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Abstract. The paper presents the generalities of the projects “Development of trans-
border decision support system for remote and model assessment of forest 
dendromass in Pomerania Region”. It describes the applied methods, the test plots 
established in Drawno Forest District and preliminary results. Biometry measures 
of trees and stands are done with the use of terrestrial and aerial remote sensing. 
Reference is acquired from model trees that were cut and wood probes used for dry 
biomass measures.

WSTĘP
Rzetelna informacja o zasobach jest podstawą skutecznego zarządzania. Ta 

zasada sprawdza się także w odniesieniu do zasobów przyrodniczych, a zwłaszcza 
w przypadku gospodarki leśnej. Skuteczność stosowanych w polskim leśnictwie 
metod gospodarczych potwierdzają m.in. wysokie wskaźniki finansowe [Raport … 
2011, Sprawozdanie … 2012]. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe (PGL LP) jest jednocześnie pozytywnie oceniana w ramach 
funkcjonujących w Polsce zasad certyfikacji FSC [http://pl.fsc.org] oraz PEFC 
[http://www.pefc.org.pl]. Jest to efekt m.in. dobrze zinwentaryzowanych zasobów 
leśnych. Prace z tego zakresu są realizowane w ramach rewizji urządzeniowych, 
wykonywanych w cyklach 10-letnich. Podstawą tych rewizji (zwanych także 
pracami urządzeniowymi) jest inwentaryzacja lasu. Zakres stosowanych metod, 
również cyklicznie aktualizowanych – uwzględniających nowe technologie 
i osiągnięcia z zakresu nauk leśnych, zawiera Instrukcja urządzania lasu [2012]. 
Oczywiście, wskazane w aktualnej instrukcji metody z zakresu biometrii drzew nie 
uwzględniają wszystkich nowoczesnych technologii pomiarowych. Charakter prac 
urządzeniowych skłania do wykorzystywania metod wszechstronnie 
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sprawdzonych, szybkich i relatywnie tanich, umożliwiających m.in. oszacowanie 
zasobów drzewnych ze znanym błędem – szacowanym dla obrębu leśnego na 
poziomie 1,19% [Bruchwald i in. 2003]. 

Wśród uznanych metod ciągle jednak brakuje technologii lidarowych (lotniczy 
i naziemny skaning laserowy, łącznie ze skaningiem mobilnym) oraz analiz 
opartych o wielospektralne obrazy satelitarne czy wysokorozdzielcze zdjęcia 
lotnicze (te ostatnie są co najwyżej wykorzystywane do aktualizacji podziału 
powierzchniowego).

Tymczasem naukowcy od ponad dekady wyraźnie wskazują na olbrzymi 
potencjał analityczny, jaki kryją w sobie metody teledetekcyjne. Rosnące 
zainteresowanie tą dziedziną przejawia się m.in. szeroko zakrojonymi badaniami
 o charakterze zarówno naukowym, jak i aplikacyjnym. Przykładem tego jest 
rozpoczęty w 2011 roku projekt badawczy „Rozwój transgranicznego systemu 
wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy 
drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania” (projekt Pomerania – Forseen 
Pomerania). O jego interdyscyplinarności świadczy udział specjalistów z zakresu 
biometrii, urządzania lasu, użytkowania lasu, skaningu laserowego, teledetekcji 
lotniczej i satelitarnej, systemów informacji przestrzennej, geostatystyki, a nawet 
modelowania matematycznego. Są to pracownicy Wydziału Leśnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz współpracownicy z wydziałów leśnych SGGW 
w Warszawie i UR w Krakowie, a także z IBL oraz ID PAN w Kórniku. O utylitarny 
charakter tego projektu dbają pracownicy RDLP w Szczecinie oraz Nadleśnictwa 
Drawno. Podobny zakres specjalności reprezentują partnerzy z Niemiec, będący 
pracownikami Leśnego Centrum Kompetencyjnego Eberswalde, Lasów 
Krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Ministerstwa Rolnictwa, 
Środowiska i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze 
Przednie.

Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2013 roku.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt badawczy „Rozwój transgranicznego systemu wspomagania procesów 

decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru 
wsparcia Pomerania” jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu 
„Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna”, znanego 
jako Interreg IVa. Dlatego też jednym z podstawowych celów projektu jest 
zacieśnianie współpracy gospodarczo-naukowej. Badania skoncentrowano na 
zagadnieniach związanych ze zdalnymi metodami szacowania biomasy drzewnej w 
lasach, z uwzględnieniem klasyfikacji jakościowo-wymiarowej (sortymenty) oraz 
przydatności do celów energetycznych. 

Natomiast utylitarny wymiar projektu zrealizowany będzie poprzez 
transgraniczny (polsko-niemiecki) system informacyjny „Biomasa”, który będzie 
wspomagał zarządzanie zasobami leśnymi dla potrzeb zrównoważonej gospodarki 
leśnej i ochrony środowiska. Podstawę systemu będą stanowiły modele 
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matematyczne, które powstaną w oparciu o dane pozyskane metodami 
teledetekcyjnymi na wybranych obszarach badawczych. 

Zgodnie z założeniami projektu jego wyniki będą także wykorzystywane do:

· oceny aktualnego stanu oraz zmian zachodzących w zasobach biomasy 
drzewnej z precyzyjnym przyporządkowaniem powierzchni 
i właściciela,

· inteligentnego, nieuciążliwego dla zasobów zagospodarowania lasu,

· kompetentnego doradztwa na rzecz (także niezwiązanych z branżą) 
właścicieli lasów i grup decydentów,

· oceny dostępności pożądanych sortymentów drewna,

· przyrostu wartości dóbr na obszarach wiejskich,

· oceny i ograniczenia ryzyka występowania szkód,

· kontroli realizacji planów zagospodarowania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu 

[http://www.up.poznan.pl/pomerania].

TEREN BADAŃ
Obszar badań projektu Forseen Pomerania wynika z charakteru, jakim cechują 

projekty transgraniczne. W głównej mierze chodzi o nawiązanie współpracy, w tym 
przypadku naukowej. Dlatego cześć z prowadzonych badań posiada wspólny 
obszar, jakim jest Euroregion Pomerania. Obszar ten zawiera się w granicach 
administracyjnych Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego na terenie 
Niemiec oraz województwa zachodniopomorskiego na terenie Polski.

Polska część projektu w zakresie badań terenowych realizowana jest na 
obszarze Nadleśnictwa Drawno, należącego terytorialnie do Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinie. Część prac projektowych, związana z nalotem 
fotogrametrycznym objęła cały obszar Nadleśnictwa. Natomiast prace 
biometryczne w drzewostanach, mające stanowić źródło danych referencyjnych, 
niezbędnych do skalibrowania lotniczych i satelitarnych materiałów 
teledetekcyjnych, przeprowadzono na powierzchniach badawczych 
zlokalizowanych w obrębie Dominikowo.

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi obecnie 21159,58 ha, z czego na 
obręb Dominikowo przypada 4876,53 ha.

Warunki przyrodnicze Nadleśnictwa Drawno określa przynależność do 
I Bałtyckiej Krainy przyrodniczo-leśnej i Dzielnicy Pojezierza Wałecko-
Myśliborskiego (I.3); obręb Dominikowo leży w Mezoregionie Równiny 
Drawskiej (I.3.d) [Trampler i in. 1990]. Pomimo dużej liczby zbiorników oraz 
cieków wodnych, zdecydowana większość Nadleśnictwa leży na terenie o mało 
zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Warunki klimatyczne są charakterystyczne do Środkowego Pomorza – średnia 
roczna temperatura wynosi 7,9 C, dni mroźnych notuje się 32, a deszczowych 172, 
ze średnim rocznym opadem wynoszącym 592 mm. Charakterystyczną cechą 
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regionu są długie okresy suszy (zwłaszcza wiosną), notuje się także 5 dni gorących 
(powyżej 30 C) rocznie.

Warunki glebowe są charakterystyczne dla siedlisk borowych – dominują 
gleby rdzawe (82,7%) na piaskach i żwirach wodnolodowcowych. W efekcie wśród 
typów siedliskowych przeważają bór świeży (Bśw), który w Nadleśnictwie Drawno 
zajmuje 32,9% powierzchni, a w obrębie Dominikowo stanowi 67,9% oraz bór 
mieszany świeży (BMśw), zajmujący 33,6% powierzchni Nadleśnictwa oraz 17,6% 
obrębu Dominikowo. Taki układ gleb i typów siedliskowych spowodował, że w 
Nadleśnictwie dominują drzewostany sosnowe, rosnące na ponad 86,5% 
powierzchni, przy czym w obrębie Dominikowo udział ten jest wyższy i wynosi 
93,2%.

Bonitacja tych drzewostanów w Nadleśnictwie jest zmienna i waha się głównie 
w zakresie od IA (33,0%), poprzez I (29,2%) do II (31,4%), natomiast w obrębie 
Dominikowo najczęściej osiąga wartość II (51,8%).

3Średnia zasobność lasów Nadleśnictwa to 237 m /ha, zaś w obrębie 
3

Dominikowo jest nieco mniejsza i wynosi 223 m /ha.
Opis warunków przyrodniczych Nadleśnictwa Drawno sporządzono na 

podstawie aktualnego planu urządzenia lasu [Plan urządzenia … 2012].

METODY I MATERIAŁ BADAWCZY
Realizacja projektu na obszarze Euroregionu Pomerania opiera się na 

wspólnym (pomiędzy partnerami projektu) opracowaniu metodyki szacowania 
biomasy leśnej w makroskali. Jako dane źródłowe na tym poziomie maja służyć 
dane z dwóch krajowych inwentaryzacji leśnych. Dla polskich lasów mają to być 
dane pozyskane z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu [Instrukcja … 
2004] oraz niemieckiej Bundeswaldinventur [Survey instructions … 2006]. 
Danymi, które połączą obie krajowe inwentaryzacje leśne oraz pozwolą na 
szacowanie biomasy dla całego regionu są darmowe obrazy pochodzące z satelity 
środowiskowego Landsat [http://landsat.org].

Badania nad zdalnymi metodami szacowania biomasy na terenie Nadleśnictwa 
Drawno prowadzone są wielopłaszczyznowo i jednocześnie wielowątkowo. 
Pierwszym i niezwykle istotnym elementem prac jest pozyskanie danych 
referencyjnych dla dalszych analiz. Na potrzeby projektu wytypowano trzy grupy 
wiekowe (III, IV i V klasa wieku) homogenicznych drzewostanów sosnowych. 
Każda grupa składa się z dwudziestu drzewostanów o powierzchni odpowiednio – 
0,3 ha w III klasie wieku, 0,4 ha w IV klasie oraz 0,5 ha w V (ryc. 1.). Podstawowym 
założeniem przy wyborze powierzchni badawczych była ich homogeniczność, 
zarówno w odniesieniu do składu gatunkowego (lite drzewostany sosnowe), typu 
siedliskowego lasu (Bśw), typu (gleby rdzawe) oraz gatunku gleb (na pisakach 
luźnych). Drugim założeniem było wytypowanie takich powierzchni, aby w ramach 
klasy wieku reprezentowały one różne zagęszczenia (mierzone liczbą drzew na 
jednostce powierzchni), przy czym przyjęto, że minimalna liczba drzew wynosi 200 
sztuk. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie powierzchni badawczych na terenie obrębu Dominikowo w 
Nadleśnictwie Drawno. 
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Naziemny skaning laserowy powierzchni badawczej w V klasie wieku. 
Fot. P. Strzeliński.
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Na wszystkich sześćdziesięciu powierzchniach w terenie trwale oznakowane 
zostały granice a wszystkie drzewa oznaczone zostały kolejnymi numerami 
i znacznikiem miejsca pomiaru pierśnicy. Na tak przygotowanych powierzchniach 
przeprowadzone zostały pomiary pierśnicy wszystkich drzew oraz wysokość dla 
ok. 15%. Jednocześnie z pomiarami przeprowadzone zostały takie czynności jak: 
określenie pozycji biosocjalnej drzewa oraz ocena jakości strzały i pnia metodą 
Krafta w modyfikacji Schaedelina [Pretzsch 2009]. Wszystkie drzewa objęto 
również szacunkami brakarskimi, stosując klasyfikacją jakościowo-wymiarową 
oraz opisano wady występujące do wysokości 4 m i powyżej 4 m. Kolejnym 
krokiem było wytypowanie dziesięciu z pomierzonych powierzchni do dalszych 
prac związanych z wyborem drzew modelowych. 

Na każdej z tych powierzchni wybrano metodą Draudta II [Grochowski 1973] 
po 10 drzew modelowych, reprezentujących pełen zakres zmienności pierśnic
 (z uwzględnieniem wysokości). 

Wybrane w ten sposób drzewa poddane zostały zdalnym pomiarom.  
W pierwszej kolejności każde z drzew zostało zeskanowane z wykorzystaniem 
techniki lidarowej. Do tego celu wykorzystywano naziemne skanery laserowe – 
FARO LS 880HE oraz FARO Focus 3D [http://www.faro.com] (ryc. 2.). 

W celu uzyskania dla drzew modelowych jak najbardziej dokładnego 
zobrazowania 3D, każde skanowano z trzech stron (ryc. 3.). 

Miejsca, w których ustawiany był skaner stabilizowano palikami, aby 
następnie z tych samych punktów wykonać zdjęcia hemisferyczne. Zdjęcia 
wykonywano zestawem Canon EOS 5D [http://www.canon.com] z obiektywem 
Sigma 8mm F3.5 EX DG Circular Fisheye [http://www.sigmaphoto.com]. 
Na każdym punkcie wykonano zdjęcia w trzech powtórzeniach [Strzeliński 2010]. 

Równolegle ze skanowaniem drzew modelowych prowadzono prace mające na 
celu zeskanowanie wszystkich powierzchni skanowaniem ich centralnej części. 
W tym celu wykonywano pojedyncze skanowanie ze środka powierzchni.  

Po zeskanowaniu drzewa modelowe zostały ścięte. Każde z drzew 
modelowych przeszło takie pomiary jak: pomiar długości ściętego drzewa, pomiar 
długości korony, sekcyjny pomiar strzały, pomiar średnicy na wysokości pierwszej 
żywej gałęzi. Pomierzone w ten sposób drzewo przygotowane zostało do ważenia 
poszczególnych części. Określana została masa w stanie świeżym takich części 
składowych jak: strzała, martwe gałęzie, grube gałęzie, drobne gałęzie oraz igły 
i szyszki. Z pozyskanych frakcji pobrane zostały próbki do określenia suchej masy 
(ryc. 4.). 

Na wszystkich 60 powierzchniach badawczych precyzyjnie pomierzono także 
współrzędne narożników oraz środków powierzchni (domiary za pomocą sprzętu 
geodezyjnego – odbiornik GPS TOPCON EPP HiPer II oraz tachimetr 
elektroniczny TOPCON ES-107 [http://www.tpi.com.pl]). Na powierzchniach 
z pozyskanymi drzewami modelowymi pomierzone zostały również współrzędne 
środków pniaków po ściętych drzewach.
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Ryc. 3. Schemat 3 kolejnych ustawień skanera przy skanowaniu drzewa modelowego –
chmura punktów w widoku 3D, wygenerowana w programie SCENE; w środkowej części
zaznaczono drzewo modelowe; zielonym kolorem zaznaczono kule referencyjne.
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Prace terenowe przy pomiarach drzew modelowych.
Fot. S. Sułkowski.
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Dane z pomiarów tradycyjnych są materiałem referencyjnym dla pomiarów 
teledetekcyjnych takich, jak naziemny skaning laserowy, lotniczy skaning laserowy 
oraz zdjęcia lotnicze. 

Na terenie Nadleśnictwa Drawno oprócz wspomnianego już naziemnego 
skaningu laserowego wykonano nalot fotogrametryczny, na którego efekt złożyły 
się następujące dane:

· ortofotomapa na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych RGB i CIR 
wykonanych kamerą Vexcel UltraCam Xp, z rozdzielczością terenową piksela 
10 cm [http://www.microsoft.com],

· numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu 
(NMPT), opracowane na podstawie lotniczego skaningu laserowego 

2
o rozdzielczości 4 pkt/m  (ryc. 4.), wykonanego skanerem Riegl LMS-Q680i 
[http://www.riegl.com],

· numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu 
(NMPT), opracowane na podstawie lotniczego skaningu laserowego 

2 
o rozdzielczości 16 pkt/m wykonany dla pięciu 10 ha powierzchni, 
wykonanego skanerem Riegl LMS-Q680i (ryc. 5., 6.).
W ramach danych teledetekcyjnych zakupiono także obrazy pozyskane w lipcu 

2010 roku przez satelitę RapidEye z rozdzielczością terenową piksela 5 m oraz 
rejestracją w kanałach B, G, R, Red Edge, NIR [http://www.rapideye.com].

Ostatnią częścią realizacji projektu Pomerania jest porównanie danych 
teledetekcyjnych z danymi z pomiarów tradycyjnych oraz wypracowanie metod 
zdalnego szacowania biomasy.

Prace na tym etapie planowane są na rok 2013. Pozyskane na wcześniejszym 
etapie drzewa modelowe mają posłużyć, jako materiał referencyjny dla analizy 
chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego. Dane te po odpowiednim 

1
przygotowaniu posłużą do określenia w programach tScan  oraz TIFFS 
[http://www.globalidar.com] takich parametrów, jak: pierśnica, wysokość, średnica 
na dowolnej wysokości, objętość korony, sortymentacja surowca drzewnego itp. 
Jednocześnie dane pozyskane na poziomie pojedynczych drzew modelowych mają 
być podstawą szacowania miąższości poszczególnych powierzchni próbnych. 
Dane laboratoryjne w postaci relacji masy suchej do świeżej poszczególnych frakcji 
mają być pomocne w określaniu biomasy w/w powierzchni doświadczalnych oraz 
posłużyć do wypracowania lokalnych (regionalnych) modeli dla sosny 
z Euroregionu Pomerania.

Kolejnym etapem analiz jest opracowanie wyników dla poszczególnych 
powierzchni próbnych. Jak wcześniej zostało wspomniane na każdej z powierzchni 
wykonano jedno skanowanie ze środka powierzchni. Pozyskane w ten sposób 
informacje mają stanowić podstawę określania takich cech jak pierśnica, wysokość, 
miąższość poszczególnych drzew, sortymentacja surowca drzewnego. 
1 Oprogramowanie tScan powstało na zlecenie i jest własnością Instytutu Badawczego Leśnictwa   
w Sękocinie Starym, a na mocy porozumienia z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu zostało udostępnione dla celów edukacyjnych oraz realizacji prac badawczo-naukowych.
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Dane pozyskane na poziomie poszczególnych powierzchni doświadczalnych 
stanowić będą referencję dla skaningu lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć 
lotniczych. Osiągnięcie tego będzie możliwe dzięki pomiarom geodezyjny 
narożników powierzchni oraz środków wszystkich drzew modelowych. 
W przypadku chmury punktów pozyskanej z LIDAR-u lotniczego możliwe będzie 

Ryc. 5. Ortofotomapa Nadleśnictwa Drawno z lokalizacją powierzchni objętych 
skaningiem o wysokiej rozdzielczości (kolor niebieski) oraz trasy mobilnego kartowania 
(kolor czerwony).
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Wizualizacja chmury punktów z lotniczego skaningu 
laserowego.
Źródło: opracowanie własne.
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wypracowanie w oprogramowaniu TIFFS i Fusion [http://forsys.cfr. 
washington.edu] metody szacowania miąższości drzewostanu w oparci 
o wysokości drzew oraz parametry korony. W przypadku zdjęć lotniczych 
planowane jest określenie parametrów korony w oprogramowaniu eCognition 
[http://www.ecognition.com] a następnie próba oszacowania miąższości tylko 
w oparciu o te dane. Opracowane w ten sposób metody mają stanowić podstawę 
określania średniej wysokości drzewostanu oraz miąższości drzewostanu 
metodami zdalnymi.

W ramach teledetekcji naziemnej zlecono także rejestrację 30 km głównych 
dróg dojazdowych i pożarowych dla obrębu Dominikowo za pomocą technologii 
mobilnego kartowania (MMS). Do zobrazowań wykorzystany został zestaw 
3 mobilnych skanerów laserowych Riegl (2 skanery VZ-400 oraz jeden VQ-250) 
[http://www.riegl.com] oraz 6 kamer cyfrowych Arecont Vision AV3100 
o rozdzielczości 3 MP [http://www.arecontvision.com], z pozycjonowaniem trasy 
przejazdu za pomocą zestawu GPS/IMU POS LW 420 V4 firmy Applanix 
[http://www.applanix.com] (ryc. 7.).

PODSUMOWANIE
Realizowany przez polsko-niemieckie konsorcjum leśników i naukowców 

temat badawczy „Rozwój transgranicznego systemu wspomagania procesów 
decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru 
wsparcia Pomerania” to jeden z niewielu polskich projektów w tym zakresie, który 
ma szanse na pełną integrację wieloźródłowych danych teledetekcyjnych 
wspomagających inwentaryzację zasobów drzewnych. Dużą zaletą jest znaczny 
rozmiar prób (60 powierzchni badawczych, w tym 10 ze 100 drzewami 
modelowymi), które będąc źródłem danych referencyjnych pozwoli na określenie 
wielkości błędu, z jakim metody teledetekcyjne (zwłaszcza naziemny i lotniczy 
skaning laserowy, połączone z wysokorozdzielczą ortofotomapą oraz zdjęciami 
hemisferycznymi) pozwalają oszacować biomasę drzew oraz ich jakość, 
z podziałem na frakcje.

Opracowywany (głównie przez partnerów z Niemiec) system „Biomasa” może 
się także stać kolejnym elementem w stale rozwijanym systemie informacji 
przestrzennej, funkcjonującym w lasach państwowych Polski i Niemiec. Jest 
to szczególnie ważne w aspekcie coraz bardziej popularnemu międzynarodowemu 
systemowi handlu jednostkami emisji CO . W tym zakresie niezbędna jest właśnie 2

możliwość zdalnego, szybkiego i wiarygodnego oszacowania biomasy roślin 
drzewiastych na jednostce powierzchni – z przyporządkowaniem do działki 
ewidencyjnej, jej kategorii użytkowania oraz wykonanych tam czynności 
gospodarczych.

Projekt Pomerania ma również bardzo duże szanse nie tylko na wypracowanie 
modelów szacowania biomasy, ale może także stać się przykładem modelowej 
współpracy specjalistów z różnych dziedzin nauki i praktyki leśnej. 
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Gruntowne przygotowanie metodyczne, szczegółowy opis terenu badań 
i trwałe oznaczenie powierzchni badawczych spowodowały, że badaniami na tym 
obszarze zainteresowali się specjaliści z dziedzin, które nie zostały pierwotnie 
uwzględnione w projekcie. Poszerzenie zakresu prac prawdopodobnie spowoduje, 
że projekt Pomerania zakończy się tylko formalnie w planowanym terminie, 
a w rzeczywistości będzie się rozwijał, stanowiąc bardzo dobry poligon badawczy. 
Problemem pozostaje tylko znalezienie odpowiedniego źródła finansowania 
planowanych badań.

Należy także podkreślić edukacyjną rolę projektu. Każdego roku, w okresie 
wakacyjnym, w czasie prac terenowych organizowane są obozy naukowe dla 
studentów leśnictwa z Polski i zagranicy [Kondracki i in. 2012]. Dla studentów jest 
to szansa nie tylko na przetestowanie teorii poznanej na akademickich wykładach, 
ale także możliwość udziału w międzynarodowym projekcie badawczym.

LITERATURA
Bruchwald A., Wójcik R., Zajączkowski S. 2003. Analiza dokładności obrębowej 

metody inwentaryzacji lasu opartej na losowaniu warstwowym. Sylwan, 5: 13-
20.

Grochowski J. 1973. Dendrometria. PWRiL, Warszawa.
Instrukcja urządzania lasu. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 

Warszawa, 2012. 

Ryc. 7. Cyfrowa stacja teledetekcyjna wykorzystana do mobilnego kartowania 
głównych dróg dojazdowych i pożarowych w obrębie Dominikowo.
Fot. archiwum GisPro.

156



Instrukcja wykonywania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. Instytut 
Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2004.

Kondracki K., Strzeliński P., Sułkowski S., Węgiel A. 2012: Dlaczego biomasa? 
Szacowanie biomasy w lasach Pomorza. Las Polski 5: 22-24.

Plan urządzenia lasu sporządzony na lata od 2012 do 2021dla Nadleśnictwa Drawno 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na podstawie stanu 
lasu w dniu 1 stycznia 2012 r. Drawno, 2012.

Raport o stanie lasów w Polsce 2010. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 
Warszawa, 2011.

Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok 2011. Dyrekcja Generalna lasów 
Państwowych, Warszawa, 2012.

Strzeliński P. 2010. Zdjęcia hemisferyczne. [W:] K. Okła (red.). Geomatyka 
w Lasach Państwowych. Część I. Podstawy. CILP, s. 391-398.

Survey instructions for the 2nd National Forest Inventory. Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Bonn, Niemcy, 2006. 

Pretzsch H. 2009. Forest dynamics, growth and yield. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, p. 154-155.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja 
przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL. 
Warszawa.

Źródła internetowe
http://forsys.cfr.washington.edu
http://landsat.org
http://pl.fsc.org
http://www.applanix.com
http://www.arecontvision.com 
http://www.canon.com
http://www.ecognition.com
http://www.faro.com
http://www.globalidar.com
http://www.microsoft.com
http://www.pefc.org.pl
http://www.rapideye.com
http://www.riegl.com
http://www.sigmaphoto.com
http://www.tpi.com.pl
http://www.up.poznan.pl/pomerania

STRESZCZENIE
W 2011 roku Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz 

jednostkami Lasów Państwowych oraz partnerami z Niemiec rozpoczął realizację 
projektu „Rozwój transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych 
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dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia 
Pomerania”. W ramach projektu testowane są wybrane metody teledetekcyjne 
(naziemny i lotniczy skaning laserowy, wykorzystanie samolotów bezzałogowych, 
interpretacja zdjęć lotniczych, zdjęć hemisferycznych oraz obrazów satelitarnych 
o różnej rozdzielczości) pod kątem ich przydatności do określania biomasy przy 
uwzględnieniu nakładów i uzyskiwanej dokładności. Efektem ma być 
wypracowanie praktycznych metod szacowania drzewnych zasobów 
sortymentowych oraz surowców energetycznych w lasach za pomocą metod 
teledetekcyjnych. Rezultaty projektu będą stanowić podstawę dla: dynamicznego 
ujęcia ilościowego biomasy drzewnej lub naziemnych zasobów z precyzyjnym 
przyporządkowaniem powierzchni i właściciela; inteligentnego, nieuciążliwego 
dla zasobów zagospodarowania lasu; kompetentnego doradztwa na rzecz (także 
niezwiązanych z branżą) właścicieli lasów i grup decydentów; stałej dostępności 
pożądanych sortymentów drewna; przyrostu wartości dóbr w obszarach wiejskich; 
oceny i ograniczenia ryzyka/kontroli realizacji. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską i dotyczy współpracy transgranicznej krajów 
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej 
(Województwo Zachodniopomorskie).

Niniejsza praca przedstawia charakterystykę terenu badań, zarys stosowanych 
metod oraz wstępne wyniki dla zrealizowanych zakresów prac. 

SUMMARY 
In 2011 the Forestry Faculty of Poznań University of Life Sciences together 

with the Polish State Forests and German partners cooperation started the project 
execution on “Development of the trans-border decision added system for remote 
and model evaluation of wood biomass in the Pomerania Forest”. Remotely selected 
sensed methods (terrestrial and aerial laser scanning, UAV, aerial photography and 
fish-eye photography of different resolutions) are tested to get the conclusions 
concerning their utility for biomass evaluation, including economic and precision 
aspects. The expected results are to be practically oriented methods of forest 
biomass evaluation, round wood product prediction, fuel biomass evaluation. The 
project is co-financed by EU within trans-border cooperation of Germany (States: 
Mecklenburg-Western Pomerania and Brandenburg) and Poland.
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