ich przetwarzaniem.
Potrzebują aktualnych danych o wysokiej rozdzielczości, które w łatwy i szybki sposób przekształcą się
z surowych danych w konkretne produkty. Rozwiązaniem tych problemów jest wykorzystywanie
zobrazowań teledetekcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania do ich przetwarzania. Dzięki wielu
różnym rodzajom analiz otrzymujemy gotowe produkty, które nie tylko są kolejną warstwą, ale również
bogatym źródłem informacji. Dane teledetekcyjne w połączeniu z innymi danymi geoprzestrzennymi dają
szeroki pogląd na interesującą nas przestrzeń i zjawiska w niej zachodzące. Oprogramowanie do
przetwarzania i analizy zobrazowań teledetekcyjnych jest uzupełnieniem tego, co jest niemożliwe do
osiągnięcia przez aplikacje GIS. Najlepsze wyniki naszej pracy osiągniemy wtedy, gdy obydwa
oprogramowania – do przetwarzania zobrazowań oraz GIS będą ze sobą współpracowały na odpowiednio
wysokim poziomie.
Firma Esri oraz Exelis VIS ściśle ze sobą współdziałają ku integracji technologicznej. Ich produkty
tworzone są tak, aby były elastyczne względem siebie, mogły współpracować i wzajemnie się uzupełniać,
a to daje użytkownikom szeroki wachlarz możliwości pracy zarówno z danymi teledetekcyjnymi, jak i GIS.
ENVI 5 jest najnowszą wersją oprogramowania stworzonego przez firmę Exelis. Jest to silny produkt do
przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych. Posiada szereg narzędzi do przeglądania, przetwarzania,
wyszukiwania, analizowania i udostępniania informacji zawartych w zobrazowaniach. Interfejs ENVI jest
zaprojektowany w taki sposób aby każdy użytkownik mógł się swobodnie w nim poruszać i dostosowywać
aplikacje do swoich potrzeb. Już poprzednie wersje tego oprogramowania wykazywały współpracę z ArcGIS
na wysokim poziomie, ale w wersji 5 jest to jeszcze bardziej dopracowane. Integracja ENVI oraz ArcGIS
rozbudowuje możliwości dostępne dla użytkowników, zapewnia im więcej funkcji oraz procesów, a to
w praktyce podnosi jakość uzyskiwanych rezultatów. ENVI oraz ArcGIS pozwalają na łatwe udostępnianie
danych pomiędzy swoimi środowiskami, przez co tworzenie map oraz produktów GIS jest o wiele łatwiejsze.
ENVI współpracuje z ArcMap oraz z ArcGIS Server. Narzędzia ENVI dla ArcGIS to szereg narzędzi
do przetwarzania zobrazowań dostępnych bezpośrednio z poziomu „toolbox” w ArcGIS. Użytkownicy mogą
ulepszać swoje aplikacje mapujące przez dodawanie zadań analizujących zobrazowania do procesów GIS.
Obydwa oprogramowania są kompatybilne. ENVI posiada możliwości zapisu plików w geobazie oraz
odczytu warstw, a formaty danych ENVI wspierane są przez ArcGIS. Specyficzne połączenie „link”
pomiędzy ArcMap oraz ENVI umożliwia pracę z tymi samymi danymi w dwóch środowiskach jednocześnie.
Integracja oprogramowań usprawnia również sam proces tworzenia map, ponieważ kartograficznej redakcji
map możemy dokonać z każdego poziomu.
ENVI dla ArcGIS Server rozszerza funkcjonalność przetwarzania oraz analizy zobrazowań ENVI na
większą skalę, udostępniając wszystko na platformie ArcGIS Server Enterprise. W ten sposób narzędzia
ENVI dostępne są w całej organizacji, a przetwarzanie zdjęć odbywa się w środowisku serwerowym.
Szybkość procesów i oszczędność czasu, a zarazem osiąganie pożądanych wyników jest ważnym aspektem
dobrego oprogramowania. Integracja ENVI i ArcGIS gwarantuje użytkownikom szeroki wybór
specjalistycznych narzędzi, zaawansowanych procesów i analiz wydobywających informacje zawarte
w zobrazowaniach teledetekcyjnych i danych geoprzestrzennych efektywnie w krótkim czasie.
Interoperacyjność i kompatybilność tych dwóch środowisk pozwala osiągnąć efekt, że „wszystko jest
dostępne z jednego miejsca”.
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PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA INTENSYWOŚCI DO WSPOMAGANIA
PRZETWARZANIA CHMURY PUNKTÓW POZYSKANEJ Z LOTNICZEGO
SKANINGU LASEROWEGO
Wioleta Błaszczak-Bąk1, Anna Sobieraj2
1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2Politechnika Gdańska

Lotniczy skaning laserowy przedstawiany jako ALS (Airborne Laser Scanning) lub LIDAR (Light
Detection and Ranging) dostarcza informacji o terenie w postaci chmury punktów. W trakcie pomiaru
pozyskiwane są dane o położeniu przestrzennym obiektów czyli współrzędne X, Y, Z, a także dodatkowe
parametry takie jak np. intensywność odbitego sygnału. Pozyskana chmura punktów służy między innymi do
budowy Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT).
Do wygenerowania NMT i NMPT niezbędne jest zastosowanie algorytmów filtracji lub klasyfikacji, które
pozwalają na podział pozyskanych punktów na grupy obiektów (np. punkty reprezentujące teren, roślinność
itp.). Istniejące algorytmy bazują na rozwiązaniach wykorzystywanych w metodzie aktywnego modelu TIN
lub modelowaniu aktywnych powierzchni. Jednakże nie uwzględniają one intensywności sygnału lasera.
Ze względu na fakt, że intensywność zależy od rodzaju powierzchni lub obiektu na który pada laser,
zbadanie związku tego parametru z poszczególnymi obiektami występującymi na obszarze objętym
skaningiem mogłoby być bardzo przydatne w procesie szczegółowej klasyfikacji.
Przyjęto założenie, że uwzględnienie intensywności w przetwarzaniu danych ALS daje różne efekty
w zależności od tego czy wspomagana zostaje klasyfikacja czy filtracja. Badania zatem przeprowadzono
w dwóch wariantach. Wariant 1 polegał na przeprowadzeniu filtracji, w wyniku której wyodrębnione zostały
dwie grupy obiektów: punkty reprezentujące teren i nie-teren. W oparciu o wartość parametru intensywności
nastąpił podział punktów z drugiej grupy na podgrupy reprezentujące inne obiekty. W wariancie 2 natomiast
wszystkie grupy obiektów zostały wydzielone od razu na podstawie wartości intensywności.
Badania przeprowadzono w oparciu o chmurę punktów pozyskaną ze skaningu lotniczego wykonanego
przez firmę Visimind. Do pomiaru wykorzystano laser Riegl LMS-Q240, GPS Topcon, jednostki IMU
i kamer cyfrowych. Kąt skanowania wynosił 60 stopni, przy rozdzielczości 10 000 Hz. Skanowanie odbyło
się z pokładu helikoptera poruszającego się z prędkością 50 km/h na wysokości ok. 70 m. Pomiarem objęto
obszar położony na obrzeżach Olsztyna, w województwie warmińsko-mazurskim. Oryginalny zbiór
uzyskanych danych zawierał 1,5 mln punktów w formacie X, Y, Z, Intensywność.
Z całego zbioru danych ALS wydzielono następujące grupy obiektów: dachy budynków, droga asfaltowa,
drzewa i krzewy, trawa. Wydzielono je po uprzednich analizach dostępnych materiałów obejmujących
wybrany teren i przeprowadzonym wywiadzie terenowym. Próbki statystyczne dotyczące intensywności
powstały poprzez wskazanie i wybór punktów, które należały do danego obiektu. Na podstawie danych
statystycznych wyodrębniono zakresy intensywności dla poszczególnych grup obiektów, przy czym zostały
one tak zmodyfikowane aby uniknąć występowania części wspólnej pomiędzy zakresami. Analizy wykazały
również, że niektóre wartości intensywności nie zostały zakwalifikowane do żadnej z grup i nie można
wskazać jakie obiekty reprezentują. Niezakwalifikowane wartości intensywności pominięto w badaniach
szczegółowych i będą one tematem dalszych dociekań naukowych autorów.
Do badań szczegółowych przyjęto fragment chmury punktów. W przypadku filtracji wykorzystano
metodę aktywnego modelu TIN. Zgodnie z przyjętymi założeniami punkty „nie-terenu” podzielono
w oparciu o intensywność na grupy: drzewa i krzewy oraz dachy budynków. Poprawnie zakwalifikowały się
punkty obrazujące roślinność. Droga asfaltowa oraz trawa znalazły się pierwotnie w grupie punktów
reprezentujących teren. Podejmując klasyfikację chmurę punktów ALS podzielono na grupy punktów.
Poprawnie sklasyfikowana została droga asfaltowa. W każdej z pozostałych grup punktów, w większym lub
mniejszym stopniu, znalazły się punkty obrazujące drzewa i krzewy. Wynika to z faktu, że wykonywany
pomiar był przeprowadzony gdy na drzewach były liście. Różnorodność kolorystyki liści, a także zmienny
kąt nachylenia liści w stosunku do padającej wiązki lasera spowodowały, że dla drzew i krzewów
intensywność przyjmowała wartości z całego przedziału. Na podstawie uzyskanych wyników przyjęto,
że sama intensywność nie jest wystarczająca do prawidłowego podziału chmury punktów na grupy
obiektów. Konieczne jest zastosowanie dodatkowego parametru lub parametrów, które będą wspomagać
proces Zdaniem autorów dodatkowym parametrem poprawiającym klasyfikację chmury punktów może być
gradient lub wysokość punktów. Badania takie będą tematem następnych prac autorów.
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ZASTOSOWANIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W INWENTARYZACJI
OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PRZYKŁAD KOŚCIÓŁ MICHAŁA
ARCHANIOŁA W GDYNI
Szymon Bloch
Politechnika Gdańska

Autor referatu przedstawia możliwości i zastosowania wynikające z naziemnego skanowania laserowego
wykonanego impulsowym skanerem laserowym firmy Leica Geosystems ScanStation C10, na podstawie
wykonanego skanowania kościoła pw. Michała Archanioła w Gdyni. Opracowanie cyfrowe wykonano na
oprogramowaniu firmy Leica Cyclone 7.3. Przedstawiona zostanie technologia pomiaru oraz metodyka
opracowania chmury punktów. Końcowym wynikiem skanowania laserowego jest prezentacja modelu
kościoła w trójwymiarze. Nowoczesna metoda pomiaru obiektów, jaką jest skaning laserowy, umożliwia
przeniesienie rzeczywistego obiektu do środowiska trójwymiarowego. Dzięki wykonanym pracom wynikają
następujące zalety: krótki czas pozyskiwania danych przestrzennych, precyzyjne odwzorowanie
rzeczywistości w skali 1:1, możliwość przetwarzania danych w każdym momencie, pomiar odbywa się bez
ingerencji w badany obiekt oraz efektem końcowym jest realistyczny model 3D.
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SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED SKUTKAMI SZTORMU
Natalia Bugajny, Joanna Dudzińska-Nowak, Kazimierz Furmańczyk, Paweł Andrzejewski
Instytut Nauk o Morzu
Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej
Uniwersytet Szczeciński

System Wczesnego Ostrzegania przed skutkami sztormu został opracowany przez pracowników Zakładu
Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy Urzędu Morskiego
w Szczecinie i Gminy Dziwnów, w ramach projektu MICORE, który był projektem badawczym
realizowanym w latach 2008–2011 w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w tematyce
ENV.2007.1.3.1.1. przez konsorcjum złożone z 16 zespołów badawczych z: Włoch, Portugalii, Hiszpanii,
Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Holandii i Polski. Koordynatorem projektu był prof. Paolo
Ciavola z Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy).
Głównym celem projektu było utworzenie i zademonstrowanie działającego w czasie rzeczywistym
Systemu Wczesnego Ostrzegania przed skutkami sztormu (w tym: erozji brzegu oraz powodzi sztormowej),
jako potencjalnego profesjonalnego wsparcia procedur w strategii zarządzania kryzysowego. Prace badawcze
prowadzone były w obrębie 9 obszarów studyjnych w różnych obszarach Europy w tym dla Mierzei
Dziwnowskiej w Polsce.
Głównym celem Systemu Wczesnego Ostrzegania jest ostrzeganie użytkowników brzegu przed
możliwością występowania sztormu o określonej sile, którego skutki na brzegu będą przewidziane w postaci
uciążliwej lub niebezpiecznej dla użytkowników. Podstawą Systemu Wczesnego Ostrzegania jest,
numeryczny model morfodynamiczny XBeach oraz opracowane specjalnie dla Mierzei Dziwnowskiej
Wskaźniki Oddziaływania Sztormu. Dane wejściowe do modelu XBeach stanowią dane falowe, poziomy
morza oraz dane morfologiczne. Opracowane Wskaźniki Oddziaływania Sztormu ukazują 3 rodzaje
zagrożeń: zalewanie plaży, erozja wydmy i przelanie przez wydmę, lub przerwanie wydmy, wraz ze skalą
ich oddziaływania na brzeg podczas trwania sztormu. Następnie wyniki symulacji modelem XBeach
porównywane są z wartościami progowymi Wskaźników a stopień zagrożenia prezentowany jest na stronie
internetowej. System działa automatycznie, pobierając niezbędne dane z odpowiednich modeli
prognostycznych, a wyniki prognozy są zamieszczane na bardzo łatwej w obsłudze stornie internetowej
z możliwością dodatkowego powiadamiania odpowiednich służb, lub osób za pomocą sms.
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OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE W KUJAWSKO-POMORSKIM
ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Grzegorz M. Czajka
Wydział Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do podstawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wg ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne należy m.in.: „organizowanie i finansowanie wykonania fotogrametrycznych zdjęć
powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych”, „inicjowanie prac naukowych i badawczorozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych”, „zastosowania metod informatycznych,
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji
o terenie” a także „tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”.
Dla opracowań fotogrametrycznych, które mogą zostać włączone do Państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (PZGiK), został określony standard danych. Jest on opisany w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Szczegółowo
i precyzyjnie zostały w nim określone parametry jakie muszą spełniać wybrane produkty, w tym m.in.
ortofotomapa, numeryczny model terenu (NMT), numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) oraz
zobrazowania satelitarne. Dla wszystkich użytkowników istotne jest to, że PZGiK zawiera standaryzowane
dane, o określonych parametrach, które mogą pozyskać na określonych warunkach i w formatach
określonych w wymienionym rozporządzeniu. Gromadzenie i aktualizacja danych, nie tylko
fotogrametrycznych, jest istotnym zadaniem prowadzenia PZGiK przez Centralny, Wojewódzkie
i Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co pozwala, przede wszystkim,
na udostępnianie użytkownikom, aktualnych i wiarygodnych danych. Dane pozyskiwane są również
w ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, czego
przykładem jest m.in. ustanowienie standardu Topograficznej Bazy Danych, będącego wynikiem prac wg
koncepcji dr. inż. Remigiusza Piotrowskiego na obiekcie testowym „KUJAWY” (województwo kujawskopomorskie), wprowadzonym do dalszego stosowania w marcu 2003 r. przez Głównego Geodetę Kraju.
Opracowane Wytyczne opracowania TBD zawierają również wymogi dotyczące sporządzania ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu, które zostały obecnie sprecyzowane, w wyniku dalszego i intensywnego
rozwoju technologii opracowań fotogrametrycznych. Współcześnie ortofotomapa i NMT są głównym
źródłem pozyskania danych do opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). Na różnych
etapach budowy BDOT materiały teledetekcyjne służą do kontroli jej opracowania oraz wykonania procesu
aktualizacji.
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WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW TELEDETEKCYJNYCH DO WERYFIKACJI
OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI
Rafał Dąbrowski, Paulina Deliś, Anna Fryśkowska,
Agata Orych, Michalina Wilińska, Elżbieta Bielecka
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Policja zarządzająca prawie 2 tys. działek i 5.5 tys. obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie
całego kraju zaczyna wdrażanie skomputeryzowanego systemu zarządzania nieruchomościami, który został
opracowany przez zespół pracowników Wojskowej Akademii Technicznej i ESRI Polska Sp. z o.o.
W procesie wdrażania systemu do kluczową rolę odgrywają dane, które powinny być wiarygodne i aktualne.
Kontrola poprawności danych obejmowała m.in. weryfikację poprawności lokalizacji obiektów służbowych
Policji na podstawie materiałów teledetekcyjnych oraz pomiarów terenowych.
Z powody dużego zróżnicowania obiektów Policji (w systemie ewidencji wyróżniono 45 rodzajów
obiektów), od budynków biurowych, poprzez hotele, magazyny, kotłownie, budynki gospodarcze, garaże,
hangary a także stacje paliw, kojce dla psów i wiele innych ich identyfikacja na ortofotomapach lotniczych
i satelitarnych nie była łatwa. Zespół weryfikatorów wykorzystał więc do tego celu także dane pomocnicze,
udostępniane w ramach geoportali (geoportal.gov.pl, igeomap.pl), serwisów lokalizacyjnych (zumi.pl) lub
innych źródeł Internetowych (np. wikimapia.org). Podstawą identyfikacji rodzaju obiektu były bezpośrednie
lub pośrednie cechy rozpoznawcze, w tym: barwa, kształt, wielkość, przestrzenne rozmieszczenie obiektów
oraz wzajemny stosunek zajmowanych powierzchni, a także sąsiedztwo i cienie.
Wyniki przeprowadzonych prac weryfikacyjnych wskazały, iż zgromadzone w ewidencji Policji dane są
nieaktualne oraz w wielu przypadkach błędne. Okazało się, iż wiele obiektów nie istnieje, są zniszczone
i wycofane z eksploatacji, a na ich miejscu wybudowano inne obiekty, w wielu przypadkach podany
w ewidencji adres był nieprawidłowy. Ponadto zidentyfikowano kilkanaście nowych obiektów, nieujętych
w ewidencji. W kilku przypadkach odrębne obiekty służbowe są de facto jednym budynkiem lub obiektem
budowlanym (np. magazyn i garaże).
Weryfikacja objęła ok. 3% nieruchomości budynkowych Policji, zlokalizowanych w województwach
mazowieckim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Niemniej jednak przed uruchomieniem systemu wszystkie
dane dotyczące obiektów służbowych Policji muszą być sprawdzone i poprawione. Aby ułatwić
funkcjonariuszom i pracownikom Policji kontrolę danych opracowano wskazówki ułatwiające rozpoznanie
i identyfikację poszczególnych obiektów na ortofotomapach lotniczych i satelitarnych.



Praca wykonana w ramach projektu rozwojowego Nr O R00 0065 11 pt. ”Zarządzanie nieruchomościami będącymi
w trwałym zarządzie Policji”, finansowanego ze środków przeznaczonych na naukę w latach 2010–2012.
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OCENA POTENCJAŁU FOTOINTERPRETACYJNEGO ZOBRAZOWAŃ
POZYSKANYCH Z SATELITY WORLD-VIEW2
Rafał Dąbrowski, Agata Orych, Piotr Walczykowski
Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

W przeciągu ostatnich kilku lat dostępność danych obrazowych, a szczególnie wysokorozdzielczych
zobrazowań pozyskiwanych z pułapu satelitarnego, znacząco wzrosła. Dlatego też potrzeba określenia
jakości oraz użyteczności tych zobrazowań w aspekcie możliwości ich wykorzystania w rozpoznaniu
obrazowym, jak również w szeroko rozumianej geodezji i kartografii jest niezwykle interesującą kwestią.
Odpowiedź na pytanie o potencjał fotointerpretacyjny zobrazowania pozwala na stwierdzenie czy, i w
jakim zakresie, możliwa do ekstrakcji informacja jakościowa jest wystarczająca do zakresu treści
wykonywanego opracowania.
Zobrazowania pozyskane z sensorów posadowionych na pokładzie satelity WorldView2 (WV2) są
dobrym, wysoce wiarygodnym źródłem informacji możliwym do wykorzystania, nie tylko w opracowaniach
kartograficznych, ale również w teledetekcyjnych analizach środowiska naturalnego. Wynika to, z wysokiej
rozdzielczości przestrzennej, radiometrycznej oraz czasowej pozyskiwanych danych obrazowych, a także
z faktu, iż dane te rejestrowane są w ośmiu kanałach spektralnych.
W artykule przedstawiono wyniki analizy dwóch wielospektralnych zobrazowań z satelity WorldView2
pozyskanych w odstępie czasowym wynoszącym dwa miesiące. Badania zostały wykonane pod kątem oceny
dokładności geometrycznej wynikowego ortoobrazu oraz oceny zasobu treści zobrazowania wykorzystując
informację zawartą we wszystkich kanałach rejestrowanych przez sensor umieszczony na satelicie WV2.
Na podstawie wykonanego przez autorów pola testowego oraz za pomocą kryteriów zawartych
w poszczególnych poziomach skali NIIRS określono terenową zdolność rozdzielczą analizowanych
zobrazowań. W oparciu o założoną osnowę fotogrametryczną oraz dostępne numeryczne modele terenu
analizowano dokładność pomiaru sytuacyjnego opracowanego ortoobrazu.
Wyniki przedmiotowych analiz pozwolą na określenie przydatności zobrazowań pozyskanych z satelity
WorldView2 do zadań związanych z teledetekcyjnymi badaniami środowiska w aspekcie ekologicznym.
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FOTOINTERPRETACJA HYDROLOGICZNYCH I LIMNOLOGICZNYCH
SKŁADOWYCH ŚRODOWISKA – PRZYKŁADY DYDAKTYCZNE
Ryszard Dorożyński
Wydział Technologiczny
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Woda jest jedną z ważniejszych składowych środowiska. Poznanie jej położenia w terenie ma istotne
znaczenie podczas analizowania stanu środowiska oraz planowania lokalizacji elementów infrastruktury
osadniczej lub przemysłowej. Wiedza o rozmieszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych w przestrzeni
geograficznej ułatwia poznanie ograniczeń podczas planowania lokalizacji elementów infrastruktury
technicznej miasta, komunikacyjnej, itp. W krajobrazie ma ona stosunkowo trwałe lokalizacje fizjograficzne
i tylko w niewielkim stopniu ulega działaniom człowieka. W wielu przypadkach woda była i jest nadal
czynnikiem decydującym o lokalizacji struktur osadniczych i przemysłowych. Źródłami informacji o wodzie
w środowisku są mapy i zdjęcia lotnicze. W niniejszym opracowaniu przedstawiono trzy przykłady
interpretacji elementów hydrologicznych i limnologicznych. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach
hydrologicznych i limnologicznych przestawiono na trzech przykładach. Pierwszy dotyczy Wisły
w okolicach Gąbinka (691 km), drugi Jeziora Grodzieńskiego znajdującego się na Pojezierzu Chełmińskim
ok. 1km w kierunku wschodnim od Jeziora Chełmżyńskiego, trzeci obejmuje Jezioro Bachotek na Pojezierzu
Brodnickim, ok. 6 km na płn.-wsch. od Brodnicy.
Wisła 691 km
Na podstawie bezpośrednich i pośrednich cech rozpoznawczych przeprowadzono interpretację treści
zdjęć lotniczych. W rezultacie tych czynności wydzielono elementy morfogenetyczne doliny: główny nurt
rzeki, terasę zalewową, krawędź terasy zalewowej, ostrogi w nurcie rzeki, starorzecza, określono rodzaj
brzegu rzeki. Celem opracowań było ustalenie, jaki jest wpływ zapory we Włocławku (675 km) na zmiany
dna doliny Wisły. W związku z tym do badań wykorzystano zdjęcia lotnicze wykonane w dwóch terminach
w 1959 i 1996 roku, a obszar badań znajduje się 16 km od zapory. Zdjęcia panchromatyczne z 1959 roku
potraktowano, jako stan początkowy (naturalny) dna doliny Wisły, bowiem zarejestrowano na nich stan
środowiska na cztery lata przed rozpoczęciem budowy.
Jezioro Grodzieńskie
Celem opracowania było zbadanie czy nastąpiły zmiany niektórych parametrów morfologicznych oraz
ustalenie zasięgu oddziaływania wód jeziora. Opracowano dwie mapy na podstawie zdjęć z 1972 i 1996
roku. Wykonano pomiary wielkości pola powierzchni lustra wody, trzcin i oczeretów, roślinności
wynurzonej, misy jeziora, długości, szerokości, długości linii brzegowej, najmniejszej szerokości. Wyniki
z pomiarów pozwoliły wnioskować o stabilności parametrów morfometrycznych, bowiem stwierdzone
różnice są niewielkie. Do najważniejszych rezultatów tego badania było zinterpretowanie zasięgu obszaru
biogenicznego jeziora.
Jezioro Bachotek
Jezioro Bachotek jest rynnowym i przepływowym zbiornikiem położonym na Pojezierzu Brodnickim,
odwadnianym przez Skarlankę (prawy dopływ Drwęcy), na którym prowadzi się codzienne pomiary stanów
wody (IMiGW). W opracowaniu wykorzystano zdjęcia lotnicze z 1969 i 1996 roku, które były podstawą do
określenia zmian przestrzennych, a także plany batymetryczne Instytutu Rybactwa Śródlądowego z 1958 roku
i 2003 roku wykonanego przez autorów dla potrzeb tego opracowania. Wykorzystując autograf A7, który
umożliwił rejestrację wyników w postaci numerycznej oraz programu komputerowego GeoSet i Surfer 7,
określono podstawowe wielkości morfometryczne jeziora. W opracowaniu przedstawiono aktualny plan
batymetryczny jeziora, na którym autorzy stwierdzają niewielkie różnice, sugerując jednocześnie potrzebę
opracowania nowych planów batymetrycznych jezior w Polsce.
We wszystkich przedstawionych przykładach stosowano metody fotointerpretacji kameralnej i polowej.
Wszędzie tam, gdzie to było możliwe prace polowe były dokumentowane zdjęciami wykonanymi
z zawczasu ustalonych miejsc, które obejmowały obiekty zinterpretowane metodami kameralnymi.
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VERSADRONE X6 JAKO NARZĘDZIE DO SZYBKIEGO
POZYSKIWANIA TELEINFORMACJI
Tomasz Firek1, Mariusz Hyszko2
1

VersaDrones
CoCork, Irlandia
2
Fly Eye Ltd.
Liverpool, UK

Zaprezentowany zostanie bezzałogowy obiekt latający (UAV) – VersaDrone X6. Omówiona będzie
budowa i zasada działania drona z naciskiem na ultralekkie body, zastosowane kamery HD, funkcje lotu oraz
funkcje transmisji obrazu. W części zastosowań zaprezentowane zostaną przykładowe projekty, do realizacji
których można wykorzystać VersaDrone X6.
Praktyczny pokaz latania i wykorzystania bezzałogowego obiektu latającego oparty będzie o autonomię
lotu z wykorzystaniem aplikacji Google Maps i Way Points a transmisja obrazu opiera się o system FPV.
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WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I DANYCH
TELEDETEKCYJNYCH W GEOPRZESTRZENNEJ ANALIZIE SZKÓD
POWODZIOWYCH
Radosław Golba
Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Interdyscyplinarność systemów informacji geograficznej (ang. Geographic Information Systems – GIS)
pozwala na ich stosowanie w wielu zagadnieniach badawczych. Jednym z przykładów jest wykorzystanie
technologii geoinformacyjnej w analizach szkód powodziowych. Opracowania tego typu są bardzo ważne
dla podejmowania właściwych decyzji w trakcie wystąpienia powodzi, jak również podczas prowadzenia
działań profilaktyczno-prewencyjnych, mających na celu minimalizowanie potencjalnie istniejącego ryzyka
i zagrożenia powodziowego na danym obszarze. Problematyka szkód popowodziowych jest także niezwykle
istotna dla firm ubezpieczeniowych oraz interesująca w kontekście toczących się aktualnie dyskusji na temat
partycypacji społeczeństwa w stratach powodziowych.
Celem projektu jest wykonanie szczegółowej analizy potencjalnych szkód powodziowych dla Nowego
Miasta Lubawskiego i jego okolic, w oparciu o dane teledetekcyjne, według przyjętych scenariuszy
zalewowych. Umożliwi to kategoryzację analizowanej geoprzestrzeni na jednostki o różnym stopniu
preferowanej ochrony przeciwpowodziowej oraz wskazanie obszarów narażonych na wystąpienie
największych szkód.
Nowe Miasto Lubawskie rozwinęło się na terasach dolinnych rzeki Drwęcy, przyjmując linearny układ
przestrzenno-funkcjonalny. Uwarunkowana historycznie lokalizacja miasta przy samym korycie rzeki,
okazała się w dzisiejszych czasach niefortunna z punktu widzenia zagrożenia powodziowego. Najbardziej
dotkliwą w skutkach okazała się powódź z 19 marca 2005 roku wywołana gwałtownym ociepleniem
i topnieniem pokrywy śnieżnej. Odnotowano wówczas na wodowskazie, jeden z najwyższych w historii
Nowego Miasta Lubawskiego, stan wody wynoszący 366 cm. Ów powódź zebrała żniwo w postaci wielu
uszkodzonych obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, oczyszczalnia ścieków) oraz 123 prywatnych
domów jednorodzinnych. Szacowane straty powodziowe w infrastrukturze komunalnej miasta wyniosły
około 1,2 mln złotych. Zniszczone zostały między innymi drogi na długości 12 km.
Wykonanie analiz szkód powodziowych dla danego obszaru, z zastosowaniem narzędzi systemów
informacji geograficznej, wymaga uprzednio pozyskania odpowiednich zbiorów danych o wysokiej
szczegółowości. Najważniejszymi danymi w procesie opracowywania szkód, są mapy stref zalewowych
o przyjętych prawdopodobieństwach wystąpienia powodzi oraz dane obiektowe w postaci wektorowej
(punktowe, liniowe, poligonowe) wraz z danymi atrybutowymi, reprezentujące szeroko pojętą infrastrukturę
znajdującą się w przestrzeni geograficznej. W celu wyznaczenia zasięgów wezbrań powodziowych wykorzystano
numeryczny model terenu (ang. Digital Terrain Model – DTM) oraz numeryczne modele powierzchni wody
o założonych wariantach prawdopodobieństwa i nachylenia zwierciadła wody. NMT uzyskano w procesie
wektoryzacji danych z zasadniczej mapy kraju w skali 1:2 000, z mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz
bezpośrednich pomiarów terenowych (poprzeczne przekroje korytowe, linie szkieletowe, punkty załomów,
krawędzi i nieciągłości). Finalnie wygenerowany modelu terenu w postaci TIN (ang. Triangulated Irregular
Network), odzwierciedlający ukształtowanie doliny rzeki Drwęcy, poddano wygładzaniu powierzchni,
a następnie przekonwertowano do formatu GRID i przeprowadzono analizę dokładności.
Informacje dotyczące użytkowania i pokrycia terenu otrzymano na podstawie materiałów
teledetekcyjnych (zdjęcia lotnicze, ortofotomapy) oraz dostępnych baz danych. Wyróżniono miedzy innymi
obiekty infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej i społecznej.
Na zakończenie warto podkreślić, że szkody powodziowe to nie tylko bezpośrednio zniszczone bądź
uszkodzone drogi, mosty i budynki. Są to również trudne w uwzględnieniu ilościowo szkody pośrednie
występujące w postaci ograniczonej lub wstrzymanej produkcji, zwiększonego bezrobocia, problemów
komunikacyjnych czy też zanieczyszczonych wód. Dodatkowo charakter pośredni mają także szkody
niemierzalne, których przykładem może być wartość sentymentalna utraconych pamiątek rodzinnych, zły
stan zdrowia fizycznego i psychicznego, problemy rodzinne czy zniszczenia dziedzictwa kulturowego.
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WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO TWORZENIA TRÓJWYMIAROWYCH
WIZUALIZACJI BUDYNKÓW
Grzegorz Górniak
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W swojej prezentacji pragnę skupić się na sposobie tworzenia trójwymiarowych budynków na platformie
Google Earth przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych. Pragnę omówić zarówno tworzenie modeli w Google
SketchUp, jak również w dostępnym online „Kreatorze Budynków”, który do kreowania trójwymiarowego,
wirtualnego świata wykorzystuje wyłącznie ukośne i pionowe zdjęcia lotnicze. Aplikacja Google Earth
umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram
zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Dane
wyświetlane w Google Earth dostarczane są z sieci strumieniowo ze względu na ich objętość i stałe
uaktualnienia. Wiele rejonów, na przykład większość powierzchni Europy, sfotografowanych jest z bardzo
dużą rozdzielczością (od kilkunastu do nawet kilku metrów, a większe miejscowości i ciekawe miejsca mogą
pochwalić się jeszcze wyższą rozdzielczością). Google Earth pozwala również na dostęp do archiwalnych
map i zdjęć, nawet sprzed kilkudziesięciu lat. Funkcjonalność Google Earth to jednak nie tylko płaskie
zdjęcia Ziemi. Program pozwala wyświetlać powierzchnię z uwzględnieniem informacji o wysokości nad
poziomem morza, co w efekcie daje trójwymiarowy model. Możemy go obracać, ustawiając dowolną
perspektywę. Efekt 3D zapewniają także trójwymiarowe modele budowli, a nawet roślinności. Możliwa jest
również ich animacja. Realizmu modelowi Ziemi dodaje funkcja wyświetlania warstwy chmur (na podstawie
rzeczywistych danych) oraz realnego oświetlenia światłem słonecznym. Google Earth technicznie ewoluuje
od przynajmniej kilku lat. Na samym początku na glob ziemski były nałożone po prostu zdjęcia lotnicze.
Z czasem zaczęło ich przybywać, także obrazy można było już porównywać, dopatrując się różnych
ciekawostek. Gdy nadeszła era modeli, ich podstawą pozostały zdjęcia lotnicze zamieszczone w Google
Earth. Dla Torunia są one wykonane w bardzo dobrej jakości. Każdy toruński model przygotowywany
w programie SketchUp, z którego korzystam to swoista trójwymiarowa „mapa” budynku, która pozwala na
oddanie wyglądu oraz wszystkich wymiarów bardzo dokładnie. Na wirtualne kształty budynku, które na
samym początku tworzymy przy pomocy zdjęć lotniczych, w dalszej kolejności nakładamy zdjęcia
wykonane z ziemi, wcześniej obrobione tak, by ich jakość była jak najlepsza. W swoim referacie pragnę,
również przedstawić sposoby wykorzystania w trójwymiarowych modeli budynków w badaniach
geograficznych. Modele te można między innymi wykorzystać do tworzenia map trójwymiarowych,
jak również wykorzystywać pojedynczo, np. dla potrzeb sporządzania dokumentacji architektonicznej. Mapy
trójwymiarowe miast można wykorzystywać w wielu dziedzinach. Do najważniejszych należą planowanie
urbanistyczne oraz zarządzanie kryzysowe i ochrona zabytków. Dzięki modelom 3D można ocenić, jak pod
względem wizualnym nowe budynki będą się komponować z istniejącymi natomiast podczas zarządzania
kryzysowego i rekonstrukcji miejsc historycznych modele 3D stanowią cenny zasób. Modele wykonane
przez polskich modelarzy wiernie przedstawiają rzeczywiste obiekty architektoniczne i są bardzo atrakcyjne
wizualnie o czym świadczy ogromny sukces jakim było zakwalifikowanie się aż dwóch polskich miast,
Torunia i Zielonej Góry do konkursu Google „Twoje miasto w 3D”. Każdy może stworzyć wirtualny obraz
swojego miasta. Modelowanie geograficzne to dobra zabawa. Jest to również doskonały sposób, aby
zaprezentować swoją miejscowość całemu światu.
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PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI SYMULACJI CHARAKTERYSTYK
SPEKTRALNYCH ŁĄK Z UŻYCIEM DWÓCH MODELI TRANSFERU
PROMIENIOWANIA
Anna Jarocińska
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Badanie roślinności, w tym monitoring pokrywy roślinnej jest istotnym problemem badawczym w skali
globalnej, regionalnej oraz lokalnej. W badaniach z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych stosowane
są dwie metody: statystyczna i modelowanie z użyciem modeli transferu promieniowania (Radiative
Transfer Model – RTM).
Celem badań było porównanie skuteczności symulacji charakterystyk spektralnych łąk na terenie Polski
z użyciem dwóch modeli transferu promieniowania. W badaniach przetestowano modele służące
do modelowania odbicia promieniowania od pojedynczych liści oraz od pokrywy roślinnej. Badania
odbywały się na obszarach łąkowych, które, ze względu na duże zróżnicowanie wewnętrzne, są trudne
do modelowania.
Modele transferu promieniowania są algorytmami fizyczno-matematycznymi, które opisują, co dzieje się
z promieniowaniem w atmosferze i kontakcie z pokrywą roślinną. Modele są używane do symulowania
odbicia, a po wykonaniu inwersji modelu, do pozyskiwania parametrów biofizycznych. Danymi
wejściowymi są zmienne biofizyczne i biometryczne roślinności, natomiast wyjściowymi krzywe odbicia
spektralnego.
Dotychczas na terenie Polski modele transferu promieniowania nie były wykorzystywane do badań
roślinności łąkowej. Na ogół modele są używane do analiz roślinności jednorodnej, ponieważ pokrywa
roślinna w modelu jest bardzo uproszczona. Łąki także w badaniach światowych są rzadko modelowane,
co jest związane ze znacznym zróżnicowaniem wewnętrznym tego środowiska. Ponadto, większość badań
przeprowadzanych z użyciem modeli RTM wykorzystuje jedynie podstawowe badania terenowe
wykonywane w trakcie zobrazowania. Użycie jednolitych badań terenowych powoduje bardziej wiarygodną
ocenę skuteczności modeli.
Do modelowania odbicia na poziomie pojedynczych liści zastosowany był model PROSPECT
(Jacquemoud, Baret, 1990), a do modelowania wielkości odbicia od pokrywy roślinności stosowano SAIL
(Verhoef, 1984). Modele opisujące odbicie na poziomie pokrywy roślinnej łączone są z modelami
opisującymi pojedyncze liście. Jednym z najczęstszych połączeń jest kombinacja modelu PROSPECT
z SAIL tworząca PROSAIL. Model ten używany był do badań wielu zbiorowisk roślinnych, jednak dość
rzadko trawiastych (Jacquemoud i in., 2009).
Badania przeprowadzono na dwóch obszarach: na obszarze Pogórza Karpackiego oraz na terenie Równin
Środkowopolskich. Przedmiotem badań były ekstensywnie użytkowane łąki, łącznie 57 poligonów
pomiarowych. Na podstawie pomiarów terenowych obliczono parametry wejściowe do modeli PROSPECT
i PROSAIL. Wprowadzono dane wejściowe do modeli i uzyskano krzywe odbicia spektralnego. Aby
zweryfikować charakterystyki spektralne, symulowane wartości odbicia porównano z wartościami odbicia
zmierzonymi w terenie. Obliczono pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) w przypadku każdej
symulowanej krzywej w zakresie 0,4–2,5 µm oraz w czterech fragmentach widma elektromagnetycznego:
0,4–0,6, 0,4–0,8, 0,8–1,5 i 1,5–2,5 µm. W zakresie od 0,4 do 2,5 µm nieco lepsze wyniki uzyskano
z użyciem modelu PROSPECT (RMSE=0,099), niż PROSAIL (RMSE=0,1058). W zakresie widzialnym
lepsze rezultaty otrzymano z użyciem PROSAIL, a w przypadku podczerwieni w przypadku PROSPECT.
Wielkość błędu wzrastała wraz z długością fali: najmniejsze błędy występowały w świetle widzialnym,
największe w średniej podczerwieni, gdzie duży wpływ na wartość współczynnika odbicia ma zawartość
wody w roślinach.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że modele transferu promieniowania mogą
być stosowane do symulowania współczynnika odbicia spektralnego w przypadku niejednorodnej
roślinności trawiastej, jednak pewne parametry wejściowe powinny być korygowane, aby krzywe odbicia
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spektralnego mogły być wykorzystywane w dalszych analizach. Oba modele na poziomie pojedynczych liści
PROSPECT i na poziomie pokrywy roślinnej PROSAIL mają porównywalną skuteczność.
Verhoef W., 1984, Light scattering by leaf layers with application to canopy reflectance modeling: The SAIL model.
Remote Sensing of Environment 16: 125-141.
Jacquemoud S., Verhoef W., Baret F., Bacour C., Zarco-Tejada P. J., Asner G. P., François H., Ustin S. L., 2009,
PROSPECT+SAIL models: A review of use for vegetation characterization. Remote Sensing of Environment 113: 556-566.
Jacquemoud S., Baret F., 1990, PROSPECT: A Model of Leaf Optical properties Spectra. Remote Sensing of
Environment 34: 75-91.
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THE GEOLOGICAL INFORMATION IN THE CONTEXT OF THE
ELECTROMAGNETIC MODELING OF SOIL SURFACE LAYERS
Robert Kędzierawski1,2, Witold Czarnecki1, Jean-Marc Le Caillec2
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The paper is devoted to a presentation of the usefulness of the real geological data of the soil texture
profile in the process of soil subsurface layers modeling. The numerical simulations are usually crucial for
the assessment of the signal (or data) processing algorithms used in radioelectronics systems like Groung
Penetrating Radar (GPR) for example. They are also extremely usefull if new processing algorithms are to be
conceived. Unfortunately, inhomogeneous nature of soil strongly influences the electromagnetic properties
of the soil and makes the interpretation of the GPR images (visual representation of the ground probing
results) very difficult. For this reason, the real geological information can significantly simplify image
analysis and considerably ameliorate the performance of processing algorithms used. Soil modeling is based
on the pedotransfer function (PTF) that allow to calculate the constitutive parameters of soil
(i.e. permittivity, permeability and conductivity) on the basis of information about soil texture, soil moisture
profile and rainfall history. These parameters decide about the efficiency of electromagnetic waves
penetration into and transmission in the soil. The phenomena like reflection, transmission, refraction,
attenuation, and multipath propagation etc. are considered. In practice such a modeling is limited only to an
estimation of the complex valued permittivity, the real part of which is the dielectric constant of an
equivalent lossless material and imaginary part is dielectric loss factor (proportional to the loss tangent).
Permeability can also be considered as complex value with real part equal to permeability of free space and
imaginary part equal to zero (no magnetic loss).
The information contained in SPADE/2 (Soil Profile Analytical Database of Europe, ver. 2.11) provided
by European Commission’s Joint Research Centre (The Institute for Environment and Sustainability)
is presented first. A special interest is put on the parameters occurring in the PTF, i.e. percentage of silt,
percentage of clay, percentage of sand and bulk density. Information about horizontal distribution of soil
layers and interface configuration (planar or rough) is very significant in the modeling process for multiple
reflections, refraction and raypaths scenario. Additionally, averaged annual water regime class can be
a significant factor in soil moisture profile calculations based on Richard’s equations [1931]. The mentioned
above data derived from real geological records were used in models developed by Peplinski [1985 and
2004] and Schwarz-Wang [1980] for calculation of the soil dielectric constant. Modeling results are
presented and discussed.
This work was supported by the Military University of Technology from sources for young scientists in the
2012 year under project RMN675.
ACKNOWLEDGEMENTS: Authors thank the European Commission’s Joint Research Centre (The
Institute for Environment and Sustainability) for providing Soil Profile Analytical Database SPADE/2.
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REKONESANS LOTNICZY I TECHNIKI GIS JAKO METODA IDENTYFIKACJI
STRUKTUR MROZOWYCH W WIELKOPOLSCE
Andrzej Kijowski1, Marek Ewertowski2, Dariusz Zajączkowski1, Wojciech Mania1
1

Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
2
Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykorzystanie zdjęć lotniczych do badań struktur mrozowych ma ponad 50-letnią tradycję. Jednak do tej
pory obserwowano te zjawiska jedynie punktowo na wybranych niewielkich obszarach. Celem niniejszego
artykułu jest prezentacja zastosowania nieinwazyjnej metody badawczej (teledetekcji) do stworzenia
systemu informacji geograficznej, zawierającego informacje na temat występowania klinów mrozowych na
terenie Wielkopolski (Polska zachodnia). Jest to obszar, którego geneza związana jest ze zlodowaceniem
północnopolskim (Vistulianem).
Stworzony system (GIS) umożliwił weryfikację dotychczas obowiązujących poglądów dotyczących
występowania, zasięgu i skali omawianych form mrozowych. Jego podstawą był zbiór około 2000 lotniczych
fotografii ukośnych z lat 2006–2011. Fotografie poddano georeferencjonowaniu, co pozwoliło na ustalenie
ich lokalizacji, a zatem weryfikację wybranych form mrozowych w terenie.
Zidentyfikowane struktury mrozowe przyporządkowano do jednej z trzech kategorii:


struktury o kształcie regularnych wieloboków, mających od 4 do 8 boków,



struktury o nieregularnym kształcie, występujące zwykle na zboczach,



inne struktury niewykazujące cech wieloboków.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają występowanie zjawisk mrozowych na terenie
Wielkopolski, jednak dopiero stworzenie systemu informacji geograficznej umożliwiło oszacowanie skali
występowania zjawiska na tak dużym obszarze. Procedura wykonywana zdjęć lotniczych dla potrzeb
badania zjawisk mrozowych jest zbliżona do metodyki stosowanej w archeologii lotniczej. Istotne jest
wybranie właściwego terminu wykonania zdjęć (powiązanego z rozwojem wegetacji), dającego przesłanki
do wystąpienia wyróżników roślinnych.
Dostępność nowych technologii (m.in. GPS, GIS, GPR, LIDAR) powinna sprzyjać rozwojowi
nieinwazyjnych metod badawczych, umożliwiających precyzyjne planowanie badań terenowych
niepowodujących trwałego zniszczenia badanych obiektów.
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ANALIZA ZMIAN UŻYTKOWANIA TERENU WYKONANA NA PODSTAWIE ZDJĘĆ
LOTNICZYCH, JAKO PODSTAWA DO ROZSTRZYGANIA GRANIC DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH
Andrzej Kijowski, Wojciech Mania
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Zasoby teledetekcyjne w postaci zdjęć lotniczych w Polsce zawierają materiały fotolotnicze datujące się
na lata od 1960 roku do współczesnych i są do pozyskania w Centralnym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Materiały teledetekcyjne archiwalne występują w postaci analogowej
i cyfrowej, a skale obrazowań lotniczych zawierają się w przedziale od 1:10 000 do 1:30 000. Na podstawie
wyżej wymienionych materiałów możliwe jest wykonywanie specjalistycznych tematycznych opracowań
w zakresie analizy użytkowania, a co za tym idzie sposobu zagospodarowania terenu. Zainteresowanie
takimi opracowaniami ma miejsce w badaniach naukowych i praktycznych. Badania naukowe odnoszą się
do szczegółowych wieloczasowych zmian użytkowania terenu, które maja swoje zastosowanie w praktyce
dokumentowania zasobów przyrodniczych kraju. Skala zdjęć lotniczych pozwala wykonywać prace
badawcze w skali regionalnej, jak i lokalnej. Znaczące pole badawcze ujawniło się na poziomie lokalnej a w
szczególności dla celów administracyjnych. Autorzy przedstawiają zastosowanie materiałów
teledetekcyjnych do wykonywania ekspertyz prawnych z zakresu identyfikacji granic ewidencyjnych
działek, jako podstawy do prawnego rozstrzygania sporów natury prawnej „o zasiedzenie terenu”. Będące
w posiadaniu autorów materiały z różnych regionów Polski upoważniają do przedstawienia metodyki
korzystania ze zdjęć lotniczych dla celów prawnych ukazujących problematykę pozyskiwania,
georeferencjonowanie zdjęć lotniczych do wykonywanych opracowań geodezyjnych w skalach
szczegółowych. Wnioski wypływające z interpretacji materiałów fotolotniczych w dużym obiektywizmem
identyfikują problemy graniczne działek ewidencyjnych, tak w sferze własnościowej, jak i procesów
inwestycyjnych.
Autorzy przedstawiają bazę danych teledetekcyjnych dla problematyki rozstrzygnięć granicznych działek
ewidencyjnych wybranych przykładów z rejonu Zakopanego, Krakowa, Sandomierza i Warszawy.
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ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GIS W KARTOWANIU FLORY
Paulina Konieczna, Marcin Jędrzejczak, Michał Antkowiak, Kamila Stachura, Sylwia Piotrowska
Sekcja BioGIS
Koło Naukowe Przyrodników
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

System Informacji Geograficznej (GIS) to coraz częściej używany zbiór narzędzi do pracy również
w badaniach różnorodności biologicznej. Programy które pozwalają na wprowadzanie, gromadzenie,
przetwarzanie oraz wizualizacje danych, są znacznym ułatwieniem w tworzeniu komplementarnych baz
danych: Sozologicznych, Topograficznych, Hydrologicznych itd. Jednym z zasadniczych atutów GIS jest
współdziałanie z systemami pozycjonowania geograficznego. Pozwala to, nie tylko na precyzyjniejszą
analizę terenu, ale także skrócenie czasu pozyskiwania danych i wieloaspektową (korelacja z innymi
czynnikami środowiskowymi) analizę danych w oprogramowaniu GIS. Dotychczas karotowanie
geobotaniczne oparte było na generalizowaniu informacji do pól siatek kwadratów, głównie do systemu
ATPOL (sieć kwadratów o boku 10 km x 10 km). Już na samym początku prac eliminowano informację
o precyzyjnym położeniu geograficznym stanowisk, co w przypadku badań geobotanicznych na poziomie
krajobrazowym jest bardzo istotne.
Celem badań było próba wykorzystania narzędzi GIS w kartowaniu flory na przykładzie wybranych
gatunków roślin, pochodzących z bazy danych florystycznych zgromadzonych w trakcie wieloletnich badań
prof. Juliana Chmiela z Wydziału Biologii UAM. Na podstawie archiwalnej bazy danych i aktualnych
informacji zebranych w terenie wykonano ich wizualizację, aby dokonać porównania (problem generalizacji
danych archiwalnych w odniesieniu do nowej metodyki kartowania) i wysnuć wnioski na temat zmian
w składzie gatunkowym flory na terenie inwentaryzowanego obszaru. Teren badań (głównie kompleksy
leśne i łąkowe) obejmował fragment obszaru badawczego prof. Juliana Chmiela w nadleśnictwie Gołąbki,
znajdującym się w południowo-zachodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W pracy
kameralnej wykorzystano oprogramowanie QuantumGIS oraz MapInfo.
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PRÓBA KLASYFIKACJI NADZOROWANEJ UŻYTKOWANIA TERENU NA ZDJĘCIU
SATELITARNYM IKONOS NA POTRZEBY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO ORAZ
PORÓWNANIE DO ZASOBÓW EUROPEAN URBAN ATLAS I CORINE LAND COVER
Grzegorz Koziński
Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane pozyskiwane drogę teledetekcji satelitarnej wykorzystywane są przez agencje rządowe, samorządy
i społeczności lokalne oraz firmy komercyjne. Użyteczne stają się one w zastosowaniach przemysłowych,
cywilnych i edukacyjnych. Dane te używane są także przy wspieraniu szerokiej gamy zastosowań w takich
dziedzinach, jak badania globalnych zmian, w rolnictwie, leśnictwie, geologii, zarządzaniu zasobami,
w geografii, kartografii, hydrologii i oceanografii. Obrazy teledetekcyjne mogą być używane do mapowania
antropogenicznych i naturalnych zmian na Ziemi w długich interwałach czasowych. Rodzaje zmian, które
mogą być zidentyfikowane m.in. rozwój rolnictwa, wylesianie, pustynnienie, klęski żywiołowe, urbanizacji
i rozwoju oraz degradacji zasobów wodnych. Obserwowane w ostatnich latach intensywne wykorzystywanie
obrazów średnio i wysokorozdzielczych skłoniło autora do pochylenia się nad problemem klasyfikacji
pokrycia i użytkowania terenów zurbanizowanych w szczególności dla obszarów miejskich miast średnich
i małych.
Do klasyfikacji wykonanej przy pomocy pakietu oprogramowania ArcGIS ESRI wykorzystano zdjęcie
satelitarne IKONOS. Sprawdzono jakie wartości jaskrawości są przypisane do poszczególnych sygnatur oraz
jak te wartości jaskrawości dla sygnatur, dla poszczególnych klas pokrycia terenu rozkładają się względem
siebie. Wykorzystano także narzędzia tworzące dendrogram dla sygnatur spektralnych, umożliwiający
analizę atrybutowej odległości pomiędzy każdą parą sekwencyjnie łączonych klas. W programie najpierw
obliczana została odległości pomiędzy wszystkimi parami w pliku wejściowym sygnatur. Następnie złączone
były najbliższe pary. Kolejnym narzędziem, które umożliwiło ocenę doboru sygnatur było Class Probability
(prawdopodobieństwo klasy). Dla każdej klasy tworzona była warstwa przedstawiająca
prawdopodobieństwo (wartości od 0 do 100) przynależności każdego z pikseli do danej klasy. W ten sposób
znaleziono obszary o niskim prawdopodobieństwie przynależności do danej klasy, które mogą być np.
błędnie sklasyfikowane lub są obszarami o mieszanym typie pokrycia terenu. Klasyfikacja w programie
AcrGIS
realizowana
była
przez
narzędzie,
wykorzystujące
algorytmy
największego
prawdopodobieństwa/wiarygodności (maximum likelihood). Reguła ta oparta jest na wielkości
prawdopodobieństwa, że piksel należy do określonej klasy. Prawdopodobieństwo to wyliczane jest na bazie
średnich wartości sygnatur oraz macierzy kowariancji (zmienności wartości w danej klasie). Metoda
ta w ArcGIS jest rozszerzona o regułę Bayesa, która wykorzystuje prawdopodobieństwa dla danych klas
znane a priori. Piksel przypisywany jest do tej klasy, gdzie wyliczone prawdopodobieństwo jest największe.
Wyniki klasyfikacji porównano z zasobami Europejskiego Atlasu Miejskiego (European Urban Atlas),
jako mogące być jego uzupełnieniem dla miast małych i średnich. Atlas miejski dostarcza szczegółowych
i stosunkowo niedrogich map cyfrowych, dzięki którym urbaniści dysponują najbardziej aktualnymi
i dokładnymi danymi dotyczącymi użycia i wykorzystania powierzchni, które umożliwią im lepszą ocenę
ryzyka i możliwości – od zagrożenia powodziowego i wpływu zmian klimatu po określenie nowych potrzeb
związanych z infrastrukturą czy transportem publicznym. Do 2011 r. w Atlasie miejskim znajdą się
wszystkie miasta UE. Do szczegółowych celów Europejskiego Urban Atlasu należy dostarczenie informacji
typu geo-usługa dla szerokiego spektrum zastosowań lądowych. Skoncentrowane są one na dwóch
priorytetach GMES: „zmiany pokrycia terenu w Europie” i „stres środowiskowy w Europie”.
Podjęto także próbę porównania wyników do bazy Corine Land Cover dla województwa kujawskopomorskiego. Baza pokrycia terenu 2006 jest wektorową bazą danych o pokryciu terenu/użytkowaniu ziemi,
o stopniu szczegółowości odpowiadającym mapom w skali 1:100 000 i aktualności na lata 2005–2006. Dane
te zostały uzyskane drogą wizualnej interpretacji kompozycji barwnych utworzonych z danych satelitarnych
SPOT-4, oraz IRS. Interpretacja pokrycia terenu była prowadzona tu zgodnie z metodyką jednolitą dla
wszystkich krajów europejskich, w ramach której wyróżniano 44 klasy użytkowania terenu.
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ROZWÓJ PRZESTRZENNY KAMPUSU AKADEMICKIEGO
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Mieczysław Kunz
Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest największą uczelnią Polski Północnej. Wyróżnia się nie
tylko pod względem potencjału naukowego, bogactwa oferowanych kierunków czy liczby studentów
i absolwentów, ale także pod względem nowoczesnej, spójnej i przemyślanej przestrzeni akademickiej.
Zdecydowana większość jednostek zlokalizowana jest na terenie zaprojektowanego od podstaw,
wzorowanego na zachodnich koncepcjach campuses, osiedla uniwersyteckiego zlokalizowanego na
Bielanach. Tutaj funkcjonuje ponad połowa wydziałów toruńskiej części Uniwersytetu, administracja
centralna (Rektorat), Biblioteka Główna, zaplecza dydaktyczne, jednostki naukowe-badawcze, centra
ogólnouniwersyteckie, sale widowiskowe, domy studenckie i hotele asystenckie a także koncentruje się
życie studenckie i aktywność sportowa. Ze względu na ciekawy układ przestrzenny o wyraźnej dyspozycji
funkcjonalnej (polegającej na stworzeniu dwóch prostopadłych do siebie osi o różnej funkcji: naukowodydaktycznej i mieszkaniowo-socjalnej; Pszczółkowski 2010), któremu towarzyszy roślinność, głównie
wysoka jest to atrakcyjne miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańców, nie tylko mieszkańców najbliższego
otoczenia.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został utworzony Dekretem Rady Ministrów w sierpniu
1945 roku a jego dwa pierwsze wydziały (Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy) mieściły się
w kilku rozproszonych budynkach przekazanych przez ówczesne władze miasta. Inicjatywa budowy
nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego pojawiła się na początku lat 60. ubiegłego wieku. Jaką docelową
lokalizację zaproponowano zwarty obszar o powierzchni ponad 80 ha położony w północno-zachodniej
części miasta – osiedlu Bielany (niem. Weisshof), której nazwa pochodzi od występujących tu gleb. Na
obszarze tym dominowały piaszczyste wydmy oraz dojrzałe drzewostany sosnowe. Zgodnie z założeniami
władz centralnych toruńska inwestycja związana była z uroczystymi obchodami 500-lecia urodzin Mikołaja
Kopernika, które wypadały w 1973 roku. Intensywne prace budowlane, według koncepcji Ryszarda
Karłowicza (Bełkot 1986), rozpoczęły się w czerwcu 1967 roku a jako pierwsze na tym terenie powstały
domy studenckie i hotele asystenckie, następnie (do 1973 roku) stołówka, aula, Rektorat i ówczesny Instytut
Chemii oraz Instytut Biologii (obecny Wydział Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi). Po dłuższym
okresie stagnacji inwestycyjnej, w połowie lat 90. XX wieku wznowiono na terenie kampusu prace
budowlane i oddano do użytku kolejno nowe gmachy: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(1993), Wydziału Prawa i Administracji (2000), rozbudowano nowe skrzydło Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi (2006) oraz zbudowano Collegium Humanisticum (2011). Obecnie na terenie Bielan uczelnia
prowadzi dwie duże inwestycje związane z budową: Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych
Technologii (zakończenie prac jeszcze w 2012 roku) oraz Uniwersyteckiego Centrum Sportu (planowane
zakończenie w 2013 roku).
Archiwalne i współczesne, cyklicznie wykonywane materiały teledetekcyjne mogą obrazować rozwój
przestrzenny wybranego obszaru a także przy ich częstszym wykonywaniu dokumentować bieżący postęp
prac inwestycyjno-budowlanych. W wizualizacji rozwoju przestrzennego kampusu akademickiego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykorzystano zobrazowanie satelitarne pozyskane przez
amerykańskiego satelitę rozpoznawczego CORONA w 1961 roku, panchromatyczne zdjęcie lotnicze z 1975
roku, barwne zdjęcia lotnicze z 1996 i 1998 roku oraz cyfrowe ortofotomapy z 2005 i 2011 roku. Źródła
te dokumentują poszczególne etapy prac i stanowią ciekawe analizę zagospodarowania i rozwoju (głównie
części naukowo-dydaktycznej) tego obszaru w minionych latach.
Bełkot J., 1986, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1985. Toruń.
Pszczółkowski M., 2010, Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1967–1973. Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki 1-2: 39-52.
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ZDJĘCIA LOTNICZE JAKO MATERIAŁ DOWODOWY W PROCESACH SĄDOWYCH
– STUDIUM PRZYPADKU DOTYCZĄCE HISTORII UŻYTKOWANIA TERENU
W DOLNYCH WYMIARACH
Mieczysław Kunz
Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fotografie – zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego
(Ustawa z 17.11.1964 roku, Dział III Dowody, Art. 308) mogą być dowodem w postępowaniu sądowym czy
administracyjnym. Głównym tematem takich postępowań są sprawy związane z odtwarzaniem przebiegu
granic działek ewidencyjnych, rozgraniczeniem nieruchomości, zasiedzeniem, samowolą budowlaną, a także
dewastacją terenu czy weryfikacją użytkowania terenu. Dla wielu samorządów współczesne ortofotomapy
stały się narzędziem do „urzędowej walki” z nielegalnie postawionymi obiektami budowlanymi, co
powoduje oprócz korzyści podatkowych także korzyści społeczne (planistyczne czy urbanistyczne) –
kreowanie i monitoring ustalonego wcześniej ładu przestrzennego.
W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania wykorzystaniem archiwów
teledetekcyjnych w sprawach sądowych. Wcześniej głównymi dowodami w takich postępowaniach były
głównie przedwojenne mapy katastralne, wielkoskalowane mapy topograficzne czy posiadane plany
sytuacyjne. Główną przyczyną takiego stanu jest zwiększającą się, wśród stron postępowania, świadomość
potencjału informacyjnego, jaki posiadają materiały teledetekcyjne, jak również powszechna dostępność do
takich źródeł dowodowych. Archiwalne zdjęcia lotnicze wykonywane w latach 1945–1972 można pozyskać
odpłatnie z Centralnego Archiwum Wojskowego (obecnie, od 2011 roku trwają tam prace remontowe
i dostęp do zasobu jest wstrzymany), do którego przeniesiono zasoby likwidowanego Wojskowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Warszawy. Zdjęcie lotnicze wykonywane cyklicznie od lat
70. XX wieku do czasów współczesnych dostępne są natomiast w Centralnym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Dla wybranych obszarów można tam także pozyskać zdjęcia
wykonane w okresach wcześniejszych. Innymi miejscami dostępowymi są coraz liczniej budowane miejskie
geoportale, w których zamieszczane są niejednokrotnie archiwalne materiały fotolotnicze oraz archiwa
fotolotnicze zgromadzone przez instytuty naukowe czy osoby prywatne.
Dla części zastosowań sądowych konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania
(i oczywiście wiedzy) pozwalającego na budowę modelu stereoskopowego (fotogrametria archiwalna) dla
innych wystarczy wizualna interpretacji takich materiałów wspomożona funkcjami ogólnie dostępnych
systemów geoprzestrzennych. W obu sytuacjach takie dowody sądowe są jednak oceniane czy weryfikowane
przez specjalistów (geodeci sądowi) z listy biegłych, których powołuje Prezes Sądu Okręgowego.
W latach 2007–2012 roku przed Sądem Rejonowym w Chełmnie toczyła się sprawa o stwierdzenie
zasiedzenia pewnej nieruchomości położonej w Dolnych Wymiarach (kujawsko-pomorskie). Jedna ze stron,
poprzez wskazanych świadków próbowała udowodnić, że przedmiotowa działka była użytkowania rolniczo
od momentu zasiedzenie (druga połowa lat 60. XX wieku), druga strona z kolei twierdziła, że uprawy ziemi
czy wypasu zwierząt na tym obszarze nie prowadzono. Przyczynkiem do rozpoczęcia procesu sądowego
i legalizacji stanu obecnego był złożony w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
wniosek strony o ustanowienie na tym obszarze użytku ekologicznego o powierzchni około 3 ha (i w
związku z tym na działce sporu pojawił się geodeta). W takiej retrospektywnej analizie zmian użytkowania
terenu zdjęcia lotnicze stały się dla Sądu jednym z dowodów w sprawie. W procesie wykorzystano zdjęcia
lotnicze z lat: 1951, 1961, 1966, 1972, 1979, 1996 oraz 2004–2006, a także mapę sytuacyjno-wysokościową
z 2007 roku. Archiwalne zdjęcia lotnicze miały w założeniu pomóc w tej spornej kwestii i rozstrzygnąć, jak
było w istocie, czy prowadzono prace rolne, czy jednak był to teren nieużytkowany rolniczo. Opinie
w sprawie interpretacji za pomocą zdjęć lotniczych użytkowania spornej działki wykonali specjaliści
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dodatkowo ekspertyzę w sprawie możliwości użytkowania rolniczego gleb wykonał inny zaproszony
specjalista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łącznie w podanym okresie odbyło się
kilkanaście rozpraw sądowych, powołano wielu świadków a biegły sądowy z zakresu geodezji
zakwestionował przedstawiony materiał fotolotniczy. Sprawa się zakończyła, Sąd Rejonowy wydał wiążący
wyrok, a użytek ekologiczny na tym obszarze już prawdopodobnie nie powstanie.
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WSPOMNIENIE O MIECZYSŁAWIE SINKIEWICZU
Mieczysław Kunz, Zenon Kozieł
Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mieczysław Sinkiewicz (1950–1995) był bardzo obiecującym naukowcem toruńskiego ośrodka
geograficznego, o szerokich zainteresowaniach badawczych, których wspólnym spoiwem były materiały
teledetekcyjne i ich praktyczne wykorzystanie.
W latach 1968–1973 studiował geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę
magisterską pt. Gleby okolic Gopła na podstawie analizy zdjęć lotniczych wykonał w Zakładzie
Gleboznawstwa. Od września 1973 roku Mieczysław Sinkiewicz został zatrudniony, jako asystent naukowodydaktyczny w Zakładzie Geomorfologii, przemianowanym w 1989 na Zakład Geomorfologii i Geografii
Fizycznej, Instytutu Geografii UMK w Toruniu. Rozprawę doktorską pt. Zmiany rzeźby terenu Pojezierza
Kujawskiego pod wpływem procesów stokowych przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława
Niewiarowskiego a jej publiczna obrona odbyła się we wrześniu 1983 roku.
Odszedł nagle 11 września 1995 roku, w wieku 45 lat, w przededniu ukończenia rozprawy habilitacyjnej
pt. Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej, podczas wyprawy naukowej na
Islandię, której tematem przewodnim był monitoring zmian naturalnej powierzchni Islandii z zastosowaniem
zdjęć satelitarnych ERS-1 i ERS-2 oraz innych systemów teledetekcyjnych.
W 1983 roku z jego inicjatywy przy Zakładzie Geomorfologii i Geografii Fizycznej, powołano według
własnego pomysłu i autorskiej koncepcji wyposażenia jednoosobową Pracownię Fotointerpretacji –
pionierską jednostkę dydaktyczno-naukową, która od 1-go października 1994 roku przekształciła się
w niezależną jednostkę – Pracownię Teledetekcji i Kartografii, a dzisiaj funkcjonuje jako Zakład Kartografii,
Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej.
Mieczysław Sinkiewicz odbył kilka staży naukowych, w tym: długoterminowy (1982) we Francji
w: Centre de Géomorphologie w Caen, Institut de Géomorphologie w Paryżu i Centre de Geographie
Appliquée w Strasbourgu, a także krótkoterminowy (1989) w Sektion Geographie der E-M-A-Universität
w Greifswaldzie (NRD). Powyższe doświadczenia pozwoliły mu później na realizację licznych projektów
badawczych, z których finansowano m.in. zaplecze aparaturowe laboratorium teledetekcji. Brał udział
w dwóch wyprawach polarnych (1978 i 1985). Współpracował nie tylko z geografami, ale także
z archeologami, biologami czy specjalistami z zakresu badań środowiska kulturowego.
Dorobek naukowy Mieczysława Sinkiewicza liczy 58 publikacji, w tym 49 powstałych po uzyskaniu
stopnia naukowego. Na dorobek ten składają się 3 monografie naukowe, 2 redakcje monografii,
34 oryginalne prace badawcze, 11 komunikatów i streszczeń wystąpień naukowych, 7 notatek naukowych
oraz 2 mapy, a także kilka niepublikowanych opracowań kartograficznych. Był współorganizatorem
VII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji (1977) i organizatorem XIII konferencji z tego cyklu
(1989). Współorganizował także Ogólnopolskie Seminarium Naukowe – Fotointerpretacja w Badaniach
Polarnych, które odbyło się w 1987 roku w Toruniu.
Ponad dwudziestoletnią aktywność badawczą Mieczysław Sinkiewicza można podzielić syntetycznie na
dwa kierunki działalności – rozwijanie metod wykorzystania zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych
w badaniach geograficznych (geomorfologicznych, archeologicznych i środowiska kulturowego) oraz na
badania przekształceń rzeźby terenu po wpływem procesów denudacyjnych. W obu tych sferach był
cenionym w Polsce specjalistą.
Mieczysław Sinkiewicz był niekwestionowanym społecznikiem, założycielem (1974) i kierownikiem
Sekcji Fotointerpretacji przy toruńskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG),
wiceprzewodniczącym w latach 1987–1989 Komisji Fotointerpretacji Zarządu Głównego PTG, sekretarzem
(od 1991 roku) Komisji Geograficzno-Geologicznej Toruńskiego Towarzystwa Naukowego (TTN).
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ZMIANY MORFOMETRII JEZIORA OSTROWSKIEGO W ŚWIETLE MATERIAŁÓW
KARTOGRAFICZNYCH, TELEDETEKCYJNYCH ORAZ POMIARÓW TERENOWYCH
Mieczysław Kunz1, Rajmund Skowron2, Szymon Skowroński1
1
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2
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Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie materiałów kartograficznych (1887, 1911, 1975), planu batymetrycznego jeziora (1960),
panchromatycznych i barwnych zdjęć lotniczych (1980, 1991, 1996 i 2004) oraz precyzyjnych pomiarów
terenowych z wykorzystaniem geodezyjnych odbiorników GPS (2009 i 2012) dokonano określenia zmiany
morfometrycznych cech Jeziora Ostrowskiego położonego we wschodniej części Pojezierza
Gnieźnieńskiego, w zlewni kanału Ostrowo-Gopło.
Zarówno w Jeziorze Ostrowskim, jak i w jeziorach położonych w sąsiedztwie od początku lat 80. XX
wieku obserwuje się systematyczne obniżanie się poziomu zwierciadła wody. Z pewnością jest to efekt
nie tylko niskich opadów (Gniezno < 550 mm), zabiegów melioracyjnych przeprowadzanych w zlewni Kan.
Ostrowo-Gopło, niekorzystnego położenia zlewni w pobliżu działu wodnego (IV i V rzędu), ale także
prowadzenia odwodnień związanych z systemem odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Jezioro
Ostrowskie od roku 2002 stało się zbiornikiem bezodpływowym i obecnie składa się z dwóch oddzielnych
akwenów połączonych kanałem o długości 70 m.
Analiza historycznych materiałów kartograficznych i wieloczasowych zdjęć lotniczych, a także pomiarów
geodezyjnych z 2009 roku i 2012 roku (prowadzonych z wykorzystaniem globalnego systemu
pozycjonowania – GPS) pozwoliła na precyzyjne prześledzenie zaistniałych zmian. Powierzchnia jeziora
między rokiem 1887 i 1960 zmniejszyła się o 32,2 ha, czyli o 9,3%, natomiast między rokiem 1960 i 2009
o dalsze 72,5 ha, czyli o ok. 23%. Można zatem przyjąć, iż w ciągu ostatnich 123 lat powierzchnia jeziora
zmniejszyła się o blisko 105 ha (30,2%), co daje przeciętne tempo zaniku 0,9 ha/rok. Pojemność jeziora
w okresie 1960–2009 zmniejszyła się z 31.242,9 tys. m3 do 26.089,6 tys. m3, czyli o 5.153,3 tys. m3 (17,5%),
co powoduje zmianę 105,2 tys. m3/rok. Również istotne zmiany dotyczą pozostałych parametrów niecki
jeziornej. Zmniejszenie się objętości Jeziora Ostrowskiego spowodowało nie tylko odsłonięcie się nowych
obszarów, zwłaszcza płytko-wodnych, ale przede wszystkim duże zmiany elementów subakwalnych. Dużym
zmianom uległ zarys linii brzegowej.
Przebieg zmian położenia zwierciadła wody w jeziorze przedstawiono w kilku tabelach i mapach.
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MIEJSKA WYSPA CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE TORUNIA – ZAŁOŻENIA
I STAN REALIZACJI PROJEKTU
Mieczysław Kunz1, Joanna Uscka-Kowalkowska2, Rajmund Przybylak2,
Marek Kejna2, Andrzej Araźny2, Rafał Maszewski2
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2
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Praca prezentuje założenia, metodykę oraz stan realizacji projektu naukowo-badawczego, którego celem
jest zbadanie wpływu czynników środowiskowych, dynamicznych i antropogenicznych na warunki
meteorologiczne i biometeorologiczne wraz z docelowym opracowaniem mapy topoklimatów miasta
Torunia.
Badania prowadzone są od ponad roku w oparciu o założoną w wybranych miejscach Torunia sieć
26 punktów pomiarowych z automatyczną rejestracją podstawowych elementów meteorologicznych oraz
docelowo satelitarne obrazy termalne pozyskane z satelity Terra ASTER.
Zbudowany w środowisku ArcGIS system informacji geograficznej (GIS) wykorzystywany jest do
interpolacji rozkładu poszczególnych elementów meteorologicznych oraz rozkładu wskaźników
biometeorologicznych. Do tego systemu pozyskano szereg danych przestrzennych, jak pokrycie/użytkowanie
terenu, lokalizacja i wysokość budynków, model wysokościowy terenu (DEM) oraz aktualną barwną
ortofotomapę.
Uzyskane w projekcie wyniki dotyczące zmienności warunków bioklimatycznych Torunia będą mogły
być wykorzystane w organizacji turystyki i rekreacji a utworzona mapa topoklimatów w planowaniu
przestrzennym i dalszym rozwoju miasta.
Projekt realizowany jest w ramach grantu MNiSW nr N N306 723040.
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CMAF – CHRIS MORPHOLOGICAL ADAPTIVE FILTER
Przemysław Kupidura
Laboratory of Remote Sensing and GIS
Warsaw University of Technology

This paper presents the author-made adaptive algorithm created to filter specific noise which occasionally
occurs on CHRIS images. CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) is a multi-angle
hyperspectral spectrometer placed on the PROBA (Project for On-Board Autonomy) satellite platform
launched on 22 October 2001. The CHRIS/PROBA mission, funded by the European Space Agency (ESA)
and the British National Space Center (BNSC), became an important source of data for land and
environmental applications, thanks to its flexibility (five different spatial and spectral resolution modes) and
availability. However, occasionally, image errors, caused by a device imperfection, may occur. There are
two main types of spoken error: horizontal, one-pixel thin “bad lines”, comprising correct and bad pixels,
intertwined, and vertical, bright or dark stripes of varied thickness (from one to several pixels) (Kupidura,
2010). There is a popular filter, developed by Settle (Cutter, 2004; Garcia, Moreno, 2004), which corrects
some kinds of horizontal “bad lines”, and also suppresses the vertical noise. Usually the Settle method works
with a very high efficiency. The most important advantage of this filter is that it doesn’t cause any blur or
detail suppression. However, sometimes the structure of the objects on an image, like “vertically” oriented
(dark) rivers, or (bright) clouds may be mistreated as spoken errors, leading to an image being corrupted
instead of being corrected.
The proposed algorithm – CMAF is a mathematical morphology based algorithm allowing the
elimination of all types of errors occurring on CHRIS images. It consists of 3 consecutive steps, dedicated to
different error types: “black bad lines”, “bright bad lines” and erroneous vertical stripes. It is based on
several, relatively simply morphological operations, which may be applied using free software (such as
BlueNote; an open-source software, developed based on the author’s design, dedicated to morphological
operations). The filter has an adaptive character, what means, that firstly, the noise is tested, and the result of
filtering operations is only applied on erroneous lines (horizontal or vertical), which eliminates or at least
minimizes the filter influence on the correct parts of the image.
The result of the CMAF algorithm shows a very high efficiency in noise detection and suppression.
Thanks to its adaptive character, it preserves the edges of the objects in an image. The visual analysis of the
results, when compared to other filter types shows, that CMAF is slightly less effective than the Settle
method, but on the other hand it doesn’t cause the errors, which the Settle method typically does cause. What
is also important, is that CMAF completely eliminates all types of “bad lines” errors, while there is no other
algorithm dedicated to “bright bad lines”.
The paper shows, that CMAF might be an interesting alternative to other, popular algorithms dedicated to
the filtering of CHRIS images.

36

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DO MONITORINGU PROCESU
USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO MIASTA
Małgorzata Krówczyńska
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej przynosi zawsze doskonałe rezultaty, w zarządzaniu
programami, w których kluczową rolę odgrywa dokładna analiza informacji rozproszonej w przestrzeni
geograficznej. Współczesne rozwiązania informatyczne w tej dziedzinie pozwalają nie tylko na gromadzenie
w komputerze usystematyzowanych zbiorów danych, ale także dzięki nowoczesnym technikom obrazowania
powierzchni ziemi, umożliwiają obiektywną i kompleksową inwentaryzację przestrzenną wybranego
zagadnienia. Najważniejszą korzyścią płynącą ze stosowania Systemów Informacji Przestrzennej dla osób
odpowiedzialnych za zarządzanie programami z zakresu administracji publicznej jest wsparcie procesu
podejmowania decyzji o rzeczowe i wiarygodne analizy powstałe na bazie precyzyjnych i aktualnych map
cyfrowych. W efekcie prowadzi to do zwiększenia efektywności zarządzania oraz do oszczędnego
i gospodarnego wydatkowania środków publicznych.
Siła Systemów Informacji Przestrzennej polega na zestawieniu wielu rodzajów informacji pochodzących
z różnych źródeł w przestrzeni geograficznej, która stanowi obiektywny punkt odniesienia do wszystkich
analiz. Popularyzacja tych systemów nastąpiła dzięki rozwojowi technik zdalnego obserwowania
powierzchni Ziemi z pułapu lotniczego i satelitarnego. Odpowiednio przetworzone zdjęcia lotnicze,
czy satelitarne stanowią najbardziej obiektywne, aktualne i kompleksowe źródło danych o pokryciu terenu.
Najczęściej są one wykorzystywane do uzupełniania lub weryfikacji zbiorów danych przestrzennych
pochodzących z rejestrów tworzonych metodami inspekcji w terenie lub wypełnianymi na podstawie
zgłoszeń.
Podstawą działania systemu monitoringu procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
powinna być szczegółowa inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do
poszczególnych budynków w obrębie działki ewidencyjnej wykonana przez gminy, zarówno w odniesieniu
do budynków użyteczności publicznej, jak i instalacji czy budynków mieszkalnych. Podstawowym brakiem
rzetelnej inwentaryzacji azbestu jest brak skutecznych mechanizmów gromadzenia danych, narzędzi do ich
weryfikacji oraz opracowanej koncepcji odpowiedzialności za przekazywane dane. Prowadzi to do sytuacji,
w której posiadane dane są niekompletne lub oparte na niezweryfikowanych założeniach.
W pracy na przykładzie wybranego miasta zaprezentowano możliwość wykorzystania danych
udostępnionych w publicznych rejestrach i danych bodących w posiadaniu miasta do inwentaryzacji
wyrobów azbestowych oraz możliwość wykorzystania systemów informacji przestrzennej celu wspomagania
osób odpowiedzialnych ze proces monitorowania i usuwania azbestu z terenu danego miasta lub gminy.
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WPŁYW TURYSTYKI NA KONDYCJĘ ROŚLINNOŚCI WZDŁUŻ WYBRANYCH
SZLAKÓW DOLINY GĄSIENICOWEJ NA PRZYKŁADZIE DANYCH
TELEDETEKCYJNYCH
Marlena Kycko1, Bogdan Zagajewski1, Anna Kozłowska2, Magdalena Oprządek2
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Zwiększająca się liczba turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym wpływa na środowisko górskie,
szczególnie na roślinność znajdującą się w najbliższym otoczeniu szlaków turystycznych. Badanie stanu
roślinności obszarów górskich jest jednym z kluczowych elementów monitoringu środowiska, w tym także
oceny wpływu zniszczeń dokonywanych przez turystów. Zadanie to może być ułatwione przy zastosowaniu
teledetekcji, która rejestruje dane z dużych 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 powyżej 10 m od szlaku. Zastosowanie wspomnianych 3 buforów pozwala przyjąć,
że w pierwszej strefie roślinność narażona jest w największym stopniu na wydeptywanie, w drugim buforze
prawdopodobieństwo to znacznie maleje, a w ostatnim jest bardzo niewielkie, co oznacza, że te pomiary są
referencyjne do poprzednich. Największy udział procentowy w pokryciu badanego terenu mają murawy alpejskie,
zajmując ok. 48%. Dlatego też w niniejszych badaniach wybranych zostało 8 dominujących gatunków roślin
wchodzących w skład muraw alpejskich, 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 teledetekcyjne wskaźniki roślinności analizowały: ogólny wigor roślin
(NDVI-Normalized Difference Vegetation Index; SR-Simple Ratio Index; EVI- Enhanced Vegetation Index;
ARVI- Atmospherically Resistant Vegetation Index), zawartość i strukturę chlorofilu (NDVI705 - Red Edge
Normalized Difference Vegetation Index; mSR705 - Modified Red Edge Simple Ratio Index; mNDVI705 - Modified
Red Edge Normalized Difference Vegetation Index; VOG1, VOG2, VOG3- Vogelmann Red Edge Index 1,2,3)
oraz karotenoidów (CRI 1, CRI 2- Carotenoid Reflectance Index 1, 2; ARI 1, ARI 2-Anthocyanin Reflectance
Index 1, 2), ilość światła wykorzystywanego przez rośliny w procesie fotosyntezy (PRI- Photochemical
Reflectance Index; SIPI- Structural Independent Pigment Index), zawartość azotu (NDNI- Normalized Difference
Nitrogen Index), celulozy i ligniny (NDLI- Normalized Difference Lignin Index; CAI- Cellulose Absorption
Index; PSRI- Plant Senescence Reflectance Index) oraz wody (WBI-Water Band Index; NDII-Normalized
Difference Infrared Index; NDWI-Normalized Difference Water Index; MSI- Moisture Stress Index).
Wykorzystanie pomiarów hiperspektralnych pozwoliło na analizę zmian w zakresie widma
elektromagnetycznego dla analizowanych gatunków roślin. Przeprowadzona analiza statystyczna (test Anova),
wykazała istotne statystycznie różnice na poziomach istotności: 0,05, 0,01 oraz 0,001 pomiędzy roślinnością
narażoną na wydeptywanie a referencyjną, znajdującą się powyżej 10 m od szlaków. Efekt wydeptywania
w krzywej spektralnej badanych gatunków zauważalny jest w paśmie widma elektromagnetycznego opisującym
struktury komórkowe, a także uwodnienie roślin. Największą odpornością wykazały się bliźniczka psia trawka
(Nardus stricta) oraz sit skucina (Juncus trifidus), najmniejszą natomiast boimka dwurzędowa (Oreochloa
disticha). Teledetekcyjne wskaźniki roślinności położonej przy szlakach cechowały się nieznacznie niższymi
wartościami wskaźników w stosunku do gatunków badanych ponad 10 m od szlaku (roślinność referencyjna).
Jednakże wartości te nadal mieszczą się w zakresie optymalnym, charakterystycznym dla roślinności w dobrym
stanie kondycyjnym. Kolejnym efektem badań było uzyskanie teledetekcyjnych wskaźników roślinności, które
są istotne statystycznie do wykazywania zmian w roślinności wydeptywanej. Należą do nich wskaźniki: NDVI,
EVI, ARVI z grupy wskaźników analizującej ogólny wigor roślin; mSR705, mNDVI705 charakteryzujące
zawartość i strukturę chlorofilu; WBI, NDWI, NDII analizujące zawartość wody w pokrywie roślinnej. Szata
roślinna jest w dobrym stanie kondycyjnym, utrzymane to jest dzięki bardzo dobrej ochronie Służb Parku.
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SYSTEM SIPAS – INNOWACJA W ANALIZACH POWIERZCHNI
LODÓW NA MORZACH
Katarzyna Lange
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Wydział Nawigacji
Akademia Morska w Gdyni

Satelitarne Przetwarzanie i Analiza Systemu (Satellite Image Processing and Analysis System – SIPAS)
jako rozszerzenie środowiska ArcGIS daje nowe możliwości w analizie obrazów rastrowych. Zdecydowana
większość produktów NIC (National Ice Center) jest tworzona za pomocą edytora SIPAS ArcGIS.
Narzędzia tej aplikacji umożliwiają wydajną pracę na obrazach rastrowych, umożliwia m.in. precyzyjny
opis charakterystyk lodowych, które są jasne dla kapitana statku. Dzięki informacjom, które za pomocą tego
rozszerzenia można wprowadzić na mapy , kapitan statku wie o warunkach i zagrożeniach stojących przed
nim i może podejmować świadome decyzje o tym jak postępować. Ponad 50% produktów NIC jest tworzona
za pomocą edytora SIPAS ArcGIS. To środowisko edycji obsługuje większość danych tasowania,
przetwarzania i operacji porządkowych dla analityków lodu. NIC zazwyczaj generuje tygodniowo między
70 i 80 standardowych produktów wyjściowych, które są używane przez US Navy, jak i przez organizacje
zainteresowane wysyłką ładunku, ropy naftowej i gazu, dostęp do połowów i badań naukowych.
Oprogramowanie ArcGIS dostarcza NIC zintegrowane możliwości zarządzania danymi, analizy obrazu,
tworzenia danych wyjściowych oraz możliwości ich upowszechniania.
System Sipas jest określany przez pracowników NIC jako niezwykle szybki, dający duże możliwości
przetwarzania danych oraz dzielenia się nimi z pozostałymi pracownikami. Jego główną zaletą jest szybki
dostęp do dużej ilości danych rastrowych i możliwość efektywnej pracy z nimi, co w pracy z danymi
rastrowymi jest niezwykle istotne.

39

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

SICH-2, UKRAIŃSKIE ZDJĘCIA SATELITARNE DEDYKOWANE
BADANIOM ŚRODOWISKOWYM
Stanisław Lewiński1, Oleksandr Sotnikov2, Michał Krupiński1,
Olga Parshyna2, Rafał Dąbrowski3
1

Zespół Obserwacji Ziemi
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
2
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3
Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Celem referatu jest prezentacja zdjęć satelitarnych, które są pozyskiwane z pokładu ukraińskiego
mikrosatelity Sich-2. Obrazy powierzchni Ziemi są rejestrowane w pięciu zakresach promieniowania
elektromagnetycznego. Trzy pierwsze kanały, związane z promieniowaniem zielonym, czerwonym i bliską
podczerwienią (G: 0.51–0.59 µm, R: 0.61–0.68 µm, IR: 0.80–0.89 µm) posiadają rozdzielczość przestrzenną
8.2 m. Dodatkowo skaner wielospektralny rejestruje z tą samą rozdzielczością kanał panchromatyczny
(PAN: 0.51–0.90 µm). Piąty kanał danych obrazowych związany jest z zakresem bliskiej podczerwieni
(NIR: 1.51–1.70 µm). Jego rozdzielczość jest pięciokrotnie mniejsza: 41.2 m. Rozdzielczość radiometryczna
jest jednakowa dla wszystkich rejestrowanych danych obrazowych i wynosi 8 bitów. Skaner wielospektralny
rejestruje pas zobrazowania o szerokości 48 km (w nadirze), natomiast w przypadku skanera średniej
podczerwieni szerokość sceny jest większa i wynosi 58 km.
Satelita Sich-2 został wprowadzony na orbitę z pokładu ukraińsko-rosyjskiej rakiety nośnej Dniepr
przystosowanej do zadań o charakterze cywilnym, wystrzelonej z kosmodromu Dombarowskij w Rosji
17 sierpnia 2011. Sich-2 porusza się po orbicie heliosynchronicznej o inklinacji wynoszącej 98.24°, na
wysokości 700 km. Czas rewizyty wynosi 4-5 dni. Może on być jednak skrócony dzięki zdolności
wykonywania zdjęć ukośnych. Skanery mogą wychylić się do 30° od nadiru.
Sich-2 to kontynuacja misji Sich-1, Okean-O oraz Sich-1M. Według założeń ukraińskiej polityki
kosmicznej Sich-2 daje początek konstelacji nowoczesnych mikrosatelitów przystosowanych do
pozyskiwania zobrazowań powierzchni Ziemi w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni
z rozdzielczością przestrzenną 8 m (Sich-2, Sich-2M) oraz metrową (Sich-3-O) a także metrowych
zobrazowań radarowych (Sich-3-R). Satelity charakteryzują się wysokim zaawansowaniem technologicznym
zarówno pod względem elektronicznym jak i zastosowanych podczas ich budowy materiałów polimerowych
oraz kompozytowych. Zainstalowane urządzenia przystosowane są do pracy w warunkach otwartej
przestrzeni kosmicznej i nie wymagają specjalnych zabezpieczeń w postaci hermetycznych obudów.
Zdjęcia satelitarne Sich-2 ze względu na rozdzielczość przestrzenną są zbliżone do danych obrazowych
Formosat-2, SPOT-5 oraz RapidEye. W ramach referatu zostaną przedstawione możliwości ich
wykorzystania dla potrzeb teledetekcyjnego monitoringu powierzchni Ziemi ze szczególnym
uwzględnieniem lasów, klęsk żywiołowych oraz terenów rolniczych. Są to wyniki prac prowadzonych przez
firmę Dniprocosmos S.C., która specjalizuje się w teledetekcji satelitarnej oraz jest dystrybutorem zdjęć
satelitarnych.
Zespół Obserwacji Ziemi w Centrum Badań Kosmicznych PAN pozyskał jedno z pierwszych zdjęć
Sich-2 obrazujących obszar Polski. Na podstawie fragmentu sceny obrazującej okolice Lublina, w marcu
2012, wykonano analizę możliwości interpretacyjnych. W siedmiostopniowej skali MSIIRS (Multispectral
Imagery Interpretability Rating Scale) zobrazowanie zakwalifikowano na poziomie 4.
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ZASTOSOWANIE DANYCH SATELITARNYCH MODIS
W ANALIZIE ZACHMURZENIA
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Projekt ma na celu określenie przydatności obrazów satelitarnych MODIS do analizy zachmurzenia.
Duży zakres spektralny, globalny zasięg oraz niewielki czas rewizyty, sprawiają że te dane mają duże
potencjał w takich badaniach. Przeanalizowano ich przydatność do rozróżniania typów oraz wyznaczania
zasięgu chmur. W pierwszym etapie wybrano kompozycje RGB które najlepiej oddają wielowarstwową
strukturę zachmurzenia. Następnie przetestowano możliwości zastosowania automatycznych procedur
do rozróżnienia i wyselekcjonowania poszczególnych typów chmur. Analizę przeprowadzono na kilku
obrazach wykonanych w ciągu dnia w maju i czerwcu 2010 roku. Wybrano takie w których zróżnicowanie
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 również przydatność indeksów opracowanych na podstawie poszczególnych kanałów.
W rezultacie wybrano 3 wzorcowe kompozycje RGB, które pozwoliły na wyznaczenie poligonów
referencyjnych dla każdego 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 każdej 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 poniżej 0,3 (jako próg doskonałej funkcjonalności – poniżej 0,1),
a wartość determinacji poniżej 30%. Zabieg ten pozwolił na korekcję wstępnie wyznaczonych kompozycji
i wyznaczenie już 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 możliwe było
przetestowanie różnych metod maskowania chmur. Spośród istniejących algorytmów służących 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 różnych typów zachmurzenia przy zastosowaniu automatycznych masek
klasyfikujących dane w oparciu o wybrane parametry spektralne. Wyniki analiz pozwoliły na
wyselekcjonowanie metod pozwalających na najbardziej wiarygodne wyznaczenie granic poszczególnych
typów zachmurzenia.
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MAPA GEOMORFOLOGICZNA WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO ORAZ
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OPRACOWANA Z WYKORZYSTANIEM
METOD GEOINFORMATYCZNYCH
Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan. R. Olędzki,
Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Bazy danych stanowią w dzisiejszych czasach jedno z głównych źródeł informacji. Przeprowadzanie
analiz przestrzennych, np. wybranych komponentów środowiska umożliwiają dane w postaci cyfrowej.
Systemy Informacji Geograficznej wykorzystuje się nie tylko do pozyskiwania aktualnych informacji, ale
także do przetwarzania materiałów analogowych do postaci cyfrowych. W Polsce, wśród map
środowiskowych, wykorzystywanych do zarządzania przestrzenią, istotne znaczenie mają mapy
geomorfologiczne, przedstawiające rzeźbę kartowanych terenów.
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 mapy są zobrazowania satelitarne Landsat 5 TM w kompozycji barwnej 453,
która pozwala m.in. na rozróżnianie form pokrycia terenu, szczególnie związanych z roślinnością, a także
arkusze Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski 1:50 000, które dają informacje o formach rzeźby.
Związek pomiędzy ukształtowaniem terenu a litologią umożliwia wykorzystanie do analizy również Mapy
Geologicznej 1:200 000, w celu generalizacji form na niej występujących. Do weryfikacji form
wysokościowych przydatne okazują się arkusze Mapy Topograficznej 1:100 000 oraz Numeryczny Model
Terenu z misji SRTM, o rozdzielczości 60 x 90 m.
Po zgromadzeniu materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych w środowisku GIS należy wybrać układ
odwzorowawczy, odpowiedni dla danego obszaru. Docelowym układem przezentowanego opracowania jest
Polski Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992, gdyż jest to układ jednostrefowy, obejmujący obszar
całego kraju.
Zgromadzenie materiałów pozwala zauważyć związki pomiędzy obiektami znajdującymi się na zdjęciu
a granicami wydzieleń na mapach tematycznych oraz Numerycznym Modelu Terenu. Na tej podstawie
następuje wektoryzacja poligonów oraz wydzieleń liniowych i sygnaturowych. Wydzielenia zawarte
w legendzie dla mapy w skali 1:300 000 są wydzieleniami zaczerpniętymi z legendy do Przeglądowej Mapy
Geomorfologicznej Polski 1:500 000. Następnie formy rzeźby terenu należy zakodować według przyjętej
konwencji w ten sposób, aby łatwiej było je zidentyfikować. Kluczowym elementem jest opracowanie
symboliki i stylów legendy.
Końcowym etapem opracowywania przeglądowej mapy geomorfologicznej jest dołączenie mapy
podkładowej, zawierającej drogi krajowe, miasta powiatowe a także poziomice, w celu lepszej orientacji.
Ostatnim elementem jest przygotowanie kompozycji mapy do wydruku. Efektem opracowania jest mapa
geomorfologiczna w skali 1:300 000 województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, jak również
baza danych w standardzie ArcGIS.
Podsumowując należy zaznaczyć, iż zdjęcia satelitarne są przydatne przy opracowaniu przeglądowych
map geomorfologicznych, zarówno analizując wizualne cechy bezpośrednie, jak i cechy pośrednie,
natomiast pozstałe materiały pomagają w dokładnym wyznaczeniu granic wydzieleń w miejscach, w których
są one niejednoznacznie widoczne na zobrazowaniu. Cyfrowa mapa geomorfologiczna jest interaktywną
bazą danych, co daje szerokie możliwości jej dalszych zastosowań.
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WYKORZYSTANIE ORTOFOTOMAPY W KARTOWANIU GLEB
ZLEWNI ZANIKAJĄCYCH JEZIOR
Łukasz Mendyk, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak
Zakład Gleboznawstwa
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zanikanie jezior jest procesem naturalnym, który został przyspieszony w związku z działalnością
człowieka. Szacuje się, że na obszarze Polski północnej od ostatniego zlodowacenia zanikowi uległa połowa
jezior. Konsekwencją tego procesu jest ewolucja wielu różnych elementów środowiska w okolicach
zanikających zbiorników wodnych, w tym gleb.
Badanie gleb z wykorzystaniem zdjęć lotniczych jest bardzo trudne ze względu na ukrycie gleby przed
obserwacją pod różnymi elementami pokrycia terenu, którymi najczęściej jest naturalna, bądź uprawna szata
roślinna. Najlepsze warunki do fotointerpretacji gleb występują wtedy, gdy są one w najmniejszym stopniu
pokryte roślinnością, co wiąże się z wykonywaniem zdjęć w ściśle określonych terminach. Jednak gleby,
jako jeden ze składników środowiska przyrodniczego, można interpretować także na podstawie cech
pośrednich, do których zaliczyć można przede wszystkim rzeźbę terenu, roślinność, hydrografię, a także typ
gospodarki i antropogeniczne elementy krajobrazu. Znajomość powiązań między tymi komponentami
środowiska przyrodniczego umożliwia poprawne określenie wybranych właściwości gleb.
Celem pracy jest ocena przydatności zdjęć lotniczych w kartowaniu gleb obszarów zlewni zanikających
jezior. Do badań wybrano trzy obszary testowe o powierzchni około 250 x 250 m, zlokalizowane w zlewni
bezpośredniej zanikających Jezior Sumowskich, na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
Kartowanie gleb odbywało się z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (zdjęcia w paśmie widzialnym w barwach
naturalnych). W celu weryfikacji kartograficznych jednostek glebowych posłużono się mapami gleboworolniczymi w skali 1:25 000 (analogowymi i cyfrowymi), mapami topograficznymi w skali 1:10 000,
szczegółowymi mapami geologicznymi w skali 1:50 000, mapą zbiorowisk roślinnych zlewni oraz pracami
terenowymi (wiercenia, odkrywki glebowe). Interpretacja map dokonana została zarówno na podstawie cech
bezpośrednich, w przypadku zaoranych pól uprawnych, jak i na podstawie cech pośrednich w obszarach
porośniętych lasem, zaroślami oraz na trwałych użytkach zielonych.
Pokrywa glebowa zlewni Jezior Sumowskich charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem.
Wykazuje ona nieregularnie plamisty typ struktury pokrywy glebowej. Na całym obszarze wyznaczone
zostały 22 rodzaje jednostek kartograficznych. Obszary testowe znajdują się w centrum badanego obszaru,
gdzie występują gleby organiczne wytworzone z torfów i gytii, zajmujące dna rozległych zagłębień
wytopiskowych we wsiach Sumówko i Tomki. Na szczególną uwagę zasługują wśród nich
charakterystyczne gleby gytiowo-murszowe pokrywające dawne dno Jezior Sumowskich. Glebom
hydrogenicznym towarzyszą gleby autogeniczne - gleby rdzawe, płowe, arenosole i pararędziny. Rozwinęły
się one z osadów piaszczystych budujących kemy i z oraz osadów gliniastych budujących morenę. Formy
te górują nad dnem zagłębienia wytopiskowego. Interpretacja barwnych zdjęć pozwala na wykonanie
wielkoskalowych opracowań kartograficznych terenów o takiej zmienności, jak obszary zanikających
zbiorników wytopiskowych. Najważniejszą zmienną (cechą pośrednią) jest zróżnicowana pokrywa roślinna.
Zasięgi poszczególnych zbiorowisk roślinnych odpowiadają określonym glebom.
Należy jednak podkreślić, że nie jest możliwe kartowanie glebowe tylko na podstawie analizy zdjęć
lotniczych, jednakże stanowi ono wartościowe uzupełnienie prac terenowych, bardzo często przyspieszając
pracę.
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PRZY WYKONYWANIU ZDJĘĆ LOTNICZYCH
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Zdjęcia lotnicze i informacje uzyskane na podstawie ich interpretacji są obecnie bardzo często
używane w badaniach z dziedziny geologii, geomorfologii, archeologii czy ochrony środowiska. W ramach
działalności kół naukowych – Klubu Aktywnego Czwartorzędowca „Gigant” (Wydział Geologii,
Uniwersytet Warszawski) oraz Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony
Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA (Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski)
w latach 2009–2012 przeprowadziliśmy szereg projektów naukowych, których celem było wykonanie
i interpretacja zdjęć lotniczych. Projekty te realizowane były na obszarze Polski oraz po za granicami kraju
m.in. na terenie Łotwy, Ukrainy i Syrii. Zdjęcia wykonywane były do różnych celów m.in. prospekcji
archeologicznej, dokumentacji zabytków i stanowisk archeologicznych, dokumentacji form rzeźby terenu
czy dokumentacji zachodzących procesów przyrodniczych np. zasięgu fali powodziowej na Wiśle czy
zarastania torfowisk.
Przy wykonywaniu zdjęć korzystaliśmy z: samolotu, paraplanu, latawca i balonu. Na tej podstawie
określiliśmy wady i zalety użytkowania poszczególnego sprzętu oraz warunki, w których jego użycie jest
wskazane bądź niemożliwe. Pod uwagę braliśmy kryteria takie jak: cel i zakres wykonania zdjęć, rodzaj
wykonywanych zdjęć, koszt eksploatacji sprzętu, uprawnienia lub pozwolenia niezbędne do użytkowania
danego sprzętu, morfologię i pokrycie roślinnością lub zabudową fotografowanego terenu, warunki
pogodowe umożliwiające użytkowanie sprzętu, powierzchnię fotografowanego terenu, zakres czasowy
wykonywania zdjęć, wysokość wykonywania zdjęć, ciężar sprzętu oraz sposób jego transportu.
Żadna z przedstawionych metod nie jest idealna i nie może być stosowana bez względu na warunki
wykonywania zdjęć. Właściwy dobór wykorzystywanego sprzętu wpływa bezpośrednio na jakość zdjęć
i przydatność ich do fotointerpretacji. Może też stanowić o bezpieczeństwie posługujących się nim osób.
Realizacja projektów i zebranie prezentowanych materiałów możliwe było dzięki dofinansowaniu
przyznanemu przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (Uniwersytet Warszawski)
oraz Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.
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ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW UROCZYSKA KALISKO
W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM W LATACH 1957–2009
Magdalena Niedziałkowska1, Artur Obidziński1, Anna Otręba2
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Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego od momentu jego utworzenia w 1959 roku zaszły znaczne
zmiany struktury użytkowania gruntów. Celem podjętej pracy było określenie charakteru i dynamiki
zaistniałych zmian. Analizę przeprowadzono na przykładowym obiekcie Kalisko, o powierzchni blisko
480 ha, położonym w południowym pasie bagiennym Puszczy. Materiał stanowiły panchromatyczne zdjęcia
lotnicze z czterech terminów: 1957, 1972, 1982, 1990 oraz ortofotomapa w barwach naturalnych z 2009 r.
Zdjęcia zarejestrowano do układu PUWG 1992 oraz zwektoryzowano w programie ArcMap-ArcInfo 10.0.
W 2012 roku na podstawie wizji terenowej sporządzono klucz interpretacyjny do zdjęć z ostatniego terminu.
Dodatkowo posiłkowano się mapami ewidencji gruntów (1992), topograficzną (1993), urządzenia lasu
(2000), glebową (2008) i roślinności rzeczywistej (2009). W procesie fotointerpretacji wyróżniono
13 kategorii pokrycia terenu: las sosnowy, las dębowy, las olszowy, łozowiska, szuwary, łąki, kanały i rowy,
drogi, zabudowa, sady, pola orne, odłogi i otwarte piaski. W 1957 r. na analizowanym terenie dominowały
antropogeniczne formy użytkowania, w tym ponad 60% zajmowały łąki, ponad 10% pola uprawne i ok. 3%
łącznie zabudowa, drogi i rowy melioracyjne. Naturalna roślinność, obejmująca lasy sosnowe i olszowe oraz
szuwary zajmowała wówczas ok. 20% terenu. W 2009 r. nie było pól, łąki występowały śladowo, a pozostałe
formy antropogeniczne – drogi, rowy i odłogi stanowiły mniej niż 2% powierzchni. W krajobrazie
dominowały lasy, zajmujące ok. 70% i szuwary, zajmujące ok. 25% powierzchni. Tempo zmian
w wyróżnionych przedziałach czasu różniło się znacznie. W latach 1957–72 użytkowanie terenu było
stabilne. W latach 1972–82 większość łąk przeszła w szuwary a większość pól uprawnych zalesiono.
W latach 1982–1990 zniknęły pola i zabudowa, a szuwary zarastały olszą. W latach 1990–2009 szuwary
dalej przekształcały się w olszyny oraz zmniejszała się powierzchnia rowów i dróg. W całym analizowanym
okresie użytkowanie zmieniło się na ponad 75% terenu. Obserwowane zmiany wynikały głównie
z prowadzonego przez KPN od 1975 r. wykupu gospodarstw rolnych, co powodowało wyprowadzkę
mieszkańców, zaniechanie rolnictwa oraz zalesienia lub spontaniczną sukcesję lasów. Interesujący na tym tle
jest brak sukcesji leśnej na znacznej powierzchni szuwarów, mimo 30 lat zaprzestania użytkowania. Fakt ten
wskazuje na działanie dodatkowych czynników, poza uwolnieniem roślinności spod presji rolniczej.
Obserwacje terenowe i przegląd literatury sugerują postępujące zabagnienie terenu w wyniku zarastania
rowów melioracyjnych.
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WYKRYWANIE ZMIAN POKRYCIA TERENU NA PRZYKŁADZIE
ZDJĘĆ LANDSAT TM
Jan Niedzielko, Stanisław Lewiński
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Tematyka automatycznej detekcji zmian pokrycia terenu, na podstawie zdjęć satelitarnych, jest obecnie
jednym z wiodących tematów badawczych i równocześnie istotnym zagadnieniem aplikacyjnym. Jest to
spowodowane coraz większą dostępnością aktualnych oraz historycznych danych satelitarnych, istnieje
możliwość analizowania danych zarejestrowanych w odstępie nawet 40 lat.
Na podstawie zdjęć Landsat TM, zarejestrowanych w roku 1994 oraz 2006, zbadano zmiany pokrycia
terenu. Obszarem badań był fragment jednej sceny, obejmujący swoim zasięgiem Warszawę, Łódź oraz
Radom. W toku analiz wzięto pod uwagę podstawowe klasy pokrycia terenu występujące na tym obszarze:
wody, tereny zabudowane, lasy, tereny rolnicze pokryte roślinnością oraz tereny odkryte.
Analizy wykonano z zastosowaniem 5 różnych metod wykrywania zmian: różnica obrazów, różnica
obrazów sklasyfikowanych metodą nadzorowaną, klasyfikacja nadzorowana, analiza składowych głównych
oraz analiza głównych składowych w połączeniu z klasyfikacją nadzorowaną. Dodatkowo analizie poddano
obrazy o różnym stopniu wstępnego przetworzenia: zdjęcia nieprzetworzone, zdjęcia po korekcji Dark
Object Subtraction oraz po normalizacji Cakir’a. W sumie zastosowano 5 metod, każdą w 3 wariantach,
co doprowadziło w sumie do porównania 15 sposobów postępowania.
Wyniki detekcji zmian zostały zweryfikowane na podstawie pól testowych i przedstawione w postaci
macierzy błędów. Dokładność całkowita, zależnie od metody, wyniosła od 78% do 91%. Najlepszy rezultat
osiągnięto stosując równoczesną klasyfikację nadzorowaną obu zdjęć. Metody różnicowe oraz analiza
składowych głównych pozwoliły na osiągnięcie zbliżonych wyników. Zaobserwowano, że korekcja
atmosferyczna nie wpłynęła w znaczący sposób na wyniki. Normalizacja poprawiła wyniki niektórych
metod, jednak w innych przypadkach doprowadził do pogorszenia rezultatu. Wyniki przedstawione są
w formie tabel oraz map klasyfikacyjnych.
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GIS W ENERGETYCE EKOLOGICZNEJ
Andrzej Nienartowicz
Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opracowanie obiektywnych metod oceny stopnia wdrożenia zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju
należy do podstawowych problemów współczesnej ekologii. W poszukiwaniach sposobów dokonywania
takiej oceny spore nadzieje wiąże się z metodami stosowanymi w energetyce ekologicznej. Energia jest
bowiem „siłą napędową” wszystkich trzech podsystemów środowiska naturalnego człowieka, tj. biosfery,
socjosfery i technosfery, i z tego względu pełnić może ona rolę wspólnego języka i wspólnego mianownika
przy sporządzaniu ocen tak zróżnicowanych i rozległych struktur ekologicznych.
W badaniach energetycznych prowadzonych w dużej skali przestrzennej szczególną uwagę zwraca się na
relację pomiędzy strukturą krajobrazu i tworzących go ekosystemów, a intensywnością działań człowieka.
W analizach struktury krajobrazu, wyrażanej m.in. liczbą kategorii pokrycia terenu, liczbą wyróżnianych
poligonów, gęstością i jakością granic, bądź też różnorodnością bytujących w krajobrazie gatunków,
szczególną rolę odgrywa technologia GIS. Intensywność działań człowieka wyrazić można natomiast
poziomem zużycia energii kulturowej.
Poziom jej zużycia określa się następująco: 1 – w jednostkach energii bezpośredniej, 2 – w rachunku
skumulowanym (energia bezpośrednia plus energia ciągniona), 3 – w jednostkach tzw. emergii (tj.
wbudowanej energii słonecznej – embodied solar energy (emergy)) poprzez wprowadzenie wskaźników
tzw. trans formowości. W pozyskiwaniu i archiwizowaniu danych umożliwiających oszacowanie zasilania
energetycznego ekosystemów i krajobrazów stosowane są również procedury realizowane przez programy
do tworzenia systemów informacji przestrzennej.
Spośród różnorodnych metod stosowanych w badaniach energetycznych na poziomie krajobrazu
z zastosowaniem technologii GIS, na przykładzie danych literaturowych i badań własnych
przeprowadzonych w regionie Bory Tucholskie, omówione zostaną następujące analizy:
a) pomiar tzw. wskaźnika zagarnięcia produkcji pierwotnej HANPP (Human Appropriate of Net
Primary Production) i wyparcia biomasy roślinnej przez lokalną populację ludzką,
b) ocena wskaźnika intensywności rozwoju krajobrazu – Landscape Development Intensity Index,
c) bilans wbudowanej energii słonecznej polegający na szacowaniu transformowości energii
słonecznej w poszczególnych ogniwach łańcucha troficznego i łańcuchów technologicznych oraz
obliczeniu syntezy emergetycznej wskaźnika zrównoważonego rozwoju ESI (Emergy
Sustainability Index).
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TECHNOLOGIA GIS W MONITOROWANIU PROCESU ODTWARZANIA LASU
NA POŻARZYSKU W CIERPISZEWIE
Andrzej Nienartowicz1, Miłosz Deptuła1, Mieczysław Kunz2, Wiesław Cyzman1,
Aleksandra Piekarska1, Magdalena Kuczyńska1, Magdalena Waliszewska1
1

Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
2
Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teren pożarzyska w Cierpiszewie jest jednym z ważniejszych obiektów przyrodniczych, na którym
ekolodzy i geografowie z UMK prowadzą stały monitoring roślinności. Pożarzysko zlokalizowane jest
w Nadleśnictwach Cierpiszewo i Gniewkowo podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu. Oba nadleśnictwa leżą w zachodniej części Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej i stanowią część
rozległego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Bydgoską. Pożar wybuchł tu 10 sierpnia 1992 roku
w odległości około 10 km od płd.-zach. granicy Torunia i strawił 2938 ha lasu. Las został odtworzony
w wyniku zalesień przeprowadzonych w latach 1992-1996 według ekologicznego planu usunięcia szkód
i zagospodarowania pożarzyska.
Celem prowadzonych badań jest określenie zmian czasowo-przestrzennych fitocenoz i całej fizjocenozy,
a szczególnie porównanie struktury krajobrazu przed pożarem z jego strukturą w kolejnych latach po
katastrofie ekologicznej oraz porównanie stanu pokrywy roślinnej i struktury krajobrazu pożarzyska
w niektórych latach z otoczeniem, tj. okalającym pożarzysko niezaburzonym kompleksem leśnym.
Dla osiągnięcia powyższych celów w oparciu o program ArcGIS 9.3 zbudowano system informacji
geograficznej w oparciu o dane zawarte w operatach urządzania lasu i operatach glebowo-siedliskowych,
leśnych mapy gospodarcze i drzewostanowe, mapy roślinności rzeczywistej wykonane w wyniku kartowania
geobotanicznego, serii czasowej zdjęć lotniczych oraz zdjęcia satelitarnego ETM+ z 30 maja 2003 roku,
fotografie roślinności i czasowo przestrzenne serie zdjęć fitosocjologicznych wykonane w trakcie
bezpośredniej eksploracji terenu na stałych powierzchniach badawczych i w transektach przecinających
pożarzysko.
Przy wykorzystaniu programów ArcGIS, Idrisi 32 oraz MVSP dotychczas wykonano:


mapę zmienności przestrzennej siedlisk na obszarze pożarzyska,



mapę zapasu i zasobności grubizny wg oddziałów leśnych w 20 lat po pożarze,



mapę zmienności wskaźnika NDVI (na bazie zdjęcia satelitarnego ETM+ z 30 maja 2003 r.,



mapę rozmieszczenia stałych powierzchni badawczych, transektów i wykonanych zdjęć
fitosocjologicznych (odnowienia naturalne, sztuczne, fragmenty zachowanego starodrzewu),



mapy zmian pokrywy roślinnej w wybranych poddziałach leśnych o różnym sposobie
rozmieszczenia sadzonek (pasy i kwatery zalesień różnego kształtu z użyciem różnych gatunków
drzew), na podstawie których obliczono wskaźniki struktury krajobrazu (m.in. liczba płatów,
średnia wielkość płatu, długość granic (krawędzi) poligonów, wskaźnik NSCP, wskaźnik
różnorodności i równocenności kategorii pokrycia terenu),



dendrogramy i diagramy ordynacyjne prezentujące zmienność czasowo-przestrzenną fitocenoz
pochodzących z odnowień naturalnych i sztucznych oraz różnice w strukturze krajobrazu przed
pożarem i po pożarze.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w 20 lat po katastrofie ubytek zielonej biomasy
roślinnej na pożarzysku, oceniany względem dojrzałych lasów niezaburzonych występujących w otoczeniu,
jest nadal znaczny. Odtworzone uprawy sosnowe wykazują dość duże zróżnicowanie składu gatunkowego,
zaś stopień komplikacji struktury badanego obszaru po pożarze jest znacznie większy niż przed pożarem.
Głównymi przyczynami wzrostu mozaikowatości krajobrazu był nieregularny kształt powierzchni
zaburzonych oraz większa ilość i różnorodność gatunkowa sadzonek drzew liściastych użytych do zalesień
pasmowych i tworzenia kwater wśród odnowień sosnowych.
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BADANIE ZNISZCZEŃ ROŚLINNOŚCI PRZEZ FALĘ TSUNAMI NA TERENIE
JAPONII Z WYKORZYSTANIEM OBRAZÓW SATELITY LANDSAT TM
Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Pielaszek, Anna Jarocińska
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Tsunami należy do jednych z najgroźniejszych klęsk żywiołowych. Fala zalewająca obszar może dotrzeć
kilkanaście kilometrów wgłąb lądu niszcząc tereny zabudowane, a także występującą roślinność. Woda
zalewająca ląd powoduje wyrywanie oraz niszczenie roślinności występującej na powierzchni. Pozostają
jedynie rośliny o głębokim systemie korzeniowym. Ponadto woda morska powoduje zasolenie gleby,
co znacznie utrudnia pobieranie przez rośliny składników pokarmowych i wody.
Celem badań było określenie wpływu powodzi wywołanej falą tsunami na roślinność, a także
zweryfikowanie przydatności technik teledetekcyjnych do szacowania zmian wywołanych nią. Obszar badań
zlokalizowany był na wschodnim wybrzeżu Japonii, które zostało dotknięte przez tsunami 11 marca
2011 roku. Rozciąga się on między miastami Kashima na południu oraz Shiogama na północy. Jego
powierzchnia wyniosła około 600 km2.
Pierwszym etapem prac było wyselekcjonowanie zdjęć z satelity Landsat TM, które posłużyły do
dalszych analiz. Obrazy były wybrane tak, aby pochodziły z okresu przed i po tsunami, z podobnego
momentu w sezonie wegetacyjnym oraz były jak najmniej zachmurzone. Celem doboru takich kryteriów
było zminimalizowanie wpływu różnic pomiędzy wartościami wskaźników wynikających z różnego stadium
rozwoju roślinności. Zdecydowano się na pobranie dwóch zobrazowań z czerwca 2004, stanowiących
materiał referencyjny, oraz dwóch obrazów z czerwca 2011 ukazujących stan roślinności trzy miesiące
po katastrofie. Na obrazach przeprowadzono korekcję atmosferyczną metodą Dark Object Subtraction,
a następnie nałożono maskę chmur.
Na tak przygotowanych danych obliczono wskaźnik NDVI dla zobrazowań z czerwca 2004 roku,
a następnie na jego podstawie stworzono maskę obszarów pokrytych roślinnością, przyjmując minimalną
wartość świadczącą o występowaniu roślinności na poziomie 0,2. Maska obszarów pokrytych roślinnością
wykonana na podstawie zobrazowań z roku 2004 została również nałożona na obrazy z roku 2011. Celem tej
operacji było otrzymanie obszarów o tej samej powierzchni w obu okresach, dzięki czemu możliwe było
porównywanie oraz określenie zmian w powierzchni oraz kondycji roślinności. Po nałożeniu masek,
obliczone zostały teledetekcyjne wskaźniki roślinności: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
jedynie na obrazach z roku 2011, Simple Ratio Index (SR) i Moisture Stress Index (MSI). Przeanalizowano
także sytuację meteorologiczną z okresów przed wykonaniem zobrazowań w roku 2004 i 2011.
Bazując na uzyskanych wartościach wskaźnika NDVI stwierdzono, że w roku 2004 roślinność zajmowała
355,22 km2, co stanowi 60,4% całkowitej powierzchni analizowanego terenu, natomiast w roku 2011
roślinność zajmowała 209 km2, czyli zaledwie 35,5%. Wartości uzyskane na podstawie wskaźnika SR były
bardzo zbliżone i wynosiły dla roku 2004 – 357,3 km2 (60,7%) oraz dla roku 2011 – 198,7 km2 (33,79%).
Wartości wskaźnika MSI, świadczące o stresie wodnym roślin, wskazywały na podobne pokrycie terenu
przez roślinność w roku 2004, natomiast w przypadku roku 2011 zachodziła pewna rozbieżność. Wartości
MSI wskazywały, iż w roku 2011 było więcej roślinności niż wskazywały NDVI i SR. Prawdopodobnie
wskaźnik MSI wykazuje większą wrażliwość na występowanie roślinności nawet w bardzo złym stanie
kondycyjnym niż NDVI i SR.
Na podstawie przestrzennego rozkładu wartości wskaźników, szczególnie MSI, możliwe jest
wyznaczenie zasięgu powodzi wywołanej falą tsunami. Wartości te na terenach zalanych były niskie
w przypadku NDVI i SR (zły stan kondycyjny) bądź wysokie dla MSI (wysoki stres wodny). Na terenach,
które nie zostały zalane, zaobserwowano poprawienie się kondycji roślinności – głównie lasów.
Przeanalizowano wartości opadów z 90 dni poprzedzających wykonanie zobrazowań satelitarnych,
zanotowane przez stację meteorologiczną w Sendai. Sumaryczne ilości opadów dla obu lat były zbliżone:
266,0 mm (2004 rok) oraz 331,7 mm (2011 rok). Znaczące okazało się ostatnie 10 dni, gdzie opady dla roku
2004 wyniosły zaledwie 7,1 mm, gdzie dla roku 2011 było to 164,3 mm. Podwyższone opady mogły
spowodować poprawę warunków wilgotnościowych roślinności na obszarach niezalanych, a tym samym
poprawę jej kondycji.
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40 LAT LANDSAT'A W POLSKIEJ GEOGRAFII
Jan R. Olędzki
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

23 lipa bieżącego roku minęło 40 lat od wystrzelenia rakiety, na której pokładzie umieszczony został
satelita ERTS-1. Jego przeznaczeniem było zbieranie informacji obrazowej o obszarach lądowych Ziemi.
Sukces i doskonała jakość dostarczanych przez satelitę obrazów skłoniły NASA’ę do przyjęcia
wieloletniego programu badania obszarów lądowych Ziemi za pomocą tych obrazów i nadano całemu
programowi i satelitom tej serii nazwę LANDSAT. W późniejszych latach na orbicie znalazło się jeszcze
sześć satelitów o tej nazwie wyposażanych w coraz doskonalsze urządzenia obrazujące.
W referacie przypomniano główne parametry techniczne poszczególnych urządzeń, przedstawiono
również przykłady dostarczanych przez satelity tej serii obrazów.
W drugiej części referatu skupiono się nad zastosowaniami obrazów satelitarnych w badaniach
geograficznych. Ustosunkowano się do problemu wykorzystania obrazów z LANDSATA w badaniach
polskich geografów. Stwierdzono, że w polskich czasopismach geograficznych o zasięgu ogólnopolskim,
takich jak Czasopismo geograficzne, Przegląd geograficzny oraz Geographia Polonica problematyka
dotycząca wykorzystania obrazów landsatowskich w badaniach geograficznych jest bardzo ograniczona.
Jedynym czasopismem, które poświeciło więcej uwagi temu zagadnieniu jest Teledetekcja Środowiska ,
wcześniej wydawana jako Fotointerpretacja w geografii. Z przeglądu artykułów zamieszczonych, głównie
w Teledetekcji Środowiska wynika, że w Polsce obrazy landsatowskie znalazły zastosowanie w śledzeniu
zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie i zanieczyszczenie atmosfery dymami przemysłowymi, oraz
w badaniach innych zjawisk dynamicznych. Stanowiły one również podstawę do wykonania map
użytkowania ziemi, regionalizacji geograficznej Polski a ostatnio do weryfikacji i uszczegółowiani ogólnej
mapy geomorfologicznej Polski. Z przeglądu opracowań nasuwa się dość pesymistyczny wniosek, że poza
specjalistami z zakresu teledetekcji i geoinformatyki obrazy landsatowskie nie interesują polskich geografów
i nie znajdują zastosowania w ich badaniach.

50

OKÓLNIK TD nr 136

ISSN 1425-7688

ANALIZA ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA KLINÓW PRZEWIETRZAJĄCYCH
W WARSZAWIE W LATACH 1992–2010
Katarzyna Osińska-Skotak, Joanna Zawalich
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

Klimat miasta jest czynnikiem mającym duży wpływ na funkcjonowanie organizmu miejskiego i jego
mieszkańców. Rozwój miast, szczególnie w okresie rewolucji przemysłowej w XIX w. i I poł. XX w.,
spowodował pojawienie się takich niekorzystnych zjawisk jak: nadmierne zagęszczenie zabudowy
i związany z tym brak terenów zielonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, kiepskie warunki higienicznosanitarne, wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza czy modyfikację pola temperatury. Uważa się, że
jednym z najistotniejszych czynników wpływających na klimat miasta jest przewietrzanie danej struktury
urbanistycznej. Od tego, czy wiatr ma możliwość przedostania się w głąb miasta, zależy m.in.: wilgotność
i temperatura powietrza, intensywność parowania, zachmurzenie, opady atmosferyczne, stężenie
zanieczyszczeń. Najkorzystniejszą formą dla wnikania wiatru do strefy zabudowanej są ciągłe obszary
zieleni, arterie komunikacyjne oraz tereny kolejowe rozchodzące się promieniście z centrum oraz doliny
rzek, przecinające miasto. W literaturze takie obszary nazywa się „klinami przewietrzającymi” (ang. urban
ventilation corridors, ventilation wedges).
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tempa i kierunku zmian zagospodarowania terenu obszaru
klinów przewietrzających w Warszawie, które pełnią kluczową rolę w kształtowaniu klimatu miasta.
Określono również przyczyny zaistniałych przekształceń. Podstawowym źródłem informacji o stanie
zagospodarowania w latach 1992–2010 były obrazy satelitarne SPOT i LANDSAT oraz ortofotomapy
lotnicze. W wyniku interpretacji wizualnej pozyskanych materiałów otrzymano bazy danych o stanie
zagospodarowania obszarów klinów przewietrzających w Warszawie w latach 1992, 2000, 2005 i 2010.
Przeprowadzona analiza w wybranych latach przedstawia udział poszczególnych klas w całym obszarze
systemu wymiany i regeneracji powietrza oraz dla poszczególnych klinów. Na tej podstawie wysnuto
wnioski, dotyczące zmian w pokryciu terenu oraz ich skutki. Wykonane analizy wykazały przede wszystkim
stały wzrost udziału obszarów zabudowanych, odbywający się kosztem powierzchni pól uprawnych oraz
nieprawidłowe funkcjonowanie większości klinów. W celu określenia przyczyn zachodzących zmian
porównano również ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy z 1992 r. i Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r. oraz przeprowadzono analizę miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i struktury własności w granicach korytarzy przewietrzających.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że atut Warszawy w postaci systemu klinów
przewietrzających i stosunkowo niezdegradowanego środowiska jest zagrożony, szczególnie od lat 90. XX
w., kiedy pojawiły się nowe uwarunkowania prawne i ustrojowe. Wadliwe ustawodawstwo leży u podstaw
braku faktycznej ochrony klimatu miasta. Sukcesywna degradacja systemu wymiany i regeneracji powietrza
zdaje się być lekceważona – władze stolicy nie podejmują działań, mających na celu zdecydowane
ograniczenie zjawiska postępującej zabudowy tych obszarów. Nie korzysta się z rozwiązań stosowanych
w innych krajach europejskich, tj. rekompensaty za zachowanie rolniczego charakteru działek.
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PORÓWNANIE WYNIKÓW ZMODYFIKOWANEGO WSKAŹNIKA NDVI
UZYSKIWANYCH SPEKTROMETREM HIPERSPEKTRALNYM
ORAZ KAMERĄ CYFROWĄ REJESTRUJĄCĄ ZAKRES VIS-NIR
Marek Ostrowski, Michał T. Chiliński
Zakład Ekologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski

Wśród teledetekcyjnych metod zarówno wykrywania obecności, jak i jakościowego i ilościowego
określania stanu roślinności, dominują metody satelitarne, które pozwalają na prowadzenie szybkich
i powtarzalnych obserwacji wielkoobszarowych. Ze względu na duży stopień generalizacji wynikający ze skali
zobrazowań satelitarnych nie jest jednak możliwe wykorzystanie ich do badań środowiska w skali lokalnej,
gdzie przedmiotem szczegółowych analiz są drobne fragmenty ekosystemów, podprogowe dla obrazów
satelitarnych zgrupowania osobników, czy wręcz pojedyncze rośliny będące niekiedy znaczącymi
indykatorami cech środowiska. Dla obserwacji satelitarnych, a nawet lotniczych, są całkowicie niedostępne,
a przy tym powszechnie badane, na przykład zbiorowiska roślinne niższego piętra ukryte pod baldachimami
koron drzew (podszyt leśny), rośliny przy glebowe wśród wysokich upraw, etc. Jedynie metody lokalne
pozwalają na dostrzeżenie tych obiektów, ich rozpoznanie jakościowe i ilościowe, zróżnicowanie oraz na
obserwację wielu innych procesów niezauważalnych w mniejszych skalach.
Wśród instrumentów do prowadzenia lokalnych naziemnych pomiarów teledetekcyjnych dominują
urządzenia nieobrazujące dostarczające jedynie punktowych pojedynczych wyników. Istnieje więc potrzeba
opracowania zarówno bezpośrednio do celów badawczych, jak i na potrzeby wdrożeń do badań terenowych,
metodyki uzyskiwania zobrazowań rozkładu przestrzennego wskaźnika kondycji roślinności w skali lokalnej.
Przy deficycie metod teledetekcyjnych odpowiadającym temu zapotrzebowaniu podjęto próbę wyliczania
i obrazowania przestrzennego rozkładu wskaźnika NDVI w skali lokalnej na podstawie obrazów
otrzymywanych przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego przystosowanego do zdjęć w bliskiej
podczerwieni (usunięty filtr blokujący promieniowanie IR).
Wstępne założenia wspomnianej metody zostały po raz pierwszy zaprezentowane w czasie XX OKFT
w Warszawie. Metoda roboczo nazwana LNDVI oprócz kluczowego aspektu możliwości pozyskiwania
obrazów przedstawiających przestrzenny rozkład wskaźnika stanu roślinności, miała być także bardzo prosta w
zastosowaniu, szybko, prawie natychmiastowo dostarczać łatwo interpretowalne wyniki oraz być tania
w porównaniu z kosztami zakupu i eksploatacji większości teledetekcyjnej spektroskopowej aparatury
naukowej. Pierwsze testy metody wykazały jej wysoką zdolność do detekcji roślinności oraz zaznaczyły
możliwości różnicowania osobników o różnej kondycji. Wobec obiecujących wstępnych wyników zostały
podjęte dalsze prace mające na celu pełne opracowanie metody oraz zweryfikowanie jej przydatności
badawczej.
Jednym z istotnych aspektów analizy proponowanej metody było porównanie wyników otrzymywanych za
jej pomocą z wynikami pozyskanymi z wiarygodnej aparatury powszechnie wykorzystywanej do pozyskiwania
informacji o stanie roślinności. Zastosowanie spektrometru hiperspektralnego jako standardu odniesienia
wymagało opracowania procedury uwzględniającej różnice w specyfice pomiarów obrazujących i punktowych.
Badania w tej fazie miały charakter eksperymentu laboratoryjnego przeprowadzonego na świeżych próbkach
materiału roślinnego. W ramach porównania wykonano pomiary właściwości spektralnych 252 liści
pochodzących z sześciu różnych gatunków drzew, pobranych niezależnie w czterech różnych momentach
okresu wegetacyjnego. Wyniki pomiarów wpierw musiały zostać poddane obróbce umożliwiającej porównanie
wyników z kamery oraz spektrometru, a następnie posłużyły do obliczenia zmodyfikowanego wskaźnika
NDVI, uwzględniającego specyfikację standardowej fotograficznej matrycy cyfrowej.
Otrzymane wyniki wykazały znaczące różnice pomiędzy wartościami wskaźnika kondycji roślinności
uzyskane obiema metodami. Analiza różnic pozwoliła na wysnucie hipotezy wskazującej na błędne założenia
stosowanego dotychczas zmodyfikowanego wskaźnika NDVI oraz trudności w przeprowadzeniu pomiarów
w pełni przeliczalnych pomiędzy metodą obrazową i punktową.
Przeprowadzony eksperyment pozwolił wyznaczyć proponowanej metodzie nową ścieżkę rozwoju oraz
wykazał konieczność przeprowadzenia szczegółowych pomiarów spektralnych matryc fotograficznych.
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Finalnie są one niezbędne do weryfikacji metody pozwalającej na prowadzenie analiz ilościowych oraz
wyraźne obrazowe różnicowanie wyników w zależności od aktualnego stanu roślinności.
Projekt, dzięki pozyskaniu finansowania na zakup potrzebnej specjalistycznej aparatury do testów, będzie
mógł być dalej prowadzony, a planowane działania pozwolą ostatecznie określić przydatność współcześnie
produkowanych ogólnodostępnych aparatów fotograficznych do prowadzenia podstawowych analiz
spektralnych prezentujących przestrzenny rozkład wskaźników stanu roślinności.
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INTERAKTYWNY ATLAS BIORÓŻNORODNOŚCI MORASKA – NOWE PODEJŚCIE
W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM
Katarzyna Pędziwiatr, Krzysztof Achtenberg, Łukasz Marciniak, Magdalena Litwin
Sekcja BioGIS
Koło Naukowe Przyrodników
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz narzędzi pozycjonowania geograficznego (GPS)
stworzył nowe perspektywy i możliwości prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego.
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym oraz planowanie przestrzenne działa w oparciu o opracowania
tematycznych warstw wektorowych (np. składu gatunkowego organizmów, użytkowania i przekształcenia
terenu). Środowisko przyrodnicze Moraska (północna część Poznania), niegdyś bogate, uległo degradacji
w skutek procesów antropogenicznych. Na obszarze tym prowadzono badania głównie obszarów
chronionych, np. rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”, nie dostrzegając potencjału całego kompleksu
przyrodniczego. Obecnie brakuje podstaw (w postaci kompleksowych opracowań, ilustrujących
przekształcenia i obecny stan przyrody w formie cyfrowej oraz analogowej) do prawidłowego zarządzania
zasobami przyrody i planowania przestrzennego.
Celem realizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie wspomnianej wektorowej bazy danych, w oparciu
o narzędzia geoinformatyczne. Planuje się stworzenie internetowej platformy w oparciu o serwer
„w chmurach”, która pozwoli na przeglądanie czy edycję danych środowiskowych. Projekt jest aktualnie
realizowany i potrwa jeszcze dwa lata. Ma charakter interdyscyplinarny (m. in. opracowania zoologiczne,
botaniczne i sozologiczne) i jest otwarty – bazy danych będą aktualizowane (monitoring) i rozbudowywane
o kolejne zagadnienia, realizowane przez następne grupy studentów. Wyniki badań będą podstawą do
opracowania map analitycznych i syntetycznych dla Moraska w formie atlasu. W dalszej perspektywie
przewiduje się rozszerzenie badań o Umultowo i Radojewo, które wraz z Moraskiem tworzą zwarty
kompleks przyrodniczy na północy Poznania.
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BEZZAŁOGOWY SYSTEM FOTOGRAMETRYCZNY AVI – CHARAKTERYSTYKA
I PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH OPRACOWAŃ
Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz
Taxus SI Sp. z o.o.
Warszawa

Bezzałogowy system fotogrametryczny AVI powstał w firmie Taxus SI Sp. z o.o. w ramach projektu
badawczo-rozwojowego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 – 4.1 projekt:
„Opracowanie technologii wykonania ortomozaiki ze zdjęć lotniczych z samolotu bezzałogowego”).
Podstawowym elementem jest motoszybowiec konstrukcji kompozytowej o rozpiętości 3,5 metra,
z zainstalowanym autopilotem, z napędem elektrycznym (czas lotu około 1 godzina). Wyposażony jest
w zasobnik fotograficzny, w którym montowane są ogólnodostępne aparaty cyfrowe: Canon 550D
(lustrzanka) lub dwa aparaty kompaktowe Sigma DP2 (jeden z nich jest zmodyfikowany i rejestruje zakres
bliskiej podczerwieni). Aparaty są okresowo kalibrowane i parametry kalibracji uwzględniane są przy
opracowywaniu ortomozaiki. Plan lotu programowany jest indywidualnie dla każdej misji z uwzględnieniem
docelowej rozdzielczości terenowej oraz charakterystyki obszaru i obejmuje m.in. punkty zwrotne trasy oraz
procedurę wykonywania zdjęć. Podczas lotu istnieje stała łączność za pośrednictwem radiomodemu,
co umożliwia bieżące kontrolowanie parametrów lotu w aplikacji naziemnej. Charakterystyka samolotu oraz
doskonała integracja z autopilotem skutkują stabilnym lotem, wiernym oddaniem zaplanowanej trasy
i pozwalają na otrzymanie pionowych zdjęć z poprzecznym i podłużnym pokryciem 60-70%. W jednym
locie otrzymuje się kilkaset zdjęć dla obszaru do kilku kilometrów kwadratowych. Łącząc dane z kilku lotów
w ciągu jednego dnia AVI może dostarczyć materiału dla kilkunastu kilometrów kwadratowych.
Przetworzenie zdjęć do postaci ortomozaiki wykonywane jest w oprogramowaniu EnsoMosaic (firmy
MosaicMill, Finlandia). Dodatkowo moduł 3D pozwala na opracowanie DSM. Uzyskuje się rozdzielczości
terenowe do 5 cm, przy dokładności 3–6 pikseli.
Samolot AVI wykonał ponad 150 godzin lotów. Oprócz wielu testów wykonanych zostało około
dwudziestu pełnych opracowań fotogrametrycznych – ortomozaik w kilkunastu miejscach w Polsce (stan na
maj 2012). Spośród najciekawszych można wymienić:


lotnisko w Radomiu – nalot i opracowanie ortomozaiki (2010 rok) o rozdzielczości terenowej
5 cm dla obszaru lotniska Radom-Sadków na zlecenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,



ortomozaika dla osuwiska k. Kłodne niedaleko Nowego Sącza – w 2010 osunęło się zbocze
niszcząc kilkadziesiąt domów; ortomozaika (rozdzielczości 10 cm) wykonana została w roku
2011 jako test dla Państwowego Instytutu Geologicznego,



fragment budowy autostrady A2 k. Żyrardowa – nalot i opracowanie wykonane w 2011 roku
w okresie wznawiania prac po wykonawcy z Chin; rozdzielczość 5 cm,



powierzchnie leśne w okolicy Strzelec Opolskich – naloty fotogrametryczne i opracowania
wykonane w 2011 roku dla wytypowanych przez Lasy Państwowe oraz BULiGL powierzchni
leśnych; rozdzielczość ok. 12 cm,



ortofotomapa oczyszczalni Czajka w Warszawie – nalot w grudniu 2011 roku i opracowanie
wykonane wspólnie z Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym; rozdzielczość
opracowania 10 cm.

System AVI jest technologią sprawdzoną, będącą w ciągłej eksploatacji. Dzięki temu możemy świadczyć
wysokiej jakości usługi fotogrametryczne dla niewielkich obszarów (do kilkudziesięciu kilometrów
kwadratowych). Wykazywane jest też zainteresowanie różnych instytucji zakupem systemu na własne
potrzeby. Obecnie prowadzone są testy pozyskiwania zobrazowań w zakresie termowizji oraz udoskonalane
są elementy systemu i procesu w celu zwiększenia dokładności opracowań.
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INTERPRETACJA ELEMENTÓW KRAJOBRAZU ROLNICZEGO
NA ZDJĘCIACH RADAROWYCH
Joanna Pluto-Kossakowska
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

Najnowsze satelitarne sensory radarowe obrazujące w zakresie mikrofalowym są wciąż mało powszechne
i rzadko stosowane tam, gdzie teledetekcja optyczna ma już ugruntowaną pozycję. Satelity TerraSAR-X czy
Cosmoskymed pozyskują dane z powierzchni Ziemi, z których po przetworzeniu można uzyskać zdjęcia
o rozdzielczości 1 metra. Fakt ten plasuje je w grupie obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości tzw. VHR
(Very High Resolution) i stawia obok satelitarnych zdjęć optycznych potencjalnie w podobnych
zastosowaniach środowiskowych. Jednym z możliwych zastosowań jest fotointerpretacja działek rolnych na
zdjęciach satelitarnych przy kontroli wniosków o subsydia dla rolników. Kontrola polega na
zidentyfikowaniu i wyodrębnieniu obszarów podlegających dopłatom. Jednakże metodyka identyfikacji
i interpretacji obiektów na zdjęciach radarowych jest nieco odmienna od klasycznego podejścia
fotointerpretacyjnego i angażuje inne techniki rozpoznawcze niż na zdjęciach optycznych. Obiekty na
zdjęciach radarowych są odwzorowane inaczej niż na zdjęciach wykonanych w paśmie widzialnym lub
w podczerwieni. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze z charakteru odbicia w paśmie mikrofalowym
i rejestracji właściwości fizycznych oraz geometrycznych obiektu, a nie chemicznych (molekularnych) jak to
ma miejsce w przypadku zdjęć optycznych. Po drugie wynika to z techniki pozyskiwania zdjęć radarowych,
a zatem z geometrii zdjęcia i naturalnych dystorsji występujących na nim. Istotne znaczenie ma tu dobór
parametrów rejestracji zdjęcia związanych z samym satelitą takich jak: kierunek lotu czy kąt nachylenia oraz
parametrów samej wiązki mikrofali jak np. polaryzacja czy długość fali.
Głównym celem badań przedstawionych w artykule była identyfikacja działek rolnych na
wysokorozdzielczych zdjęciach radarowych oraz interpretacja obiektów występujących w krajobrazie
rolniczym w zależności od parametrów pozyskania zdjęcia radarowego. W artykule zaprezentowano
i opisano różne przykłady pochodzące z satelity TerraSAR-X i Cosmoskymed z różnych dat i obszarów
badawczych. Ponadto w artykule przedstawiono podstawy fizyczne pozyskiwania i właściwości zobrazowań
radarowych niezbędne w procesie fotointerpretacji obszarów rolniczych.
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WYKORZYSTANIE TELEDETEKCJI W KONTROLI UTRZYMANIA DOBREJ
KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Joanna Pluto-Kossakowska, Katarzyna Osińska-Skotak, Anna Fijałkowska, Jerzy Chmiel
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

W ramach wspólnej polityki rolnej EU wnioskujący rolnicy otrzymują dopłaty do produkcji rolnej.
Rolnik otrzymujący płatności jest zobowiązany do spełniania wymogów podstawowych w zakresie
utrzymywania wszystkich gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Od
1.01.2009 roku każdy rolnik zobowiązany jest do przestrzegania norm przyjętych przez Polskę w ramach
tzw. wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance). Państwa członkowskie określają na poziomie
krajowym minimalne normy w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na podstawie
Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Spełnienie tych norm utrzymania dobrej kultury rolnej jest
w praktyce kontrolowane wybiórczo i jedynie podczas wizyt terenowych (tzw. kontrole na miejscu)
w ramach corocznych kampanii kontrolnych prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Kampania kontrolna ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie wniosków, a w szczególności
zgodności powierzchni gruntów rolnych deklarowanych przez rolnika i uprawnionych do dopłat.
Drugą metodą kontroli jest metoda FOTO polegająca na wyznaczaniu na ortofotomapie uzyskanej ze
zdjęć satelitarnych lub lotniczych granic obszarów podlegających dopłatom. Doświadczenia w stosowaniu
teledetekcji wskazują jednakże na potencjalne możliwości wykorzystania przetworzonych zdjęć satelitarnych
bądź lotniczych wraz z odpowiednimi analizami GIS do kontroli niektórych elementów dobrej kultury
rolnej. W trakcie kontroli metodą FOTO można by jednocześnie wskazać na ewentualne nieprawidłowości
wynikające z niespełnienia wymogów wzajemnej zgodności i tym samym zoptymalizować cały proces
kontrolny.
W artykule przeanalizowano, które z wymagań utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, mogą być
kontrolowane w ramach metody FOTO oraz dokonano oceny przydatności metod teledetekcyjnych w tym
zakresie, a także wskazano na pewne jej ograniczenia.
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OBRAZY PIV JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZMIANACH DYNAMIKI
ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Marek Przyborski
Zakład Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Turbulentne mieszanie płynów i gazów jest wszechobecnym przejawem ruchu w naturze. Stanowi
również podstawą wielu procesów technologicznych, determinuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz
przemieszczanie się pyłków roślinnych, ma również swój wpływ na zachowanie się tak złożonych systemów
jak atmosfera ziemska czy oceany. Jednym z najbardziej fundamentalnych i charakterystycznych
wskaźników turbulentnego mieszania płynów jest separacja dwóch sąsiednich elementów. Turbulencja jest
zjawiskiem powszechnym w otaczającym nas świecie. Mamy z nią do czynienia gdy mieszamy kawę do
której dolaliśmy śmietankę jak również obserwując nieustannie zmieniającą się pogodę za oknem i pędzące
po niebie chmury. Patrząc na sztormowe wzburzone morze również mamy do czynienia z przejawem
chaotycznego mieszania mas wody. Badania nad zjawiskiem turbulencji są szeroko prowadzone na świecie
od wielu lat jednakże nadal nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaki mechanizm daję początek
temu zjawisku oraz jak ono przebiega i w jaki sposób można je przewidywać. Obecnie naukowcy są w stanie
doświadczalnie weryfikować długo znane teorie jednakże droga do pełnego zrozumienia fenomenu
turbulencji jest jeszcze bardzo daleka. Turbulencja jest odpowiedzialna za wiele zjawisk zachodzących
w atmosferze i wodzie. Złożoność tak skomplikowanego systemu jak środowisko morskie jest bardzo trudne
do opisania przy wykorzystaniu narzędzi matematycznych. Zmiany dynamiki tak ogromnego środowiska
wymagają bardzo specyficznych metod do ich wykrywania. Głównym źródłem zasilającym wszelkie zmiany
w basenie morza są prądy morskie. Ich kierunki i prędkości mają wpływ na ukształtowanie dna, wybrzeży
rozwój organizmów w nim żyjących. Ponieważ działalność ludzka na morzu znacząco wpływa na zmiany
zachodzące w tym skomplikowanym systemie, bardzo ważnym jest posiadanie modeli i metod
umożliwiających określanie podstawowych elementów charakteryzujących główne czynniki wpływające na
dynamikę środowiska morskiego. Prądy morskie decydują o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń
spowodowanych działalnością człowieka, ale również rozprzestrzenianiem się np.: sinic. Na spokojnej
powierzchni płynu dyspersja dwóch sąsiednich obiektów jest zdominowana przez zjawisko dyfuzji. Obiekty
poruszają się zgodnie z ruchem Browna, i średnio kwadratowa separacja pomiędzy nimi rośnie liniowo
w czasie. W przepływie turbulentnym z jakim mamy do czynienia obserwując powierzchnię morza w czasie
sztormu, jeżeli odległość pomiędzy obiektami na tej powierzchni jest mniejsza niż wielkość największych
wirów w tym przepływie, wówczas obiekty te będą oddalały się szybciej. W przypadku większych
odległości oraz czasu separacji, lokalne korelacje odpowiedzialne za super-dyfuzyjną separację nie będą
dłużej obecne, stąd też relatywna dyspersja nadal będzie liniowa w czasie.
Przedstawiany w niniejszym artykule eksperyment podzielony został na dwa etapy: pierwszy z nich
dotyczy zachowania się środowiska morskiego w zakresie wirów o małych skalach druga część dotyczy
zachowania wielkoskalowego. Pierwsza część eksperymentu stanowi przedmiot analiz zawartych
w niniejszym artykule. Zgromadzony materiał pomiarowy składa się z serii obrazów reprezentujących ujęcia
poruszającej się wody morskiej, które zostały zarejestrowane w rejonie portu Gdyńskiego na plaży, przy
głębokości około 20 cm i przy występowaniu fali przybojowej. Rolę cząsteczek markerów spełniają
poruszające się zgodnie z ruchem mas wody cząsteczki piachu, glonów morskich oraz mikroorganizmy
znajdujące się w wodzie morskiej. Z punktu widzenia analizy tego typu obrazów bardzo poważną trudność
stanowi wielkość poruszających się cząsteczek. To ona decyduje o ich jasności na zdjęciu. Zgromadzone
zdjęcia nie są typowymi przykładami obrazów PIV (Particle Image Velocimetry), które można uzyskiwać
w warunkach laboratoryjnych, jednakże z punktu widzenia wyników analizy reprezentują najciekawszy
i bardzo istotny element charakteryzujący zachowanie naturalnego środowiska morskiego. Ponieważ typowe
podejście do analizy takich zdjęć zakłada statystyczne ujęcie zjawiska nie zawsze zawiera ono wiarygodną
informację o kierunkach i prędkościach poruszających się cząsteczek, dlatego też niniejszy artykuł
przedstawia nową metodę opartą na identyfikowaniu poszczególnych cząsteczek na podstawie analizy ich
jasności a następnie śledzeniu ich ruchu na kolejnych zdjęciach.
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TELEDETEKCYJNA OCENA NATURALNOŚCI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Zenon Sędzikowski, Piotr Pabjanek
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

W opracowaniu dokonano oceny naturalności Puszczy Białowieskiej przy wykorzystaniu metod
teledetekcyjnych oraz geoinformatycznych w oparciu o użytkowanie ziemi i wiek drzewostanów. Informacje
pozyskano w procesie fotointerpretacji ortofotomapy satelitarnej wykonanej na podstawie zobrazowań
satelity IKONOS-2 z lat 2003-2005. Wykorzystano również dane pomocnicze w postaci warstw
wektorowych wydzieleń z informacją o wieku drzewostanu (dane z Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych i Białowieskiego Parku Narodowego). Wszystkie działania edycyjne i analizy wykonano
w programie ESRI ArcMap 9.3. Skala opracowania to 1:5 000. Wektoryzowano jednostki fotomorficzne
o powierzchni powyżej 400 m², którym przypisywano kategorię użytkowania ziemi. Wyróżniono
11 kategorii: uprawy/naloty I (w wieku 0-2 lata), uprawy/naloty II (3-9 lat), tyczkowiny i młodniki (1029 lat), drągowiny (30-49 lat), drzewostany dojrzewające (50-79 lat), starodrzewy i drzewostany dojrzałe
(>80 lat), drzewostany o rozluźnionym zwarciu, polany, tereny zabudowane, bagna na terenach otwartych,
zbiorniki wodne. Każdej kategorii przypisano arbitralnie punkty określające naturalność (0-10 pkt.).
Przyjęto, że im starszy drzewostan tym oddziaływanie człowieka na niego jest mniejsze w stosunku do
pozostałych, młodszych drzewostanów. Klasie starodrzew i drzewostany dojrzałe przyznano 10 punktów
naturalności (najwyższa wartość).
Aby przedstawić przestrzenne zróżnicowanie naturalności, dla oddziałów leśnych obliczono wskaźnik
oparty na udziale powierzchniowym kategorii użytkowania ziemi i punktacji naturalności tych obszarów
(jako średnią ważoną).
Wyniki oceny wykazały stosunkowo niską naturalność terenów Nadleśnictwa Hajnówka, co było
związane z relatywnie najsilniejszą gospodarką leśną prowadzoną na tym terenie. Na terenie polskiej części
Puszczy Białowieskiej istnieją tereny, które odznaczają się wysoką naturalnością, a są ulokowane poza BPN
i rezerwatami przyrody. Określenie przestrzennej zmienności naturalności może stanowić pomoc przy
realizacji zadań ochrony przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej.
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PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU POKRYCIA TERENU NA BILANS
PROMIENIOWANIA POWIERZCHNI CZYNNEJ NA PRZYKŁADZIE POLESIA
LUBELSKIEGO PRZY UŻYCIU DANYCH SATELITARNYCH MODIS
Marcin Siłuch
Zakład Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szeroki wachlarz zastosowań badań satelitarnych pozwala na śledzenie powierzchniowych tendencji,
które mogą mieć wpływ na zmiany w szerszej perspektywie przestrzennej i czasowej. Dodatkowym atutem
prowadzenia badań zdalnych (ang. remote sensing) jest brak ingerencji w środowisko podczas prowadzenia
obserwacji, a jednocześnie zbieranie dokładnych informacji o jego stanie. Z tego też względu badania
satelitarne stają się coraz bardziej popularne i przy ich wsparciu możliwe jest ulepszanie modeli
przyczynowo-skutkowych odnoszących się do zmian środowiska naturalnego.
Stan równowagi w układzie klimatycznym związany jest bardzo silnie z bilansem energii powierzchni
Ziemi. Wymiana energii na powierzchni granicznej atmosfera-podłoże odbywa się następującymi
sposobami: poprzez promieniowanie, przewodzenie unoszenie oraz przemiany fazowe wody. Najbardziej
wydajnym sposobem przekazywania energii w obu kierunkach (Ziemia-atmosfera i atmosfera-Ziemia) jest
promieniowanie. W związku z tym analiza zmian zachodzących w układzie Ziemia-atmosfera wymaga
bardzo dokładnych pomiarów składowych bilansu promieniowania oraz poznania procesów zmierzających
do ustalania się nowego stanu.
Oddziaływania między podłożem a atmosferą polegają na wymianie ciepła, gazów aerozoli, pędu
i wilgoci między powierzchnią czynną a wyższymi warstwami atmosfery. Proces ten w zasadniczy sposób
jest modyfikowany w skali lokalnej przez cechy fizyczne podłoża takie jak: rzeźba terenu, szata roślinna,
stosunki wodne, rodzaj gleby.
Ekosystemy krajobrazów hydrogenicznych należą do najsilniej degradowanych i zagrożonych w Europie.
Największym kompleksem krajobrazów hydrogenicznych Europy jest Polesie, którego zachodni skraj
znajduje się w granicach Polski – Polesie Lubelskie. W latach 1952–1992 powierzchnia zbiorowisk
roślinnych charakterystycznych dla tego regionu zmniejszyła się o 73,1%, a udział elementów
antropogenicznych w krajobrazie wzrósł o 54,4% (Chmielewski 2009). Główne kierunki zmian
zachodzących na terenie Polesia Lubelskiego wg T.J. Chmielewskiego (2009), mogących mieć wpływ
na składowe bilansu promieniowania słonecznego, to:


szybki zanik powierzchni otwartego lustra wody,



bardzo duży wzrost lesistości,



intensywny rozwój zagospodarowania rekreacyjnego w otoczeniu jezior.

W pracy przedstawiono możliwe scenariusze zmian pokrycia terenu i związane z nimi zmiany
zachodzące w składnikach bilansu promieniowania.
W każdym analizowanym przypadku założonych zmian powierzchni czynnej wystąpiły zmiany średniego
wypromieniowania z powierzchni czynnej. We wszystkich analizowanych przypadkach wypromieniowanie
w ciągu roku zmienia się w zakresie od +0,5 do -0,9 Wm-2. Największe zróżnicowanie wypromieniowania
zaobserwowano między jesienią i zimą. Największe różnice w wypromieniowaniu między stanem aktualnym
a poszczególnymi scenariuszami występują w zimie.
Przyczyną zmiany w wypromieniowaniu z powierzchni czynnej są zmiany temperatury podłoża.
Największe różnice temperatury powierzchni mogą być obserwowane w okresie zimy. Pod wpływem zmian
pokrycia terenu temperatura powierzchni czynnej w skrajnych przypadkach może się zmieniać od -0,7°C
w jesieni do +0,8°C w zimie. Zmiany te mogą doprowadzić między innymi do zmian bilansu cieplnego
powierzchni czynnej, zmian w bilansie wodnym a w efekcie nawet do lokalnych zmian klimatu.
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OCENA ZMIENNOŚCI POŁOŻENIA LINII BRZEGOWEJ W REJONIE
WŁADYSŁAWOWA W LATACH 1996–2011 NA PODSTAWIE
ANALIZY ZDJĘĆ LOTNICZYCH
Patryk Sitkiewicz
Uniwersytet Gdański

Tematem prezentacji posterowej jest ocena zmian, jakie zaszły w strefie brzegowej w latach 1996–2011.
Badanym terenem był odcinek brzegu morskiego o długości 3800 m. Zlokalizowany w najdalej na północ
wysuniętej części Pobrzeża Gdańskiego, obejmuje zachodni fragment mezoregionu Mierzeja Helska
i północny Pobrzeża Kaszubskiego. Sąsiaduje on z Portem Władysławowo, zakłócającym przebieg
naturalnych procesów dynamicznych i stanowiącym barierę dla osadów, oraz Elektrociepłownią Gazową
Władysławowo narażoną na abrazję. Znajduje się on w obszarze Terytorialnym Urzędu Morskiego w Gdyni,
km G 124,2 do 125,80 oraz km H 0,00 do 2,20. Jego wschodnia część od 1989 roku jest regularnie
refulowana. Badania wykonano na podstawie zdjęć lotniczych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, Google Earth oraz Zumi.pl przy wykorzystaniu technologii GIS. Dokonano
szczegółowych pomiarów oraz analizy różnic w położeniu linii wody oraz grzbietów rew. Przy interpretacji
wyników wzięto pod uwagę czynniki krótkookresowe wpływające na rozwój strefy brzegowej.
Po wstępnej analizie rezultatów, obszar badań podzielono na 4 odcinki. Odcinek A opisano jako stabilny.
Zmienność położenia linii wody określono jako dodatnią i bliską zeru. Nałożenie na siebie lokalizacji linii
wody zarejestrowanych na wszystkich analizowanych zdjęciach lotniczych dało wyraźny i jednoznaczny
obraz akumulacji zachodzącej na odcinku B. Linie wody układają się chronologicznie przesuwając
w kierunku morza. Plaża regularnie powiększa swoją powierzchnię. Średnie tempo zmian położenia linii
wody dla odcinka B wyniosło od +0,9 m/rok na jego zachodnim skraju, do +5,5 m/rok bezpośrednio przy
falochronie portowym. Analiza zmian położenia I i II rewy na odcinkach A i B dała następujący obraz.
Jedynie na najdalej wysuniętym na południowy-wschód fragmencie odcinka B, bezpośrednio graniczącym
z falochronem portowym, zauważyć można cechę wspólną wszystkich zarejestrowanych przebiegów
pierwszej rewy. Jest nią zmniejszanie odległości od plaży wraz ze zbliżaniem się do portu. Ten fakt
potwierdza dane o najwyższym tempie akumulacji przy porcie. Położenie grzbietów rew na pozostałych
odcinkach fragmentów A i B nie wykazuje powiązania z tendencją rozwojową brzegu. Jest ono bardziej
stabilne, niż linii wody.
Podobnie, jak w przypadku odcinka B, nałożenie na siebie przebiegów linii wody z różnych lat dało
wyraźny obraz zachodzącej akumulacji. Jej średnie roczne tempo jest największe tuż przy samym porcie
i maleje dla kolejnych odcinków oddalonych na SE od falochronu. Przeciętnie rocznie linia wody na odcinku
C przesuwa się w kierunku morza od 2,6 m do 0,6 m. Odcinek D od 1989 roku jest sztucznie zasilany
materiałem pobieranym z dna. W ten sposób Urząd Morski chroni go przed erozją. Średnie roczne tempo
cofania się linii wody dla okresu roku od zakończenia refulacji wyniosło -29,1 m. Daje to obraz
intensywności zachodzącej w tym miejscu abrazji. Także w związku z tym, sztuczne zasilanie jako forma
ochrony brzegu w tym miejscu, zostało określone jako skuteczne, z uwagi na brak zauważalnego cofania się
położenia linii wody, lecz krótkotrwałe, ze względu na konieczność regularnego powtarzania tego zabiegu.
Kształt rew występujących przy falochronie portowym, po jego południowo-wschodniej stronie, może być
efektem odbić oraz nakładania się fal. Powstaje w tym miejscu złożony układ prądów rzeźbiących dno.
Potwierdzają to dane o zmianie położenia linii wody zmierzone tuż przy falochronie. Brak II rewy
w odległości około 500 m od portu może być spowodowany deficytem osadów. Dopiero w części odcinka D
położonej dalej na południowy-wschód, zauważalna jest II rewa, która ma orientację wychodzącą od plaży
w kierunku morza. Prawdopodobnie wskazuje on kierunek przemieszczania się materiału zabieranego przez
abrazję we fragmentach najintensywniej niszczonych.
Po to, aby wyniki dla 14 lat móc rozpatrzeć w kontekście dłuższego okresu zmian, dokonano
dodatkowego pomiaru na podstawie archiwalnej mapy z 1940 roku. Ponadto rezultaty, jakie udało się
uzyskać dla okresu 1996–2011, odniesiono do istniejących danych o średnim rocznym tempie zmian dla
innych lat. Częściowo się one ze sobą pokrywały, jednak w kilku przypadkach zauważono różnice.
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ZASTOSOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO OCENY WPŁYWU DENUDACJI
ANTROPOGENICZNEJ NA POKRYWĘ GLEBOWĄ OBSZARÓW
WYSOCZYZNOWYCH BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Marcin Świtoniak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Bartosz Paluszewski
Zakład Gleboznawstwa
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem niniejszej pracy była ocena przydatności barwnych zdjęć lotniczych w kartowaniu pokrywy
glebowej, przekształconej w wyniku oddziaływania denudacji antropogenicznej. Na obszar badań wybrano
południowo-zachodnią część Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Teren ten reprezentuje wysoczyznę
morenową falistą i pagórkowatą, gdzie dominującymi elementami pierwotnej pokrywy glebowej były gleby
płowe wykształcone w górnych partiach stoków i w obrębie wierzchowin pagórków morenowych oraz
czarne ziemie bądź gleby gruntowo-glejowe znajdujące się w zagłębieniach terenowych. Obecnie pokrywa
glebowa terenów wysoczyznowych narażona jest na intensywne oddziaływanie procesów stokowych
wywołanych rolniczą działalnością człowieka. Denudacja antropogeniczna prowadzi do ogławiania profili
gleb znajdujących się w górnych, wypukłych odcinkach stoków i na wierzchowinach pagórków. Materiał
glebowy przemieszczany w dół stoków akumulowany jest w postaci deluwiów w zagłębieniach terenowych
i dolnych partiach stoków.
Po wstępnej analizie zdjęć lotniczych (zdjęcia w paśmie widzialnym w barwach naturalnych)
wyznaczono dwa pola testowe – Sumówko i Zbiczno. Kryteriami wyboru pól testowych były: występowanie
wysoczyzny morenowej falistej (znaczne deniwelacje terenu), użytkowanej rolniczo (pole uprawne), nie
poprzecinanej drogami i miedzami, z dobrze widocznymi poziomami powierzchniowymi gleb (brak
roślinności). W obrębie obu pól testowych przeprowadzono szczegółowe kartowanie gleb polegające na
wykonaniu nieregularnej siatki wierceń. Następnie wytypowano cztery miejsca do wykonania odkrywek
glebowych reprezentujących szerokie spektrum przekształceń związanych z denudacją antropogeniczną.
W pracach terenowych współrzędne odkrywek i wierceń oznaczono za pomocą odbiornika Garmin 60 CSx,
z dokładnością pomiaru 3 m. Na podstawie uzyskanych wyników i zróżnicowania barwnego poziomów
powierzchniowych określono przestrzenny zasięg poszczególnych typów gleb. Pozwoliło to również na
określenie wpływu denudacji antropogenicznej na wykształcenie pokrywy glebowej. Całkowicie
zerodowane gleby, zaklasyfikowane jako pelosole, znajdujące się na wierzchowinach pagórków odznaczają
się bardzo jasną barwą poziomów powierzchniowych wynikającą z obecności węglanu wapnia w osadach
dennolodowcowych. Zasięg gleb płowych, dominujących w obrębie stoków, w których erozja doprowadziła
do odsłonięcia poziomów argic zasobnych w związki żelaza i frakcję ilastą, pokrywał się z występowaniem
barw ciemnobrązowych. Jasnoszare, poziomy powierzchniowe są charakterystyczne dla gleb deluwialnych.
Barwa ta wynika z piaszczystego uziarnienia materiału deluwialnego (niewielka zawartość żelaza)
w powiązaniu z jego próchnicznym charakterem. Gleby znajdujące się w stosunkowo rozległych
zagłębieniach terenowych przykryte były niewielką miąższością deluwiów, co miało swoje odzwierciedlenie
w ciemnoszarej barwie poziomów powierzchniowych. Poziomy te są stosunkowo zasobne w próchnicę
glebową. Znaczne ilości próchnicy wiążą się z wymieszaniem materiału deluwialnego z materiałem
pochodzącym z poziomów próchnicznych gleb pierwotnie występujących na powierzchni terenu (czarnych
ziem i gleb gruntowo-glejowych).
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ZMIENNOŚĆ UKŁADU KORYT RZECZNYCH W DOLINIE NARWI NA ODCINKU
MIĘDZY ŁAPAMI A ŻÓŁTKAMI W II POŁOWIE XX WIEKU
Marta Tobiasz, Jan R. Olędzki
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Stosunki wodne w dolinie Narwi na obszarze dzisiejszego Parku Narodowego (wraz z otuliną) zaczęły
ulegać zmianie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Wynikało to z czynników
antropogenicznych i naturalnych. Do pierwszej grupy zalicza się regulacje koryta w północnej części doliny
oraz prace melioracyjne południowej części. Regulacje spowodowały skrócenie biegu rzeki oraz wzrost jej
spadku, co wpłynęło na obniżenie stanów wody, skrócenie zalewów powierzchniowych oraz na stopniowe
obniżanie 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 śnieżnej wpływają na zmniejszenie wezbrań wiosennych. Drugim czynnikiem jest
roślinność, która w dużym stopniu wpływa na przepływ wód. Sposób zarośnięcia brzegów sprawia,
iż powstają zatory roślinne, co doprowadza do zarośnięcia koryta lub do awulsji i stopniowego zwężania koryt.
Celem niniejszej pracy jest analiza zmian w układzie koryt rzecznych jakie nastąpiły w dolinie Narwi, na
odcinku pomiędzy miejscowościami Łapy i Żółtki w II połowie XX wieku. Okres badań obejmuje lata
1966–1997. Analizę wykonano na podstawie dwóch map układu koryt rzecznych. Na pierwszej mapie
opracowanej na podstawie serii panchromatycznych zdjęć lotniczych przedstawiono sytuację w roku 1966.
Na drugiej mapie wykonanej na podstawie spektrostrefowej ortofotomapy zobrazowano położenie koryt
rzecznych w roku 1997. Porównanie tych map umożliwiło określenie stopnia oraz kierunku zmian jakie
zaszły w układzie koryt rzecznych na badanym obszarze na przestrzeni 31 lat. W tym celu sporządzono dwie
mapy różnicowe. Na jednej z map wyróżniono wszystkie możliwe przekształcenia koryt rzecznych.
Pokazano też koryta, których stan nie uległ zmianie na przestrzeni analizowanych lat. Dzięki temu określono
ogólną największą powierzchnię zajmowaną przez koryta rzeczne w badanym okresie oraz pokazano jak
duży jest udział koryt, które nie uległy przekształceniu. W pracy użyto oprogramowania ESRI ArcGIS 10.0.
W celu określenia na ile podobne stosunki hydrologiczne panowały w analizowanych latach 1966 i 1997
porównano stan wód, natężenie przepływu oraz opady atmosferyczne dla stacji Suraż. Uzyskano dane
średnie miesięczne dla półrocza ciepłego (marzec-wrzesień) dla lat 1966 i 1997 oraz dane dobowe dla
miesięcy, w których pozyskano zdjęcia lotnicze. Dane otrzymano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Na podstawie ich analizy stwierdzono, że warunki hydrologiczne i meteorologiczne w obu latach,
w których wykonano zdjęcia lotnicze były do siebie zbliżone i nie należały do ekstremalnych.
W pracy wydzielono dwa typy koryt rzecznych: czynne i odcięte-wypłycone. W analizie wyróżniono
6 typów przekształceń koryt: czynne w odcięte-wypłycone, odcięte-wypłycone w czynne, nowo powstałe
czynne i odcięte-wypłycone oraz zanikłe czynne i odcięte-wypłycone. Największa całkowita powierzchnia
obejmująca koryta rzeczne w badanym okresie wynosi około 5,16 km². Wielkość ta określa maksymalny
obszar jaki był zajmowany przez koryta rzeczne (obu typów) w badanych latach.
Większość koryt czynnych na badanym obszarze nie uległa zmianie. Kategoria ta stanowi ponad
50% całkowitej powierzchni koryt i jest to przede wszystkim odcinek Bokiny-Radule. 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 należy stwierdzić, że zmiany jakie zaszły na badanym obszarze są znaczne i zróżnicowane.
Na południu występuje głównie zanik koryt czynnych, a w części północnej przekształcenie koryt czynnych
w odcięte-wypłycone. Uzyskanie materiałów badawczych sprzed oraz po dokonaniu regulacji rzeki,
pozwoliło pokazać negatywny wpływ człowieka na naturalne środowisko rzeki. Obecnie prowadzone
są prace mające na celu renaturalizację doliny Narwi i odtworzenie warunków wodnych. Szczegółowa
metodyka oraz wyniki zaprezentowane zostaną podczas konferencji.
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WYKORZYSTANIE CHARAKTERYSTYK SPEKTRALNYCH
W BADANIU STRESU ROŚLINNOŚCI
Piotr Walczykowski, Agata Orych, Rafał Dąbrowski, Edyta Kutyna
Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna

Metody teledetekcyjne umożliwiają wczesne wykrywanie zmian zachodzących w roślinności, ułatwiają
zlokalizowanie miejsc poszkodowanych oraz określenie stopnia zaawansowania zjawiska. Właściwości
optyczne liści (współczynnik odbicia i absorpcji) w poszczególnych elementach liścia oraz w różnych
zakresach spektralnych mogą być pomocne w badaniu występowania tzw. stresu w roślinie, wywołanego
brakiem lub nadmiarem wybranych czynników niezbędnych do życia i rozwoju rośliny. Zmiany
w charakterystykach spektralnych porażonych lub chorych liści spowodowane są zarówno zmianami
w strukturze liścia (Chandrasekharan 2005, Jacquemoud et al. 2008) jak i zmianami bio-chemicznymi
wewnątrz rośliny (Chandrasekharan 2005).
Przy wykorzystaniu zestawu do pozyskiwania zobrazowań hiperspektralnych w Wojskowej Akademii
Technicznej przeprowadzono badania w warunkach laboratoryjnych nad stresem roślin.
Obiektem badań była cytryna skierniewicka (Ponderosa), która jest najczęściej uprawianym gatunkiem
cytryn w warunkach domowych. Jest to roślina prosta w uprawie, wymagająca jedynie umiarkowanego
podlewania i częstego zraszania, mająca średniej wielkości płaskie liście. Taka budowa rośliny pozwoliła na
łatwe przeprowadzenie badań i sprawdzenie jak reaguje na wybrane czynniki stresowe.
Badanie stresu roślin zostało przeprowadzone na podstawie zobrazowań pozyskanych za pomocą
autorskiego naziemnego zestawu do pozyskiwania zobrazowań hiperspektralnych składającego się
z cyfrowej kamery QImaging QICAM Fast 1394 oraz filtrów ciekłokrystalicznych przestrajalnych
elektronicznie VariSpec (Dębski et al., 2008). Zobrazowania pozyskano w zakresie 420–1100 nm.
Przeprowadzone badania laboratoryjne dowiodły skuteczności zastosowania przedstawionej metody
teledetekcyjnej do wykrywania stresu u roślin. Wykorzystany sprzęt oraz opracowana technika mogą być
zastosowane przy prowadzeniu podobnych badań zakrojonych na większą skalę, zdalnego monitorowania
stanu drzewostanów w lasach oraz upraw rolnych. Widmowe współczynniki odbicia uzyskane z zobrazowań
pozyskanych w zakresie 420–1100 nm umożliwiły wykazanie jak zmienne warunki uprawy roślin wpływają
na ich krzywe charakterystyczne:


przebieg krzywych charakterystycznych liści oraz łodyg roślin jest inny, co jest
spowodowane różnicą w ich budowie oraz przeznaczeniu,



niedostarczanie wody roślinie podczas uprawy, skutkuje wzrostem wartości
procentowego współczynnika odbicia w zakresie absorpcji wody (1020–1050 nm),



ograniczenie roślinie dostępu do światła podczas uprawy, skutkuje spadkiem w zakresie
absorpcji wody oraz spadkiem wartości procentowego współczynnika odbicia w zakresie
zielonym, co powoduje, że roślina żółknie,



podczas uprawy jedna z badanych roślin była podlewana nawozem sztucznym;
podlewanie rośliny nawozem skutkuje spadkiem wartości procentowego współczynnika
odbicia w zakresie widzialnym, wzrostem w zakresie podczerwieni i spadkiem odbicia
w miejscu absorpcji wody.

Wyniki przeprowadzonego badania laboratoryjnego mogą być wykorzystane jedynie w celu ukazania,
że przebieg krzywych charakterystycznych jest zależny nie tylko od struktury rośliny, ale także od
warunków w jakich jest uprawiana. Rozszerzenie takiego badania i przeprowadzenie go w skali makro,
możne być wykorzystane do poprawy fizjologii wybranych roślin albo też obliczania jaka część roślin na
badanym areale podlega czynnikom stresowym.
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Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
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Charakterystyki spektralne obiektów naturalnych bądź sztucznych pozyskane spektroradiometrem
w warunkach terenowych lub laboratoryjnych umożliwiają rozpoznanie i sklasyfikowanie wielu obiektów
na zobrazowaniach wielo- i hiperspektralnych pozyskanych z pułapu lotniczego i satelitarnego. Uzyskane
dane zgromadzone w specjalnych bazach danych, zwanych bibliotekami spektralnymi, mają ogromny
potencjał w praktycznych zastosowaniach technik teledetekcyjnych w różnych dziedzinach nauki, techniki
i przemysłu. Różnorodne zastosowania oraz możliwości wykorzystania tworzonych bibliotek spektralnych
można odnaleźć w takich dziedzinach jak ekologia i ochrona środowiska. Tym samym aktualizacja,
wprowadzanie nowych danych, a także ulepszanie istniejących już ogólnodostępnych bibliotek spektralnych
powinno stanowić jedno z wielu podstawowych zadań współczesnej teledetekcji. Szczególnie ważne jest
uzupełnianie istniejących już bibliotek o krzywe spektralne flory, które niestety są dość skromne i nie
zawierają charakterystyk odbiciowych roślin wystawionych na działanie innych czynników, które
w znacznej mierze mogą wpływać na poziom odbicia promieniowania elektromagnetycznego. Należy
bowiem pamiętać, że pozyskiwane charakterystyki spektralne roślin mogą różnić się między sobą, np.
w zależności od fazy wzrostu, stanu rośliny, gleby, czy też nasłonecznienia. Tym samym niezmiernie ważne
są badania zmian zachodzących w przebiegu charakterystyk spektralnych pod kątem różnych czynników,
w tym fazy ich fenologicznego rozwoju.
W ramach pracy przeprowadzono badania hiperspektralne zmienności spektralnych charakterystyk
odbiciowych roślin w różnych fazach ich fenologicznego rozwoju. Badania zostały przeprowadzone
w okresie kwiecień-październik 2011 roku na terenie Wojskowej Akademii Technicznej (Warszawa, ul. Gen.
Sylwestra Kaliskiego 2), z wykorzystaniem zestawu hiperspektralnego, w skład którego wchodzą:
monochromatyczna cyfrowa kamera wizyjna, filtry elektrooptyczne oraz autorskie oprogramowanie
do sterowania hiperspektralną akwizycją obrazów. Zastosowanie zmiennych filtrów elektrooptycznych
pozwoliło na pozyskanie charakterystyk w zakresach: 420–980 nm, z krokiem 10 nm.
Opracowano charakterystyki spektralne dwóch gatunków drzew: liściastego – klon zwyczajny
(Acer platanoides) oraz iglastego – jodła pospolita (Abies alba). Obiekty badań zostały tak dobrane,
by podczas ekspozycji znajdowały się na jednej fotografowanej scenie, a tym samym by były fotografowane
w stałych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych.
Wykonanie pomiarów dla dwóch typów flory – liściastej i iglastej pozwoliło na porównanie ich
charakterystyk odbiciowych i porównanie odbić spektralnych roślinności o różnych aparatach
asymilacyjnych. Wartości odbicia spektralnego zostały odczytane w kilkunastu seriach (dla wybranej grupy
pikseli), a następnie uśrednione i poddane dalszym analizom.
W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, iż istotnym czynnikiem mającym wpływ na
charakterystyki spektralne roślinności jest zmienność sezonowa, wynikająca z cyklicznego odnawiania się,
a także zmiany wielkości i jakości aparatu asymilacyjnego.
Przeprowadzone badania pozwoliły na porównanie i analizę poszczególnych odpowiedzi spektralnych
roślin w stosunku do poziomu chlorofilu w nich zawartego, a tym samym mogą posłużyć do dokładniejszej
identyfikacji roślinności na różnorodnych zobrazowaniach wielospektralnych i hiperspektralnych.
Po zastosowaniu odpowiednich poprawek uwzględniających wpływ atmosfery, uzyskane dane mogą być
niezwykle pomocne przy analizach zobrazowań lotniczych jak i satelitarnych.
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Monitorowanie zmian zachodzących w środowisku przy wykorzystaniu zobrazowań teledetekcyjnych
miało w przeszłości zazwyczaj charakter fotointerpretacji obrazów dokonywanej przez eksperta lub też
prowadzenia przez niego klasyfikacji nadzorowanej z wykorzystaniem różnych algorytmów. Najczęściej
były to jednak analizy obrazu o charakterze 2-D, do których zaliczyć można także fotointerpretację
ortofotomap lotniczych. W sytuacji posługiwania się stacją fotogrametryczną operator interpretuje
stereoskopowe pary zdjęć lotniczych pozyskując geodane o charakterze 3D wraz z ich atrybutami (klasa
obiektu), jednak ze względu na czasochłonność opracowania te mają ograniczony zasięg. Pojawienie się
w ostatniej dekadzie technologii lotniczego skanowania laserowego oraz obiektowej analizy obrazu
(klasyfikacji obiektowej) otworzyło zupełnie nowe możliwości w zakresie automatyzacji przetworzeń dużej
ilości danych teledetekcyjnych dla rozległych obszarów oraz poprawę klasyfikacji obiektów o podobnych
właściwościach radiometrycznych ale różniących się wysokością i strukturą przestrzenną (np. lasy
liściaste/uprawy rolnicze; drogi/budynki; itp.). Prezentowane badania są fragmentem prac studialnych
realizowanych w ramach projektu Vistula Study (Ove Arup Polska) obejmujących m.in. monitoring zmian
klas użytkowania i pokrycia terenu (LULC) w pasie o szerokości ponad 40 km na odcinku Wisły (PłockToruń). W badaniach wykorzystano serie 4 czasowe (od IV. 2010 do IX. 2011) wysokorozdzielczych (GSD
5.0 m) i wielospektralnych (kanały: Blue, Green, Red, Red-Edge, NIR) zobrazowań z systemu RapidEye,
chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS, ang. Airborne Laser Scaning) o gęstości 6 pkt/m2
wykonane skanerem RIEGL Q680i (full waveform) oraz ich produkty pochodne w postaci
znormalizowanego Numerycznego Modelu Powierzchni Terenu (nDSM; ang. normalised Digital Surface
Model). Dodatkowo wykorzystano ortofotomapy lotnicze CIR/RGB wygenerowane na podstawie zdjęć
lotniczych z IX. 2010 r.) (GSD 0.5 m) jak i stereopary tych zdjęć (stacja fotogrametryczna Dephos). Do
analiz zastosowano także ukośne zdjęcia lotnicze rejestrowane w dniu przechodzenia fali kulminacyjnej
podczas powodzi w maju 2010r. Dla celów porównawczych wykorzystano także dane archiwalne w postaci
ortofotomapy (GSD 0.5 m; CODGiK 2004–2005) oraz mapy topograficzne (PZGiK).
Jako główne narzędzie automatycznej analizy ortoobrazów wielospektralnych zastosowano klasyfikację
obiektową OBIA (ang. Object Based Image Analysis), która oprócz cech spektralnych homogenicznych grup
pikseli wykorzystuje szereg innych właściwości obiektów, takie jak: kształt, rozmiar, relacje logiczne
z otoczeniem itp.
Integracja danych wielospektralnych (RapidEye, ortofotomapy lotnicze oraz zNMPT – ALS) umożliwiła
przeprowadzenie analizy OBIA dla okresu obserwacji 2010–2011 odcinka Wisły: Włocławek-Toruń. Stan
początkowy (IV.2010) tuż przed powodzią wykazał obecność 78 wysp na tym obszarze oraz jednej tuż pod
powierzchnią wody. Łączna powierzchnia wysp wynosiła około 908.9 ha. Kolejne zobrazowania RapidEye
wykonane dwa miesiące później – w okresie VI/VII 2010, wykazały już 87 wysp (4 pod powierzchnią wody),
które łącznie tworzyły powierzchnię 941,88 ha (+32,9 ha większą). Sceny z września 2010 udokumentowały aż
101 wysp (z tego 4 płytko pod wodą), przy czym ich łączna powierzchnia zmniejszyła się o około 19.6 ha
(do 941.8 ha) w stosunku do okresu VI.2010 r. Rok później (IX.2011) wykonane zobrazowania RapidEye
i przeprowadzona klasyfikacja OBIA, wykazały: 149 wysp (21 pod wodą) o łącznej powierzchni aż 1032.9 ha
(+110ha w stosunku do IX.2010). Dla porównania wyniki kartowania 3D zdjęć lotniczych z IX.2010 wykazały
972.55 ha jakie tworzyły wyspy na Wiśle a archiwalna ortofotomapa z lat 2004-05 (geoportal.gov.pl) pozwoliła
na wektoryzację ekranową 1178.99 ha wysp. Otrzymane wyniki wskazują na dynamicznie zachodzące procesy
hydrodynamiczne (akumulacji i erozji) na tym odcinku Wisły za zaporą we Włocławku.
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Należy zwrócić uwagę, iż na analizowanym obszarze występują liczne obszary chronione ptaków (np.
PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły), które mają miejsca swego gniazdowania na wyspach na Wiśle.
Regularnie prowadzony monitoring wysp może więc być jednym z narzędzi geoinformacyjnych do
tworzenia planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 i ich późniejszej realizacji.
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IDENTYFIKACJA POWIERZCHNI NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA ZDJĘCIACH
SATELITARNYCH WYSOKICH ROZDZIELCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM
ANALIZY OBIEKTOWEJ
Agnieszka Wochna
Centrum GIS
Uniwersytet Gdański

Zdjęcia satelitarne o coraz większych rozdzielczościach przestrzennych, a często i spektralnych
pozwalają na dokładną analizę typu powierzchni terenu. Powierzchnie nieprzepuszczalne odgrywają dużą
rolę w kształtowaniu procesów hydrologicznych, czy temperatury, a silna urbanizacja sprawia, że
automatyczna ich identyfikacja ze zdjęć satelitarnych stała się istotnym zagadnieniem. Analiza obiektowa,
uwzględniająca nie tylko spektralne właściwości rejestrowanych powierzchni, ale także na przykład ich
specyficzny kształt poprawia dokładność identyfikacji powierzchni nieprzepuszczalnych. W pracy
przeprowadzono analizę powierzchni nieprzepuszczalnych na zdjęciu satelitarnym obszaru miejskiego
o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i 8 kanałach spektralnych. Po segmentacji zdjęcia w klasyfikacji
uwzględniane były zarówno cechy spektralne jak i przestrzenne obiektów. Inne niż nieprzepuszczalne typy
powierzchni zostały wyeliminowane na podstawie różnych cech, a następnie została przeprowadzona
klasyfikacja wykorzystująca zbiór pól treningowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na zdefiniowanie
cech obiektów, które mają znaczenie przy wyznaczaniu powierzchni nieprzepuszczalnych, a także dała
poprawne wyniki ich identyfikacji.
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ANALIZA STANU KONDYCYJNEGO GATUNKÓW INWAZYJNYCH KARKONOSZY
Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Marlena Kycko,
Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marta Tobiasz
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Karkonosze, jako jeden z najbardziej cennych obszarów przyrodniczo Polski narażony był na
destrukcyjne działanie kwaśnych deszczy. Spowodowały one znaczące zmiany w ekosystemie. Jedną
z poważniejszych konsekwencji było obniżenie naturalnej odporności oraz osłabienie naturalnych procesów
selekcji. Umożliwiło to intensywne wkraczanie gatunków inwazyjnych na siedliska wcześniej niedostępne
dla nich. Do najważniejszych gatunków, które szczególnie dobrze radzą sobie w Karkonoszach jest szczaw
alpejski oraz łubin.
Szczaw alpejski (Rumex alpinus L.) jest to gatunek należący do rodziny rdestowatych. W Karkonosze
został przywleczony wraz z osadnikami pochodzącymi z rejonów Alp. Dziko występuje w górach środkowej
i południowej Europy. W stanie naturalnym można go spotkać na Kaukazie, w Azji Mniejszej i na Wyżynie
Irańskiej. W Polsce spotykamy go w wyższych partiach Sudetów i Karpat.
Łubin (Lupinus L.) jest gatunkiem powszechnie występującym w strefie śródziemnomorskiej i obu
Amerykach. Rodzaj ten liczy około 150–200 gatunków. W Karkonoszach znajduje dobre warunki do
rozwoju i znacząco powiększa swój areał występowania.
W niniejszej prezentacji zaprezentowane zostaną wyniki naziemnych badań teledetekcyjnych oraz bio-,
radiometrycznych (hiperspektralne pomiary spektrometryczne ASD, wskaźnika powierzchni projekcyjnej
liści LAI, zdolności akumulacji promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR, wskaźnika
temperaturowego ts-ta świadczącego o stresie wodnym oraz zawartość chlorofilu).
Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że parametry kondycji badanych gatunków są lepsze, niż
otaczających je roślin. Skutkuje to dużą inwazyjnością oraz zmianami geobotanicznymi Karkonoszy.
Szczegóły zaprezentowane zostaną podczas konferencji.
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HYPERSPECTRAL REMOTE SENSING FOR KARKONOSZE ECOSYSTEMS –
EUFAR’S HYMOUNTECOS PROJECT
Zagajewski B.1, Kupkova L.2, Markowicz K.M.3, Kozłowska A.4, Adamczyk J.5, Albrechtova J.2,
Bernaś-Sobieraj A.1, Będkowski K.5, Bilip M.1, Chiliński M.1,3, Jarocińska A.1, Kycko M.1, Lhotakova Z.2,
Marcinkowska A.1, Mierczyk M.1, Nasiłowska S.1, Ochtyra A.1, Okupnik R.6, Oprządek M.4, Pabjanek P.1,
Potuckova M.2, Przewoźnik L.6, Raczko E. 1, Sendyk A.7, Slacikova J.2, Stachlewska I.S.3, Tobiasz M.1,
Wojtuń B.6,7, Zawadzka O.3, Żołnierz L.8
1

Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Poland
2
Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic
3
Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland
4
Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, Poland
5
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
6
Karkonosze National Park, Poland
7
Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Poland
8
Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland

This research project, granted by the EUFAR (European Facility for Airborne Researches), aims at an
assessment of a potential of using hyperspectral remote sensing data for mapping of highly valuable
ecosystems of the Giant Mountains (Karkonosze/Krkonoše) National Park area extending over the Polish and
Czech Republic territory.
To capture the richness of this area's nature and to have a possibility to analyze its diversity we use the
Airborne Prism EXperiment (APEX) airborne hyperspectral images taken over the latitudinal gradient over
both National Parks, beginning from the sub mountain area, through the mountain and the sub-alpine, to
reach the Alpine belt. Such an approach enables also the tree foliage ground truth and the spectral
measurements, which can be used to compare the ecosystems developed on Polish and Czech side.
The APEX scanner is a dispersive push-broom imaging spectrometer, recording data in approximately
300 bands in the wavelength range spanning between 400 nm and 2500 nm. It will be operated by the
Belgian company VITO on board the DLR’s Dornier Do 228 aircraft.
The APEX hyperspectral images will serve as a base for the mapping of land cover and vegetation
communities inventarization of the mountain ecosystems, the evaluation of the conditions and health of the
forest ecosystems (biophysical parameters: chlorophyll and water content, LAI, etc.), the analyses of the
ecosystems' species composition and the invasive species introduction, and the analysis of soil
contamination.
The ground-based spectral measurements of vegetation samples in particular ecosystems for minerals,
rocks, soil, and vegetation for laboratory analysis were acquired within the field campaign carried out in June
and July 2012 by the Polish and Czech research teams, and will be used for the APEX images calibration and
data processing. Finally, a robust data processing chain of the hyperspectral images for the mountainous
ecosystems monitoring will be developed.
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BADANIA NAD ODŁOGAMI MIEJSKIMI Z WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I FOTOINTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH
Jacek Zatoński
Zakład Geografii Kompleksowej
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Powierzchnia ziemi możliwa do gospodarczego wykorzystania jest zasobem środowiska, który podlega
wyczerpywaniu, a zależnie od skali przekształceń nawet i braku możliwości odnowienia. Dla jej zachowania
i właściwego użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju konieczne jest jej ponowne
wykorzystywanie, szczególnie obszarów odłogowanych. Tymczasem w miastach zachodzą ciągłe przemiany
przestrzenne, które wiążą się z odłogowaniem pewnej części terenów, stan ten może obejmować znaczne
obszary miast oraz utrzymywać się na nich przez długie okresy.
Mimo tego, jak zauważa Komorowski (1977) odłogom „poświęca się zazwyczaj najmniej uwagi
w badaniach struktury przestrzennej miast”. Dotychczasowe badania zmian użytkowania ziemi w Poznaniu
wydają się to potwierdzać (por. Komorowski 1977, Gaczek 1992, Matuszyńska 2001). Również w badaniach
na temat zieleni miejskiej odłogi najczęściej nie są w ogóle uwzględniane (por. Łukasiewicz 1982,
Mierzejewska 2001, Zimny 2005, Poniży 2010) lub wspomina się o nich zdawkowo (por. Czerwieniec
i Lewińska 2000). W związku z czym podjęto badania, których głównym celem było określenie znaczenia
odłogów w funkcjonowaniu systemu miasta Poznania.
Dla zdefiniowania odłogu miejskiego przyjęto następującą definicję: obszar, na którym podmiot
władający lub zarządzający nie ponosi nakładów materialnych i energetycznych na jego utrzymanie. Do
przedstawionej definicji przyjęto dodatkowe założenia czasoprzestrzenne odnoście badanych terenów:


minimalny okres nieużycia, wynoszący 5 lat,



minimalną powierzchnie, wynoszącą 2 ha.

Głównymi cechami rozpoznawczymi, tak określonego obiektu badań stała się roślinność sukcesyjna
oraz degradacja terenu, pod postacią pozostałości dawnych struktur antropogenicznych oraz odpadów.
Ponieważ są to cechy, które można relatywnie łatwo rozpoznać na zdjęciach lotniczych w wysokiej
rozdzielczości, za główną metodę badawczą obrano fotointerpretacje wraz z inwentaryzacją terenową.
W wyniku tak przeprowadzonych badań zidentyfikowano 218 odłogów o łącznej powierzchni
wynoszącej 2560 ha, co stanowi prawie 10% powierzchni Poznania. Wyznaczone odłogi podzielono na trzy
podstawowe grupy:


półnaturalne – z dominacją roślinności (dawne użytki rolne, parki itp.),



zainwestowane – z dominacją struktur antropogenicznych (wcześniejsze fabryki, domy
mieszkalne itp.),



mieszane – obszary, których nie dało się jednoznacznie przypisać do wymienionych grup,
cechowały się dużymi powierzchniami biologicznie czynnymi przy jednoczesnym
występowaniu dawnych struktur antropogenicznych.

Obszary te stanowiły odpowiednio 66,5%, 3,5% oraz 30% powierzchni wszystkich odłogów. Istotną
informacjami o odłogach powiązanymi z ich aktualnym typem fizjonomii jest wcześniejsze wykorzystanie
oraz okres nieużycia. Oba parametry zostały określone na podstawie analizy archiwalnych zdjęć lotniczych
z lat 1998, 2002, 2007, 2010 oraz dla wybranych obszarów z lat 40., 50., 60. i 70.
Najwięcej odłogów było wcześniej wykorzystywane rolniczo (36% powierzchni), z tym, że są to obszary
nie tylko na obrzeżach miasta, ale z racji długotrwałości nieużycia również relatywnie blisko centrum. Na
drugim miejscu pod względem powierzchni znalazły się odłogi, które cechował brak bezpośredniego
wcześniejszego wykorzystania (29%), stanowiły głównie tereny związane z wodami powierzchniowymi: łąki
zalewowe i obszary zabagnione. Kolejno uplasowały się zrenaturalizowane tereny zainwestowane (12%)
związane z dawnymi wyrobiskami iłów i glin w dolinie Strumienia Junikowskiego oraz obszary dawnych
składowisk odpadów. Następną pozycje zajęły obszary mieszane (9%), m.in. obszary dawnych pól
z zabudową mieszkaniową. Odłogi po przemysłowe zajmują 140ha (6%). Obszary pokolejowe, wojskowe
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oraz usług i rekreacji zajęły nieznaczne powierzchnie poniżej 5% powierzchni wszystkich odłogów. Odłogi
antropogenicznie przekształcone mogą wiązać się z występowaniem skażeń, a pozostałości dawnego
użytkowania utrudniają ich ponowne wykorzystanie, powierzchnia tego typu terenów w obrębie całego
miasta wydaje się jednak mało znacząca.
Pod względem okresu nieużycia dominowały odłogi długotrwale niewykorzystywane (ponad 14 lat)
stanowiące 79% powierzchni odłogów, następnie odłogi powstałe w okresie od 14 do 10 lat – 17%, odłogi
najmłodsze (5-10 lat) stanowiły tylko 4%.
Jednoczenie w okresie szczegółowych analiz, a więc od 1998r. zlikwidowano 294 ha powierzchni
odłogowanych, co stanowi około 11% obecnej powierzchni tych terenów. W porównaniu z jednoczesnym
przyrostem odłogów w tym okresie, wynoszącym 21% powierzchni można stwierdzić, że w Poznaniu
następuje wzrost powierzchni odłogowanych.
Dominacja obszarów o charakterze półnaturalnym spowodowała skierowanie badań na bardziej
szczegółowe analizy pokrycia tenaru odłogów przez roślinność. Powierzchnia koron drzew na odłogach
stanowi ok. 480 ha, a obszarów łąk 1800 ha. Obszary te stanowią istotny element systemu zieleni miasta,
szczególną role odgrywają w systemie klinów i pierścieni, gdzie obejmują 10% ich powierzchni. Wyniki
jednoznacznie wskazują, że odłogi stanowią ważny element systemu miasta, przede wszystkim pod
względem ekologicznym.
Czerwieniec M., Lewińska J., 2000, Zieleń w mieście. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Kraków.
Gaczek W. M., 1992, Proces zmian użytkowania terenów w regionie miejskim na przykładzie Poznania. Poznań.
Komorowski J. 1977, Struktura przestrzenna i kierunki zmian użytkowania terenów m. Poznania w latach 1960-1970.
Maszynopis rozprawy doktorskiej. AE. Poznań.
Łukasiewicz A., 1982, Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zielni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta
Poznania. Wyd. Naukowe UAM. Poznań.
Matuszyńska I., 2001, Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze
wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej. Poznań.
Mierzejewska L, 2001, Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania. Poznań.
Poniży L., 2010, Tereny zieleni na obszarze miasta Poznania.[W:] Piotrowska I., Cichoń M., (red.) Człowiek
w krajobrazie miasta Poznania. Poznań.
Zimny H., 2005, Ekologia miast. Warszawa.
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WPŁYW ROZDZIELCZOŚCI PRZESTRZENNEJ I TEMATYCZNEJ MAP POKRYCIA
TERENU NA WARTOŚCI OBLICZANYCH NA ICH PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW
ZRÓŻNICOWANIA KRAJOBRAZU
Dariusz Ziółkowski, Konrad Turlej, Zbigniew Bochenek
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Środowisko przyrodnicze (krajobraz) jest heterogenicznym fragmentem powierzchni ziemi stanowiącym
mozaikę różnych siedlisk zorganizowanych na różnych poziomach i w różnych skalach w określone wzory
przestrzenne, które można określić jako strukturę przestrzenną krajobrazu. Ma ona bardzo istotny wpływ na
zachodzące w obrębie krajobrazu procesy ekologiczne i na warunki rozwoju żyjących w nich organizmów.
Zmiany w strukturze przestrzennej krajobrazu spowodowane działalnością człowieka mogą zakłócać
zachodzące w nim procesy ekologiczne zagrażając jego funkcjonalnej integralności i przyczyniać się do
spadku bioróżnorodności. Dlatego też analiza struktury przestrzennej krajobrazu za pomocą różnych
wskaźników ilościowych jest bardzo istotnym zagadnieniem znajdującym się w obszarze zainteresowania
ekologów. Jest ona wykorzystywana w badaniach nad zachodzącymi w krajobrazie procesami
ekologicznymi. W literaturze znane jest wiele wskaźników ilościowych o różnej złożoności
charakteryzujących strukturę przestrzenną krajobrazu na różnych poziomach szczegółowości. Pozwalają one
zarówno na analizę rozdrobnienia krajobrazu na poziomie poligonów, poprzez analizę na poziomie siedlisk
(lub klas pokrycia terenu) aż do kompleksowej analizy całego krajobrazu.
Do celów niniejszej analizy zostało wybrane siedem wskaźników operujących na różnych poziomach
szczegółowości struktury przestrzennej krajobrazu.. Dwa pierwsze: liczba poligonów na hektar (patch
richness) i długość granicy poligonu na ha (edge density) służą do analizy rozdrobnienia krajobrazu na
poziomie poligonów. Kolejne wskaźniki: liczba klas (patch richness) i wskaźnik różnorodności Simpson’a
(Simpson Diversity Index) charakteryzują krajobraz na poziomie klas pokrycia terenu. Ostatnie trzy
wskaźniki: liczba klas naturalnych (Natural Patch Richness), procentowy udział powierzchni naturalnych
w krajobrazie (Percentage of Natural Landscape) oraz średnia wielkość poligonu naturalnego (Mean
Natural Patch Area) są przeznaczone do analizy obszarów naturalnych i pół-naturalnych i działają zarówno
na poziomie klas (dwa pierwsze) jak i na poziomie poszczególnych poligonów (Mean Natural Patch Area).
Wyniki analiz za pomocą tego typu wskaźników są uzależnione w ogromnym stopniu od jakości
materiałów wejściowych (map pokrycia terenu), z których są obliczane. Znaczenie ma zarówno stopień
szczegółowości przestrzennej jak i tematycznej. Zaprezentowane tutaj wyniki badań zostały przeprowadzone
na obszarach testowych o średniej powierzchni ok. 120 km2 w sześciu różnych częściach Europy (Francja,
Niemcy, Polska, Łotwa, Hiszpania i Włochy) na podstawie dwóch różnych map pokrycia terenu. Pierwsza
z nich powstała z wysokorozdzielczych obrazów z satelity Kompsat (4 m). W obrębie analizowanych
obszarów wyróżniono 8 form pokrycia terenu (najmniejsze wydzielenie 0,25 ha). Jako druga do analiz
posłużyła mapa Corine Land Cover 2006 o minimalnym wydzieleniu 25 ha. Na analizowanych obszarach
liczba występujących klas CLC wahała się od 9 dla Polski do 14 dla Francji.
Wszystkie wymienione wyżej wskaźniki były liczone dla kwadratowych pól podstawowych o bokach
100, 200, 500 i 1000 m odpowiadających odpowiednio powierzchni 1, 4 , 25 i 100 hektarów. Uzyskane
wyniki wskazują na bardzo wysoką przydatność klasyfikacji pokrycia terenu pochodzących
z wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych do analizy fragmentacji krajobrazu nawet w polu
podstawowym o powierzchni 1 ha. Wykazano, wyższość tych materiałów w stosunku do klasyfikacji CLC
do analiz struktury krajobrazu na poziomie poligonów bez względu na wielkość zastosowanego pola
podstawowego. W przypadku analiz na poziomie klas pokrycia ternu materiały wysokorozdzielcze
pozwoliły uzyskać znacznie lepsze wyniki dla pól podstawowych o boku 100 i 200 m. Natomiast
w przypadku pól o wymiarach 500 i 1000 m wyniki nie są już tak jednoznaczne i zależą w dużej mierze od
stopnia fragmentacji krajobrazu w poszczególnych obszarach badawczych oraz charakterystycznej dla nich
struktury przestrzennej poszczególnych klas pokrycia terenu.
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XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI
NA TEMAT

TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH I OCHRONIE
ŚRODOWISKA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
TORUŃ, 27-28 września 2012 r.

PROGRAM RAMOWY
26 września 2012 r., środa
18.00 – 20.00

Rejestracja uczestników
27 września 2012 r., czwartek

12.40 – 13.00
13.00 – 15.00

Przerwa kawowa
Sesja referatowa I

15.00 – 15.30
15.30 – 17.00

Sesja referatowa II

sala 289

Przerwa obiadowa
Sesja referatowa III

17.00 – 17.30
17.30 – 19.00

sala 201

sala 201

Sesja referatowa IV

sala 289

Przerwa kawowa
Sesja referatowa V

19.30 – 23.00

sala 201

Sesja referatowa VI

Stoisko Esri Polska

Wspólna fotografia przed budynkiem Wydziału

Stoisko Esri Polska

12.30 – 12.40

Stoisko: TAXUS SI,
Fly Eye Ltd.

Sesja plenarna (sala 104)

Stoisko: TAXUS SI,
Fly Eye Ltd.

11.00 – 12.30

Wystawa posterów

Rejestracja uczestników

Wystawa posterów

09.00 – 11.00

sala 289

Uroczysta kolacja (foyer)
28 września 2012 r., piątek

08.00 – 10.00

Prezentacja posterów (sala 201)

10.00 – 10.30

Przerwa kawowa

10.30 – 11.30

Sesja referatowa VII (sala 201)

11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 19.00

Campus UMK

Pokazy UAV
Przerwa obiadowa
Warsztaty ENVI

UCNTN

Warsztaty
hiperspektralne

UCNTN

Ogłoszenie wyników dla najlepszego posteru.
Zakończenie Konferencji (sala 201)
Zbiórka pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika
(Rynek Staromiejski)

Zwiedzanie Toruńskiej Starówki
z przewodnikiem
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