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FO T O G R A M E TR IA I TELED ETEK C JA W LEŚNICTW IE W POLSCE*

Społeczeństwo końca XX wieku zgłasza wobec leśnictwa wiele nowych potrzeb
i oczekiwań, z których najważniejszym i fundamentalnym zarazem, jest postulat zapewnienia
podstaw trwałego i zrównoważonego funkcjonowania lasów. Lasy są obecnie postrzegane już
nie jako odizolowane i samoistne ekosystemy, lecz jako część większej, jednolitej całości krajobrazu ekologicznego i kulturowego. Wymóg uwzględniania w procesach decyzyjnych
leśnictwa zasad funkcjonowania lasów w krajobrazie, znalazł odzwierciedlenie
w obowiązujących przepisach i jest realizowany na wszystkich szczeblach zarządzania.
Podstawowym założeniem poprawności procesu decyzyjnego jest pełne rozpoznanie i analiza
warunków przyrodniczych. Sprostanie tym zadaniom, przy zastosowaniu tradycyjnie
stosowanych w leśnictwie naziemnych metod pozyskiwania i korzystania z danych
przestrzennych, wydaje się niemożliwe do zrealizowania.
Nauka o istocie, charakterze i funkcjach geoinformacji, czyli informacji o przestrzennie
zlokalizowanych obiektach, jak też i sposobach oraz środkach technicznych zbierania,
przechowywania i udostępniania tej informacji, definiowana jest najczęściej jako geomatyka
/ Olenderek, 1999/. Technologie geomatyki, takie jak: systemy pozycjonowania globalnego,
systemy informacji przestrzennej, numeryczny model terenu, teledetekcja i fotogrametria,
geodezja i kartografia, działając zazwyczaj niezależnie na etapie pozyskiwania danych, mogą
być ściśle zintegrowane poprzez cyfrową formę informacji na etapach przetwarzania
i wykorzystania danych przestrzennych / Mozgawa, 2000/.
Teledetekcja i fotogrametria, na których koncentrujemy uvyagę w niniejszym
opracowaniu, są technologiami geomatyki i zajmują się metodami pozyskania, przetwarzania
i interpretowania teledetekcyjnego obrazu terenu, który można traktować jako swoistą mapę
zawierającą geoinformację. W procesie pomiarów fotogrametrycznych, głównie na zdjęciach
lotniczych, jako szczególnej formie obrazów teledetekcyjnych, uzyskuje się miary obiektów
terenowych. Fotogrametrię merytorycznie łączy się więc ze zdjęciami lotniczymi i pomiarami
wykonywanymi na tych zdjęciach.
F o to g ra m e try c z n e te c h n ik i p o m ia ro w e stosunkowo wcześnie znalazły zastosowanie
w inwentaryzacji przestrzeni leśnej. Już w 1887 r, wykonano w Niemczech pierwsze zdjęcia
z balonów w celu kartowania drzewostanów. Około 1890 r. wykonano w terenie górzystym

Referat przygotowano częściowo w ramach sponsorowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
lematu "Zastosowanie teledetekcji w Lasach Państwowych".
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Austrii zdjęcia naziemne, które w ykorzystano do rozróżniania drzew ostanów oraz kreślenia
map przebiegu dzikich potoków. W latach dwudziestych, w raz z rozw ojem lotnictwa,
fotogram etria staje się w ażną techniką pozyskiw ania inform acji o lasach na rozległych
obszarach USA, Kanady, krajów skandynaw skich i ów czesnego ZSRR. Rozw ijano przede
wszystkim, niejako naturalne, kartograficzne zastosow ania zdjęć lotniczych. Podejm ow ano
także prace nad zastosow aniem zdjęć do pozyskiw ania informacji taksacyjnych. Ze zdjęć
określano w szystkie podstaw ow e cechy drzewostanów , w tym także podejm ow ano próby
w nioskow ania o w ielkości, strukturze i zmianach zapasu drzewostanów. W ykorzystyw ane są
zarówno bezpośrednie pom iary na zdjęciach, ja k i związki funkcyjne w yprow adzane pom iędzy
wynikami uzyskanymi na podstaw ie zdjęć oraz z pom iarów terenowych /Piekarski, Będkowski,

1991; Huss, Akca, Hildebrandt, Kenneweg, Peerenboom, Rhody, 1984/.
Pom im o licznych prac oraz uzyskania często bardzo interesujących wyników,
rokujących możliw ości zastosow ań w praktyce, techniki fotogram etryczne nie znalazły
dotychczas należnego im m iejsca wśród metod taksacji i inwentaryzacji drzew ostanów
w leśnictwie polskim. N a przeszkodzie stanęły następujące czynniki:
- m niejsza, w porów naniu do metod naziem nych, dokładność inwentaryzacji;
- brak pow szechnego dostępu do specjalistycznego sprzętu fotogram etrycznego;
- ograniczenia korzystania ze zdjęć lotniczych (objęcie m ateriałów fotogram etrycznych
klauzulą tajności);
znaczny koszt w ykonania zdjęć fotogram etrycznych.
Korzyści płynące z zastosow ania zdjęć lotniczych w pracach urządzania lasu są
oczywiste.
Zdobyte dośw iadczenia jednoznacznie wskazują, że zdjęcia lotnicze
z pow odzeniem m ogą być stosowane nie tylko do ustalania granic wyłączeń drzew ostanow ych,
ale rów nież do określania wybranych elem entów taksacyjnych drzew ostanów , stratyfikacji
drzew ostanów , określania ich stanu zdrow otnego, inwentaryzacji na poziom ie regionalnym
i krajowym. Stw ierdzono zalety stosowania zdjęć lotniczych polegające na skróceniu czasu
opracow ań, lepszej organizacji prac terenow ych taksatora i je g o orientacji w terenie, obniżce
kosztów, podw yższeniu jakości prac, ich obiektyw ności i m ożliwości pow ierzchniow ego
analizow ania lasów.
W Polsce, na przełom ie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, zdjęcia lotnicze
z pow odzeniem były stosowane w trakcie prac zw iązanych z w ykonywaniem definityw nego
urządzania lasu, pom im o dużych trudności z dostępnością do zdjęć lotniczych (klauzula
tajności) oraz korzystaniu ze zdjęć wykonyw anych dla innych celów, a w zw iązku z tym
najczęściej nie spełniających w arunków technicznych, w ykonania zdjęć dla celów taksacji
leśnej, co obniżało ich przydatność dla tych celów. W arto w tym m iejscu przypom nieć, że
w iatac h 1957-58 w ykorzystano zdjęcia lotnicze przy opracow aniach około 26 tys. ha
pow ierzchni. Pom im o tego, że opracow ania przyjm ow ane były początkow o przez taksatorów
z pew ną rezerwą, ju ż w roku 1961 opracow aniam i objęto około 116 tys. ha. W latach
następnych zainteresow anie stosowaniem zdjęć lotniczych w pracach urządzania lasu m alało
i stan ten praktycznie nie ulega zmianie. O becnie, kiedy dostęp do m ateriałów
fotogram etrycznych nie je st ograniczony, a ich jakość uległa tak znacznej popraw ie, metody
fotogram etryczne, w połączeniu z pracam i naziem nym i, stw arzają m ożliw ość przyspieszenia
i popraw y jakości prac oraz uzyskania nowych, jakościow o lepszych m ateriałów
kartograficznych (ortofotom apa, m apa obrazowa) oraz dokonyw ania obiektyw nej oceny zm ian
drzew ostanów przy kolejnych rewizjach planów urządzania lasu.
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Znam ienną cechą przem ian występujących obecnie w technologiach pozyskiw ania
inform acji o Ziemi je st pojaw ienie się nowych, tanich i alternatywnych, do dotychczas
stosowanych, rozw iązań w system ach rejestracji i przetw arzania danych. Od kilkunastu lat,
dzięki powstaniu systemów inform acji geograficznej (przestrzennej), rozw ijane są nowe
metody analizy i prezentacji inform acji. W stosowanych technologiach brakow ało jednak
w ygodnych w użyciu i tanich zarazem rozwiązań służących do przenoszenia, do system ów
inform acji przestrzennej, inform acji pozyskiwanych w procesie interpretacji i pom iarów
fotogram etrycznych obrazów lotniczych. W ypełnienie tej luki stało się m ożliwe w raz
z rozw ojem fotogram etrii cyfrow ej, a dokładniej - w momencie opracow ania i w drożenia
tzw. cyfrowych stacji fotogram etrycznych.
Z djęcia lotnicze stanow ią techniczną podstawę w spółczesnego urządzania lasu.
W taksacji leśnej w ykorzystyw ane są one do ustalania granic w yłączeń taksacyjnych
(konturow e odczytanie treści zdjęć lotniczych) i innych szczegółów sytuacyjnych
stanow iących treść mapy gospodarczej, ułatw iają orientację taksatora w terenie, skracając tym
samym czas pracy terenow ej, prawie całkowicie elim inują pom iar naziem ny w yłączeń
taksacyjnych, pozw alają na wychw ycenie i usunięcie błędów m ateriałów kartograficznych
poprzedniego urządzania lasu, służą do ustalania niektórych elem entów taksacyjnych
i sporządzania opisów taksacyjnych, korzystnie w pływ ają na jakość prac urządzeniow ych. N a
zdjęciach lotniczych bardzo dobrze są w idoczne luki, gniazda, kępy, użytki ekologiczne, które
m ogą być z dużą dokładnością odczytane na zdjęciu a następnie przeniesione na mapę. Łatwo
określić drzew ostany negatyw ne, uszkodzone przez grzyby, po pożarach i inwazji szkodliw ych
owadów, a także szybko spraw dzić układ drzewostanów, z punktu w idzenia kierunku cięć i ich
w zajem nej ochrony przed w pływami zewnętrznymi. Kameralne i polow e prace
z wykorzystaniem zdjęć lotniczych przy inwentaryzacji lasu pow inny stanow ić jeden
uzupełniający się w zajem nie proces technologiczny. Z djęcia lotnicze, w ykorzystane w taksacji
leśnej, pow inny być przekazane do nadleśnictw a w formie integralnej części operatu
urządzania lasu i w ykorzystyw ane przez adm inistrację leśną w bieżącym zarządzaniu
gospodarstw em leśnym.
Dla celów taksacji leśnej najbardziej przydatne są wykonane w odpow iednim term inie
zdjęcia na filmie spektrostrefow ym . Liczba elem entów ułatw iających fotointerpretację
zw iększa się w porów naniu ze zdjęciam i panchrom atycznym i 2-3-krotnie. U stalone na
podstaw ie zdjęć spektrostrefow ych w yłączenia taksacyjne charakteryzują się w iększą
jednorodnością. Liczba w yłączeń odczytanych na zdjęciach spektrostrefowych w ym agających
rozpoznania w terenie lub uściślenia przebiegu granic jest niewielka.
Przy kolejnej rewizji planu urządzania lasu, wykonane w przeszłości zdjęcia
w połączeniu ze zdjęciam i aktualnym i i bezpośrednim i obserw acjam i terenow ym i, znacznie
u praszczają aktualizację sytuacji wewnętrznej i dokonanie oceny gospodarki w m inionym
okresie. Jeżeli poprzednie urządzanie wykonano z w ykorzystaniem zdjęć lotniczych, to nanosi
się tylko zm iany (bez spraw dzania granic wyłączeń, które nie uległy zm ianie). W przypadku,
gdy poprzednie urządzanie w ykonano bez zdjęć lotniczych, należy spraw dzić praw idłow ość
w yznaczenie w szystkich granic w yłączeń taksacyjnych.
W ydaje się, że pow inno stać się regułą w ykorzystanie zdjęć lotniczych dla celów
trzeciej rewizji urządzania lasu w tych nadleśnictw ach, dla których planuje się w ykonanie
mapy num erycznej. W innych przypadkach powinno dokonać się analizy w ielkości zmian,
jak ie dokonały się w okresie od poprzedniego urządzania lasu i w przypadku, jeżeli zm iany
sytuacji w ew nętrznej przekraczają 20 %, uznać za celow e i uzasadnione ekonom icznie
w ykonanie zdjęć lotniczych.
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Przeciw nicy stosow ania m ateriałów i metod fotogram etrycznych w pracach urządzania
lasu, jako główny argum ent w ysuw ają wysokie koszty w ykonania zdjęć lotniczych
i m ateriałów pochodnych niezbędnych do prac kam eralnych i polowych. Koszt jednostkow y
(odfotografow anie na zdjęciu 1 ha terenu pokrytego lasem) nalotu fotogram etrycznego jest
uzależniony od wielu czynników. Główne to; zw artość kom pleksów leśnych, odległość od
lotniska i skala zdjęć lotniczych. W ykonanie lotniczych zdjęć spektrostrefow ych, najbardziej
przydatnych dla celów urządzania lasu, (skala 1:8000 - 1:10000) i podstaw owych m ateriałów
pochodnych dla zwartych kom pleksów leśnych, kształtuje się na poziom ie około 2 zł za 1 ha.
Prawa gospodarki rynkowej um ożliw iły funkcjonow anie firm fotogram etrycznych,
które w ofercie handlowej zawarły możliwość w ykonyw ania dow olnych rodzajów zdjęć
lotniczych (w tym spektrostrefow ych i w barwach naturalnych).
W obszarze pozyskiw ania danych na drodze fotogram etrycznej zw rócić uw agę należy
na cyfrowe stacje fotogram etryczne, w rodzaju np. systemu VSD. System V SD jest
oprogram ow aniem krajowym, które um ożliw ia stereoskopow a obserw ację (za pom ocą
klasycznych stereoskopów ) obrazów cyfrowych na ekranie m onitora kom puterowego.
M ożliwe jest w ykonyw anie opracow ań graficznych i ich edycja w przestrzeni trójw ym iarow ej,
zgodnej z przyjętym układem w spółrzędnych terenow ych. W yniki pom iarów, przeniesione do
systemów informacji przestrzennej, stanow ią podstaw ę do budowy map numerycznych.
Z systemu może korzystać praktycznie każdy użytkownik, który posiada dostęp do zdjęć
lotniczych, skanera, standardow ego kom putera oraz odpow iednio adaptow anego stereoskopu.
Funkcjonalność tego systemu lokuje go w miejscu urządzeń stosowanych do opracow yw ania
konturow ego - od struktur przestrzennych w oddziałach leśnych, po elementy krajobrazu
ekologicznego IBędkowski, 1994/.
O cenę przydatności VSD do pozyskiw ania danych służących do sporządzania
opracowań
kartograficznych
w
leśnictwie przeprow adzono
m.in. na poligonach
dośw iadczalnych Katedry U rządzania Lasu i G eodezji Leśnej w N adleśnictw ie Brzeziny uroczyska G ałków ek i Z ielona Góra, a także na terenie uroczyska G łuchów w Leśnym
Zakładzie D ośw iadczalnym SGGW w Rogowie. A nalizow ano m ożliw ość w ykorzystania VSD
w inwentaryzacji stałych pow ierzchni próbnych na terenie uroczysk Zim na W oda i W ilczy Dół
w LZD Rogów. U zyskane wyniki w pełni uzasadniły m. in. podjęcie decyzji o zastosow aniu
VSD do pozyskiw ania danych służących do aktualizacji mapy gospodarczej dla Leśnego
Zakładu D ośw iadczalnego SGGW w Rogowie, w trakcie kolejnego cyklu prac
urządzeniow ych, w latach 1999-2000. W dalszej kolejności postanow iono spraw dzić
m ożliwości w ykorzystania VSD do pom iarów na zdjęciach niektórych cech taksacyjnych
drzewostanów , ja k na przykład: w ysokość drzew, średnice koron, zagęszczenie drzew
(poprzez pom iar odległości m iędzy drzewam i) itp.
Teledetekcja je st je d y n ą technologią geom atyki, za pom ocą której m ożna rozw iązać
problem dostarczania pożądanych inform acji przestrzennych, o pełnym pokryciu terenow ym ,
przydatnych dla potrzeb leśnictwa. D ecydują o tym przede wszystkim:
- dostępność teledetekcyjnej inform acji obrazow ej, w ciąż zw iększana poprzez usługi sieci
komputerowej Internet;
- szybkość obrazow ania dużych obszarów i aktualność danych;
- różnorodność obrazów teledetekcyjnych oraz zróżnicow ana ich szczegółow ość;
- cyfrowa postać danych, um ożliw iająca integrację obrazów z pozostałym i technologiam i
geomatyki.
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Polska należy niestety do tych nielicznych krajów, w których w ostatnim ćw ierćw ieczu
teledetekcyjna inform acja obrazow a praktycznie nie była wykorzystywana w leśnictw ie na
skalę gospodarczą. W spółczesne leśnictwo może jednak wiele zyskać poprzez zaakceptow anie
fotogram etrii i teledetekcji, jak o narzędzi pom ocniczych w inwentaryzacji, analizach
i kartografii obszarów leśnych. Sprzyja temu niebywały rozwój technik i technologii
geom atycznych. Śm iało m ożna stwierdzić, że znajdujem y się obecnie w zupełnie innej
technologicznie epoce. Jej cechą szczególną je st także m. in. tw orzenie struktur
ponadnarodow ych, szeroka w ym iana geoinform acji i dążenie do w prow adzenia pow szechnych
standardów inw entaryzacyjnych. Z aniechanie stosowania w leśnictwie tej technologii
geom atyki, nieuchronnie doprow adzi w dalszej perspektywie do zerw ania kontaktu
m erytorycznego z instytucjami międzynarodow ym i, tworzącymi paneuropejskie systemy
inform acji o lasach na podstaw ie danych teledetekcyjnych, oraz, co w ydaje się być znacznie
pow ażniejszym , uniemożliwi skuteczne zasilanie systemów informacji przestrzennej pow szechnie ju ż zaakceptow anego narzędzia w spom agania decyzji gospodarczych
o charakterze przestrzennym .
U znanie teledetekcyjnej inform acji obrazowej za materiał dokum entacyjny niezbędny
w leśnictwie w ielofunkcyjnym , który mógłby stanow ić z założenia integralną część
sporządzanych planów średniookresow ych, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości
w ykorzystania teledetekcji i fotogram etrii w leśnictwie krajowym. Postawy praw ne oraz
potencjalne kierunki w ykorzystania teledetekcyjnej informacji obrazowej w leśnictw ie są
zaw arte w postanow ieniach praw nych różnej rangi. Krajowe prawodawstwo, w tym przede
w szystkim "U staw a o lasach", "Polityka ekologiczna państwa", "Polityka ekologiczna
państw a", Z arządzenia D yrektora G eneralnego Lasów Państwowych, precyzują obraz
w ielofunkcyjnej, trw ale zrów now ażonej gospodarki leśnej, która w ym aga doskonałej
znajom ości struktur przestrzennych zarządzanego obiektu.
N a podstaw ie analizy krajow ych i m iędzynarodow ych aktów prawnych m ożna przyjąć
różnorodne podstaw y grupow ania potencjalnych zastosowań teledetekcyjnej inform acji
obrazow ej. M ogą to być np. kryteria podziału uw zględniające:
- funkcje, ja k ą m oże spełniać inform acja teledetekcyjna;
- hierarchię krajobrazow ych struktur przestrzennych;
- sposoby oddziaływ ania na układy przyrodniczo-gospodarcze.
W śród najw ażniejszych funkcji, jak ie może spełnić inform acja teledetekcyjna, należy
wymienić:
- inw entaryzacyjne i dokum entacyjne - struktur przyrodniczych i antropogennych dla potrzeb
planow ania średniookresow ego w nadleśnictw ach, parkach narodow ych, parkach
krajobrazow ych, gm inach itp.);
- edukacyjne, negocjacyjne i nrom ocyjne;
- kontrolne na rzecz realizacji praw idłow ej gospodarki leśnej i ochrony przyrody.
Za potencjalne pola zastosow ań teledetekcji możemy uważać je j w ykorzystanie
w zarządzaniu i badaniach naukowych. Ta problem atyka w ykracza jednakże poza ramy
niniejszego opracowania.
Postęp w technikach przetw arzania obrazów cyfrowych stwarza szansę prow adzenia
analiz retrospektyw nych, o zakresie tematycznym trudnym dziś nawet do prognozow ania.
D ysponow anie cyklicznie grom adzonym i danymi teledetekcyjnym i, dokum entującym i stan
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lasu, gw arantuje prow adzenie analiz i badanie zm ian, jakie zachodzą na terenach leśnych w raz
z o ceną zgodności trendów z aktualnym i zasadami polityki leśnej państwa.
Z różnicow anie potrzeb co do szczegółow ości danych oraz pow szechnie uznaw;ana
hierarchia przestrzennych struktur środow iskow ych wskazują, że kierunki potencjalnych
zastosow ań danych teledetekcyjnych m ogą być grupowane w podanym poniżej
trójstopniow ym modelu danych przestrzennych. Przyjęty tu sposób klasyfikow ania kierunków
zastosow ań teledetekcji w ydaje się być uzasadniony zachodzącym i zm ianami w postrzeganiu
przez środow isko zaw odowe obiektu gospodarki leśnej. W m iejscu izolow anego sztucznie
ekosystem u leśnego, niekiedy redukow anego nawet do drzewostanu, obszar leśny zaczęto
postrzegać jak o jeden ze składników tw orzących krajobraz ekologiczny.
Proponuje się, aby potencjalne kierunki zastosow ań teledetekcji
rozpatryw ać na trzech poziomach:
- krajobrazow ym ;
- pojedynczego kom pleksu leśnego, traktow anego jak o

i fotogram etrii

elem ent składow y krajobrazu

ekologicznego;
-pojedynczego drzew ostanu, jak o w miarę jednorodnego elementu strukturalnego kom pleksu
leśnego.
N a poziom ie krajobrazow ym główne pola zastosow ań teledetekcji i fotogram etrii, to.
- konstruow anie nowych, lub przebudow a nowych układów leśno-zadrzew ieniow ych;

- zlewniowe gospodarowania zasobami wody, wynikające ze struktury pokrycia zlewni;
- analiza środow iska z obszarów poza lasami, z punktu w idzenia ochrony przyrody oraz
presji antropogennej wywieranej na tereny leśne.
Dla poziom u kom pleksu leśnego potencjalne zastosow ania teledetekcyjnej inform acji
obrazow ej, to:
- doskonalenie ładu przestrzennego i czasow ego w kierunku m inim alizacji szkód
pow odow anych przez czynniki abiotyczne;
- inw entaryzacja istniejących i konstruow anie nowych stref ekotonowych;
- ocena fragm entacji obszaru leśnego przez obiekty inżynieryjnego zagospodarow ania lasu,
oraz ocena w pływu istniejących oraz projektow anych obiektów inżynieryjnego
zagospodarow ania, na funkcjonow anie przyrody obszarów leśnych;
- lokalizacja terenów osuw iskow ych;
- analizy zm ian struktury przestrzennej kom pleksu leśnego za pom ocą w idzenia zmian
różnorodności przestrzennej kom pleksu leśnego (to co je st drukowane).
Poziom drzew ostanow y w zastosow aniach fotogram etrii i teledetekcji, to m iedzy
innymi:
- w yznaczanie granic w yłączeń drzew ostanow ych i sporządzanie opisów taksacyjnych,
- inw entaryzacja uszkodzeń;
- dokum entow anie stanu i zmian struktur w ew nątrz drzewostanów ;
- planow anie operacji technologicznych, w oparciu o trójw ym iarow e m odele drzew ostanu,
otrzym ywane na drodze teledetekcyjnej.
Specyfika teledetekcyjnej inform acji obrazow ej, przede w szystkim zaś ogólna
dostępność tych danych, kieruje uwagę na potencjalne m ożliwości w ykorzystania obrazów
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teledetekcyjnych w funkcjach kontrolnych. Mamy tu na myśli zarówno kontrolę w budow aną
w m echanizm y instytucji zarządzających zasobami leśnymi, a działających w oparciu
o krajow e akty prawne, ja k i w ielce praw dopodobną kontrolę prow adzoną przez instytucje
m iędzynarodow e, czuw ające nad realizacją zasad gospodarow ania przestrzenią przyrodniczą
zgodnie z przyjętym i przez Polskę konwencjam i międzynarodowymi (np. K onw encją
o ochronie bioróżnorodności).
Inform acje ze zdjęć lotniczych uzyskujem y w procesie fotointerpretacji. Jest to złożony
proces psychologiczno-fizjologiczny, w którym dużą rolę odgrywa posiadana przez
fotointerpretatora w iedza z dziedziny, na użytek której prow adzona je st fotointerpretacja.
D latego tak trudne je st w prow adzenie do tego procesu pełnej automatyzacji. Fotointerpretację
dla potrzeb urządzania lasu m oże z pow odzeniem wykonać tylko leśnik posiadający
podstaw ow e wiadom ości z fotogram etrii.
K onieczność negocjacji, w procesie uspołecznionego zarządzania lasami, je st nowym
elem entem w spółczesnego leśnictwa. O bow iązek konsultacji społecznych dotyczy przede
wszystkim planów urządzeniow ych dla nadleśnictw i planów urządzeniowych w parkach
narodow ych, pożądany efekt psychologiczny w negocjacjach będzie łatw iejszy do uzyskania,
jeśli argum entację proponow anych rozw iązań w sparta będzie mapami obrazowym i i m odelam i
trójw ym iarow ym i - produktam i pochodnym i danych teledetekcyjnych. K apitalne znaczenie
będzie m iał rów nież udział środow iska zaw odow ego leśników w negocjacjach z zakresu
planow ania przestrzennego, w którym konieczna będzie skuteczna ochrona koncepcji
planistycznych gw arantujących zachow anie zasady ekorozwoju. W tego typu negocjacjach
m ożliw ość w ykorzystania danych teledetekcyjnych nie wymaga uzasadnienia.
Polityka leśna państwa uznaje edukację przyrodniczo-leśną za w ażne narzędzie
podnoszenia poziom u św iadom ości ekologicznej społeczeństwa. Pojawienie się treści leśnych
w program ach nauczania szkół na w szystkich poziom ach kształcenia i w zrost ilościowy
różnych form edukacji nieform alnej stw arza zapotrzebow anie na atrakcyjne i skuteczne formy
procesu edukacyjnego. T eledetekcja zintegrow ana z innymi technologiam i geom atyki,
dysponuje zupełnie niew ykorzystanym i dotychczas m ożliwościam i prezentow ania inform acji
0 lasach, że w ym ienim y tylko posługiw anie się typowym obrazem "z lotu ptaka"
1 perspektyw icznym i m odelam i trójw ym iarow ym i.
Mimo dynam icznego rozw oju satelitarnych technik teledetekcji, uzyskane tą drogą
inform acje o lasach, m ają ograniczoną przydatność na poziomie drzewostanow ym i dopiero
w ykorzystanie do tych celów zdjęć lotniczych umożliwia uzyskanie z pow odzeniem wielu
w skaźników charakteryzujących drzew ostany.
N ależy w reszcie w spom nieć o możliw ości uzyskania obrazów teledetekcyjnych
"sposobem gospodarczym ", poprzez w ykorzystanie np. systemów wideo m ontow anych na
czarterow anych przez Lasy Państw ow e sam olotach ochrony przeciw pożarow ej.
Produkty przetw orzeń m ateriałów teledetekcyjnych dla potrzeb leśnictw a, m ożna
podzielić w zasadzie na trzy grupy:
1.
Produkty przetw orzeń obrazów system ach cyfrowego przetwarzania.
2.
O brazy anaglifowe.
3.
M apy obrazowe.
M ateriały grupy pierw szej pow stają w rezultacie zespołu operacji na inform acji
obrazow ej, takich jak: rektyfikacja geom etryczna, m ozaikow anie, w zm ocnienia i klasyfikacje.
Szczególnym rodzajem tego rodzaju przetw orzeń są produkty integracji dw óch technologii
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geom atyki - teledetekcji i num erycznego modelu terenu. Przetw orzenia te są najbardziej
poszukiw anym produktem , przygotow anym do bezpośredniej integracji z systemami
inform acji przestrzennej.
A naglif - dw ubarw ny druk, otrzym any z takich danych teledetekcyjnych, których
odw zorow anie geom etryczne - um ożliw ia tw orzenie modelu stereoskopow ego. Powszechnie
dostępne są środki techniczne (drukarki kom puterowe), um ożliw iające sporządzanie takich
obrazów anaglifow ych, które m ogą być wykorzystyw ane jak o m odułow e map oddziałów
leśnych.
M apa obrazow a je st produktem integracji teledetekcji i systemów inform acji
przestrzennej fOlenderek, 2000/. N a arkuszu mapy obrazowej znajdują się zarówno dane
pochodzące ze źródeł teledetekcyjnych, ja k i dane z map klasycznych, w yprow adzanych
z system ów inform acji przestrzennych. M apy te stanow ią now ą generację map leśnych, które
pojawiły się z chw ilą upow szechnienia dostępu do danych teledetekcyjnych i systemów
inform acji przestrzennych. Do tw orzenia leśnych map obrazow ych m ogą być w ykorzystane
zdjęcia fotogram etryczne, obrazy satelitarne i obrazy video.
W spółcześnie dostępnych je st na rynku wiele systemów służących do przetw arzania
obrazowych inform acji teledetekcyjnych. R eg u łąjest, że odpow iednie moduły program ow e są
instalow ane także w system ach inform acji przestrzennych. Również w fotogram etrii stosuje
się coraz częściej obrazy cyfrowe, jak o podstaw ow y form at informacji przetw arzanych za
pom ocą cyfrowych stacji roboczych. Spośród w ielu znanych i funkcjonujących na rynku
rozw iązań, leśnictw o naturalnie zw raca uwagę na te, które łączą w sobie zalety
funkcjonalności i dostępności cenowej dla ich użytkownika.
N a typow y zakres funkcji systemu inform acji przestrzennych i systemu przetw arzania
obrazów składają się: obsługa bazy danych, m odelow anie przestrzenne, popraw ianie w łasności
obrazów , klasyfikacja treści obrazów itd. S pecjalną uwagę warto zwrócić na narzędzia
m onitoringu środow iska i zarządzania zasobam i naturalnym i - analiza zmian, analiza szeregów
czasowych, w ielokryterialne i w ielokierunkow e w spieranie podejm ow ania decyzji, analiza
dokładności (w tym z wykorzystaniem zbiorów rozm ytych), m odelow anie sym ulacyjne,
interpolacja pow ierzchni oraz analizy statystyczne itp.

Podsumowanie
O bserw ujem y system atyczne obniżanie kosztu danych obrazowych i upraszczanie
dostępu do nich poprzez sieci kom puterowe. Dane teledetekcyjne m ożna w ykorzystyw ać bez
konieczności oczekiw ania na praktyczne w drożenie innych technologii inform acji
przestrzennych. W arunkiem je st tu jedynie dysponow anie środkam i technicznym i do
przetw arzania obrazów cyfrowych oraz m erytorycznie przygotow anym personelem
(interpretatorzy). Jak w ykazano we w cześniejszych rozdziałach, dostęp do w łaściw ych
środków technicznych nie je st problem em , który ograniczałby w ykorzystanie inform acji
teledetekcyjnych w leśnictwie.
W planie urządzania lasu i udostępniania przyrodniczych w alorów nadleśnictw a należy
obligatoryjnie w prow adzić uzupełnienie części kartograficznej o mapy obrazow e, obejm ujące
terytorialny zasięg działania nadleśnictw a. Tłem obszarów znajdujących się poza granicam i
Lasów Państw ow ych, mogłyby być na tych m apach, w ysokorozdzielcze obrazy z system ów
satelitarnych. N a m apach obrazowych obszaru terytorialnego zasięgu nadleśnictw pow inny być
um ieszczane, w yprow adzone z budow anego w Lasach Państwowych systemu, inform acje
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wektorowe. Zgodnie ze standardem leśnej mapy numerycznej, informacje w ektorow e m ogą
dotyczyć także niektórych obiektów znajdujących się poza lasami.
Panujące u nas warunki klim atyczne pozw alają na uzyskiwanie pełnego pokrycia
terytorium kraju satelitarnym i danymi obrazowym i przy częstotliw ości 1-2 lat. Stw arza to
realne podstawy do korzystania z techniki teledetekcyjnej w powołanej wcześniej funkcji
kontrolnej.
Stopień szczegółow ości inform acji obrazowych może być bardzo zm ienny i sięgać od
struktur w ew nątrz drzew ostanów do krajobrazow ych. Te dw a skrajne poziomy szczegółow ości
są dla tradycyjnych, nieteledetekcyjnych metod inwentaryzacji bezpośredniej, praktycznie
niedostępne. Duży zakres zm ienności może być w technikach teledetekcji uzyskany poprzez
odpow iednie dostosow anie do potrzeb rozdzielczości systemu pozyskiw ania danych lub
num eryczne przetw arzanie w ysokorozdzielczych inform acji obrazowych.
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