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ZASTOSOWANIE TELEDETEKCJI I ZASADY POSTEPOWANIA 

W SWIETLE KOMISJI VIII XXI KONGRESU ISPRS W PEKINIE 

REMOTE SENSING APPLICATION AND POLICIES IN THE LIGHT OF 

COMMISSION III OF THE XXI ISPRS CONGRESS IN BEIJING 

Katarzyna D browska - Zieli ska 

Zak ad Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 

S OWA KLUCZOWE: ASTER, ALOS, Wykrywanie Zmian, Zarz dzanie Sytuacjami 

Kryzysowymi, Ro linno   

STRESZCZENIE: Prace badawcze VIII Komisji, zosta y opublikowane w XXXVII  tomie 

w cz ci B8 Mi dzynarodowego Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji, oraz  zosta y 

zgrupowane w  12 Sesjach Tematycznych na których zamieszczono 227 artyku ów . Grupy 

tematyczne to: 1/ Obszary Zurbanizowane – Analiza Wp ywu na rodowisko; 2/ Zagro enia, 

Kl ski i Zdrowie; 3/ Atmosfera; Klimat i Badania Pogody; 4/ Zarz dzanie Badaniami rodowiska 

Tropiku; 5/ Zasady Dost pu do Danych; 6/Zarz dzanie obszarami Nadmorskimi, Prognoza stanu 

Oceanów;  7/ Zasoby Wód, Zarz dzanie i Bezpiecze stwo, 8/Badania Polarne i Alpejskie; 9/ 

Obszary pustynne, Degradacja Powierzchni Pustynienie; 10/ Rolnictwo Precyzyjne i Rolnictwo 

Zrównowa one 11/Zrównowa ona Gospodarka Le na i Gospodarka Krajobrazu; 12/ Kartowanie 

Geologiczne, Geomorfologiczne i Geomorfometryczne. Do VIII Komisji nale  równie  4 Sesje 

Tematyczne: THS 19 - Integrowane Zarz dzanie Obszarami Nadmorskimi ThS20 Zdrowie 

Ludno ci; ThS 21 Model 3D w zastosowaniach le nych oraz Sesja Specjalna SS 12 Obserwacje 

i monitorowanie Regionów Polarnych 

1. WPROWADZENIE 

Tematyka Komisji VIII koncentruje si  na czterech g ównych problemach 

w zastosowaniach teledetekcji dla zrównowa onego rozwoju , ekologii i ochrony 

rodowiska, wp ywu cz owieka na rodowisko,  danych i informacji dla podejmowania 

decyzji i kontroli. Sesje tematyczne w VIII Komisji: 

1/ Obszary Zurbanizowane – Analiza Wp ywu na rodowisko; 

2/ Zagro enia, Kl ski i Zdrowie; 

3/ Atmosfera; Klimat i Badania Pogody;  

4/ Zarz dzanie Badaniami rodowiska Tropiku;  

5/ Zasady Dost pu do Danych;  

6/ Zarz dzanie Obszarami Nadmorskimi, Prognoza Stanu Oceanów;  

7/ Zasoby Wód, Zarz dzanie i Bezpiecze stwo,  

8/ Badania Polarne i Alpejskie;  

9/ Obszary pustynne, Degradacja Powierzchni Pustynnych;  

10/ Rolnictwo Precyzyjne i  Rolnictwo Zrównowa one;  

11/ Zrównowa ona Gospodarka Le na i Gospodarka Krajobrazu;  

12/ Kartowanie Geologiczne, Geomorfologiczne i Geomorfometryczne.  
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Do VIII Komisji nale  równie  4 Sesje Tematyczne: THS 19 - Integrowane 

Zarz dzanie Obszarami Nadmorskimi ThS20 Zdrowie Ludno ci; ThS 21 Model 3D 

w zastosowaniach le nych oraz Sesja Specjalna SS 12 Obserwacje i monitorowanie 

Regionów Polarnych 

Wszystkie referaty zosta y opublikowane w postaci drukowanej i elektronicznej 

w materia ach kongresowych (Archives of XXI ISPRS Congress). 

2. PRZEGL D ZAGADNIE  PREZENTOWANYCH W SESJACH  

KOMISJI VIII 

1/  Obszary Zurbanizowane – Analiza Wp ywu na rodowisko 

W pierwszej Sesji Tematycznej przedstawiono 26 referatów.  Artyku y te mo na 

podzieli  na nast puj ce tematy: 

- Zmiany powierzchni zurbanizowanej. W tym celu przedstawiono metody 

wykorzystuj ce dawne zdj cia jak CORONA lub zdj cia lotnicze oraz aktualne  

zdj cia z satelity Landrat ETM..  

- Przedstawiono te  metody klasyfikacji obszarów zurbanizowanych.  W kilku 

artyku ach przedstawiona by a metoda obiektowa stosowana na zdj ciach 

TerraSAR-X 

- Do okre lenia struktury i  g sto ci zabudowy przedstawiono metod  czenia zdj  

satelitarnych i pomiarów y LIDARA 

- Okre lenie materia u z jakiego s   budynki z zastosowaniem pomiarów  

spektralnych 

- Przedstawiono równie  tematyk  zwi zan  z wykorzystaniem zakresu dalekiej 

podczerwieni termalnej do wykrywania strat ciep a na obszarach zurbanizowanych 

ale równie  do okre lenia wilgotno ci,  przestrzennego zró nicowania ro linno ci 

w miastach pod k tem ekologicznym. 

- Przedstawiono równie  tematy zwi zane z wp ywem  terenów zurbanizowanych 

na rodowisko  

2/  Zagro enia, Kl ski i Zdrowie 

W tej sesji przedstawiono 55 artyku ów. Mo na je podzieli  na nast puj ce tematy: 

- System Ostrzegania przed zagro eniami 

- Artyku y o tematyce powod  – zastosowanie  obrazów wielospektralnych 

i mikrofalowych SAR i GIS w okre laniu obszarów zagro onych powodzi  

i szacowanie strat,  

- Zastosowanie GIS w Systemie ewakuacji z obszarów zagro e  

- Tematyka po arów, wykrywanie, szacowanie szkód 

- Szacowanie strat wskutek trz sienia Ziemi 

- Projektowanie Systemu  Pomocy w Zagro eniach Zdrowia  

3/  Atmosfera; Klimat i Badania Pogody 

W Sesji tej przedstawiono 28 artyku ów o nast puj cej tematyce: 

- Modelowanie zasi gu Smogu 

- Emisje z po arów lasów 

- Zastosowanie GIS do okre lania zasi gu zanieczyszcze  powietrza 
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- Zawarto  pary wodnej w atmosferze z zastosowaniem radiometru  MODIS 

- Prognoza meteorologiczna z zastosowaniem teledetekcji i modeli prognostycznych 

- Walidacja bilansu cieplnego 

4/  Zarz dzanie Badaniami rodowiska Tropiku;  

W Sesji by y tylko trzy referaty: zwi zane z monitoringiem strefy przybrze nej, 

zmian sezonowych w lasach,  monitorowanie ekosystemów 

5/  Zasady Dost pu do Danych 

W tej Sesji by  tylko jeden artyku  i dotyczy   Obserwacji Ziemi przez satelity  

dla ochrony obszarów Dziedzictwa uznanych przez UNESCO 

6/  Zarz dzanie Obszarami Nadmorskimi, Prognoza Stanu Oceanów; 

Artyku y zaliczone do tej Sesji dotyczy y nast puj cych zagadnie : 

- Modelowanie jako ci wody, kartowanie obszarów nadmorskich z zastosowaniem 

Terra Modis 

- Monitorowanie chlorofilu y zastosowaniem Terra Modis 

- Zastosowanie teledetekcji dla okre lenia cech  strefy przybrze nej i stref po owu ryb 

- Zmiany morfologiczne badane za Pomoc  Lidaru 

7/  Zasoby Wód, Zarz dzanie i Bezpiecze stwo 

W tej Sesji by o 13 Artyku ów, które dotyczy y tematyki:  

- Zarz dzania zasobami  poprzez zintegrowany System GIS 

- Informacje o drena u wód na podstawie teledetekcji 

- Okre lenie temperatury wody 

- Monitorowanie koncentracji zawiesin w wodzie  

- Symulacja zagro e  erozji wodnej i okre lenie sedymentacji w Zbiorniku Dobczyce 

8/ Badania Polarne i Alpejskie - 7 Artyku ów 

- Zastosowanie zakresu widzialnego, mikrofalowego pasywnego, i skaterometru 

do wyznaczania obszarów topnienia pokrywy lodowej 

- Numeryczny Model Terenu  powierzchni pokrytej niegiem z zastosowaniem 

numerycznej fotografii lotniczej 

- Zastosowanie teledetekcji  na obszarach Antarktydy 

- Zastosowanie fotogrametrii naziemnej do monitorowania  lodowca w Alpach 

9/  Obszary pustynne, Degradacja Powierzchni Pustynnych – 14 Artyku ów 

Do tej Sesji zosta o zaliczone 14 artyku ów o nast puj cej tematyce 

- Zastosowanie Geograficznego Systemu Informacji do zmian erozyjnych i prognozy 

jej rozwoju 

- Porównanie temperatury powierzchni obszarów pó pustynnych z zastosowaniem 

radiometru MODIS i  ASTER 

- Rozwój rolnictwa zrównowa onego na obszarach pó pustynnych 

- Model z zastosowaniem analizy czynnikowej  opisuj cy wra liwo  gleb 

na zasolenie na obszarach pustynnych 

- Pustynnienie obszarów, degradacja terenów trawiastych 

- Ro linno  pustynna – wra liwo  na brak wody 
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10/  Rolnictwo Precyzyjne i  Rolnictwo Zrównowa one - 13 Artyku ów 

Zastosowanie teledetekcji w Programie MARS – Crop jako System Monitorowania 

Plonów w Komisji Europejskiej 

- Monitorowanie stanu wzrostu ro lin 

- Zastosowanie  satelity ENVISAT – radiometr mikrofalowy ASAR do monitoro-

wania obszarów wzrostu ry u 

- Okre lenie struktury zasiewów 

11/  Zrównowa ona Gospodarka Le na i Gospodarka Krajobrazu - 29 artyku ów 

- Modelowanie obszarów lasów Syberyjskich – prognoza rodowiska, zmiany 

w rodowisku z zastosowaniem wielospektralnych danych 

- Okre lenie wysoko ci drzew y zastosowaniem techniki Lidarowej 

- Monitorowanie obszarów wylesie  w Amazonii z zastosowaniem satelity ALOS 

- Okre lenie g sto ci drzew 

- Po czona Klasyfikacja Nadzorowana do okre lenia dynamiki obszarów le nych 

12/  Kartowanie Geologiczne, Geomorfologiczne i Geomorfometryczne – 22 

Artyku y 

- tematyce np. zastosowanie analizy spektralnej obrazu ASTER, Hyperion, 

i Quickbird dla geomorfologii i  bada  geologicznych; zastosowanie teledetekcji dla 

okre lenia wp ywu obszarów górniczych na rodowisko; Za o enie GIS-

sejsmologiczny do wizualizacji danych po trz sieniu Ziemi 

- Przedstawienie mapy  wyst powania minera ówo z zastosowaniem zbiorów 

rozmytych w rodowisku GIS 

 

W  VIII Komisji przedstawione by y równie   4 Sesje Tematyczne: THS 19 - 

Integrowane Zarz dzanie Obszarami Nadmorskimi ThS20 Zdrowie Ludno ci; ThS 21 

Model 3D w zastosowaniach le nych oraz Sesja Specjalna SS 12 Obserwacje 

i monitorowanie Regionów Polarnych. 

3. LITERATURA 

Artyku y Komisji III Archiwum XXI Mi dzynarodowego Kongresu Fotogrametrii 

i Teledetekcji, lipiec 20008, Pekin. 

Instytut Geodezji i Kartografii; Kierownik Zak adu Teledetekcji. Prowadzi Projekty 

o tematyce zastosowa   metod teledetekcyjnych dla  wyznaczenia ilo ciowych zmian 

w rodowisku  oraz aktualnych warunków rozwoju ro linno ci, prognozy plonów 

i wyznaczenia bilansu wodnego oraz  przep ywu strumieni ciep a pomi dzy 

powierzchni  a atmosfer . 
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