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Abstract. Paper presents the geomatics applications, especially remote sensing, to 
forest stability analysis. Oleúnica Úlàska Forest District, where frequent 
catastrophic events are noted, was an example for the presentation. Digital fish-eye 
photography, satellite imagery, orthophotomaps as well as digital terrain model 
were used.

WSTÆP
Zmieniajàce siæ gwaùtownie w ostatnich dziesiæcioleciach warunki 

klimatyczne oraz uproszczenia w strukturach gatunkowych i wiekowych 
drzewostanów powodujà coraz czæúciej powaýne sytuacje klæskowe w lasach. W 
Polsce, spoúród powodowanych przez czynniki abiotyczne, do najpowaýniejszych 
naleýà szkody spowodowane huraganowymi wiatrami, które spowodowaùy w 2007 
roku uszkodzenia na ponad 273 tys. ha [Lasy Pañstwowe w liczbach, 2008]. Skala 
tych uszkodzeñ oraz nasilajàca siæ ich czæstotliwoúã zmusza do dziaùañ 
profilaktycznych – uodporniajàcych lasy zagospodarowane na czynniki 
destrukcyjne. Wymaga to niestety podjæcia kompleksowych badañ nad szeroko 
rozumianà stabilnoúcià. 

Ocena stabilnoúci ekosystemów przyrodniczych, zwùaszcza lasów, jest 
jednak zadaniem zùoýonym, co wynika, m.in. z duýej liczby elementów 
skùadowych, koniecznoúci okreúlenia ich stanu oraz zbadania zachodzàcych miædzy 
nimi relacji [Miú 2003a].

Wskazane jest wiæc prowadzanie tego typu badañ na stosunkowo duýych i 
w miaræ jednorodnych powierzchniach. Opisanie procesów ekologicznych 
zachodzàcych w ekosystemach leúnych wymaga takýe zgromadzenia i analizy 
obserwacji z jak najdùuýszych okresów. Wiele aspektów tego typu badañ wymaga 
niestety zebrania informacji, np. cech biometrycznych na poziomie pojedynczego 
drzewa. Dopiero speùnienie tych wymogów moýe zapewniã wyniki o duýej 
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wiarygodnoúci oraz utworzenie zaawansowanych modeli symulacyjnych i 
prognoz.

Jednym z podstawowych problemów staje siæ wiæc utworzenie baz danych, 
czyli zgromadzenie odpowiedniej liczby danych, z ustalonym poziomem 
dokùadnoúci. W przypadku analiz dotyczàcych duýych obszarów (np. drzewostany 
sosnowe w Wielkopolsce), powaýnym czynnikiem ograniczajàcym jest zakres 
terenowych prac pomiarowych. W takim wypadku nieodzowne jest wykorzystanie, 
m.in. technik zdalnego pozyskiwania danych (czyli teledetekcji) oraz 
zaawansowanych, tzw. geoinformatycznych metod ich analizy. Do technik 
zdalnych zaliczyã moýna, m.in. zobrazowania satelitarne, lotnicze (lidar lotniczy, 
zdjæcia analogowe i cyfrowe) oraz naziemne (lidar terenowy, zdjæcia 
hemisferyczne, instrumentalne pomiary indeksu powierzchni liúciowej-LAI). 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wybranych metod 
geomatycznych, które umoýliwiajà zbadanie elementów opisowych ekosystemu 
leúnego, niezbædnych do oceny stabilnoúci drzewostanu. Opracowanie jest czæúcià  
tematu pt.: „Relacje pomiædzy iloúcià i jakoúcià produkcji drewna oraz stabilnoúcià 
drzewostanów sosnowych”, zleconego w 2007 roku przez Dyrekcjæ Generalnà 
Lasów Pañstwowych. Jest on realizowany pod kierownictwem prof. Edwarda 
Stæpnia z Katedry Urzàdzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leúnictwa z SGGW w 
Warszawie, przy wspóùpracy Katedry Urzàdzania Lasu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

METODY TRADYCYJNE W KRAJOWYCH BADANIACH 
STABILNOÚCI DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH

Badania zwiàzane z ocenà stabilnoúci drzewostanów sosnowych byùy w 
Polsce prowadzone, m.in. przez Stæpnia [1988, 1996], który w oparciu o analizæ 
bezpoúrednio mierzonych (na powierzchniach próbnych) wybranych cech 
taksacyjnych wpùywajàcych na rozmiar i trwaùoúã produkcji oraz czynniki 
szkodotwórcze (gùównie únieg), okreúlaù, m.in. klasy stabilnoúci zapasu (na 
poziomie obræbu leúnego).

Nieco inne podejúcie metodyczne do oceny stabilnoúci drzewostanów 
sosnowych zaproponowaù Miú [2003a, 2003b]. Analizie poddano wybrane 
elementy taksacyjne (opisujàce jednorodne grupy drzewostanów), zawarte w 
operatach urzàdzeniowych, z minimum ostatnich 4 dziesiæcioleci. Badaniami (na 
róýnym poziomie dokùadnoúci) objæto zarówno caùy obszar lasów Puszczy 
Noteckiej, jak i czæúã jej kompleksu (nadleúnictwa: Krucz, Potrzebowice i Wronki) 
[Zwierzchlewska 2004, Goliñska 2005, Kupczak 2005].

Obydwie te metody majà swoje zalety. Metoda Stæpnia, ze wzglædu na pomiar 
powierzchni próbnych, zapewnia wysokà wiarygodnoúã danych, natomiast metoda 
Misia zapewnia moýliwoúã prowadzenia analiz na duýych obszarach i duýych 
zbiorach danych z uwzglædnieniem zmian w czasie. W kontekúcie oceny stabilnoúci 
optymalnym rozwiàzaniem wydaje siæ poùàczenie tych dwóch metod, gdzie np. 
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pomiar powierzchni próbnych zapewni weryfikacjæ najistotniejszych parametrów 
taksacyjnych, a analiza dokumentacji w nadleúnictwach zapewni dostæp, np. do 
wyników szacunków brakarskich i prac zræbowych, wielkoúci uýytków 
przedræbnych i przygodnych, ale takýe planowanych i realizowanych zabiegów 
gospodarczych.

Zasadniczym problemem jest wiæc zebranie odpowiednio duýej liczby 
danych na duýych obszarach o poszczególnych elementach majàcych wpùyw na: 
iloúã i jakoúã produkcji, cechy pozwalajàce na opis stanu úrodowiska. 

Niezbædne takýe wydaje siæ analizowanie stabilnoúci takýe w aspekcie 
funkcji lasów, realizowanych na poziomie drzewostanu (wydzielenia leúnego). 
Caùoúã natomiast powinna byã widziana w aspekcie zmian czasowych (np. w 
cyklach 10-letnich), zachodzàcych w ekosystemach leúnych nie tylko pod 
wpùywem czynników abiotycznych i biotycznych, ale takýe antropogenicznych.

Pomocà w rozwiàzaniu problemu pozyskania duýej liczby danych dla 
duýych obszarów (zwùaszcza w krótkim czasie) jest wykorzystanie metod 
geoinformacyjnych. Przetestowano je, m.in. na terenie Nadleúnictwa Oleúnica 
Úlàska (Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych we Wrocùawiu), gdzie w 
ostatnich dziesiæcioleciach doszùo do trzech powaýnych klæsk spowodowanych 
czynnikami abiotycznymi.

W lipcu 1988 roku huragan uszkodziù lasy na powierzchni ponad 4500 ha, w 
3

tym totalnie na pow. 1830 ha (pozyskano 481,3 tys. m  drewna). W maju 2005 roku, 
nad terenem Nadleúnictwa przeszùa silna burza wraz z huraganowym wiatrem, w 

Ryc. 1. Lokalizacja Nadleœnictwa
Oleœnica na tle podzia³u administracyjnego
Lasów Pañstwowych (kolor czerwony oznacza
lokalizacje powierzchni badawczych w Leœnictwie
Ligota, uszkodzonym przez huragan w 2005 roku).
�ród³o: archiwum Katedry Urz¹dzania Lasu UP w Poznaniu.
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wyniku czego wystàpiùy szkody w drzewostanach na obszarze 9 leúnictw, w których 
3wykazano ùàcznie 209 ha powierzchni do odnowienia oraz ponad 83 tys. m  

grubizny do wyrobienia i pozyskania. W lutym 2006 roku na obszarze 11 leúnictw 
3wykazano szkody w postaci úniegoùomów na ùàcznà masæ ponad 3,5 tys. m  

[http://wroclaw.lasy.gov.pl/]. 
Rycina 1. prezentuje poùoýenie Nadleúnictwa Oleúnica na tle podziaùu 

administracyjnego Lasów Pañstwowych w Polsce.

NAZIEMNY SKANING LASEROWY
Naziemny skaning laserowy (ang. TLS – Terrestrial Laser Scanning) to 

najnowsza z metod zdalnego pozyskiwania informacji o úrodowisku 
przyrodniczym, wywodzàca siæ z zastosowañ architektonicznych i inýynieryjnych, 
które wykorzystywane sà dopiero od poczàtku bieýàcego tysiàclecia. Jednak mimo 
stosunkowo krótkiego okresu, jaki minàù od rozpoczæcia doúwiadczeñ z tà 
technologià w badaniach leúnych, zapewnia ona zdalne pozyskanie najwiækszej 
iloúci danych o drzewach i drzewostanach [Aschoff i Speicker 2004; Thies i 
Spiecker 2004; Bienert i in. 2006; Danson i in. 2006; Wæýyk 2006; Zawiùa-
Niedêwiecki i in. 2006]. Obejmujà one zarówno cechy opisowe, jak i biometryczne 
drzew:
- gatunek drzewa (na podstawie obrazu intensywnoúci kory drzewa bàdê zdjæcia 
cyfrowego z kamery zintegrowanej ze skanerem),
- pierúnica I wysokoúã,
- indeks powierzchni liúciowej i aýurowoúã korony,
- dùugoúã, szerokoúã korony oraz dùugoúã strzaùy pozbawionej gaùæzi,
- kàty nasady gaùæzi,
- zbieýystoúã pnia i jego krzywizna,
jak i parametry taksacyjne drzewostanów (w ramach ich poszczególnych 
warstw):
- skùad gatunkowy i forma zmieszania,
- liczba pni i zwarcie koron drzew,
- typ pokrywy runa (oraz w niektórych przypadkach identyfikacja rodzaju lub 
gatunku – gùównie na podstawie analizy zdjæcia cyfrowego ze zintegrowanej ze 
skanerem kamery),
- zasobnoúã oraz pionowy i poziomy profil zmiennoúci biomasy drzewostanu.

Jednakýe jednà z najwaýniejszych zalet naziemnego skaningu 
laserowego jest lokalizacja wszystkich rejestrowanych parametrów (zwùaszcza 
poùoýenia poszczególnych drzew) w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Daje to 
moýliwoúã okreúlenia parametru, do tej pory nie stosowanego w badaniach 
ekosystemów leúnych, jakim jest wypeùnienie przestrzeni.

Technologia ta posiada takýe swoje ograniczenia. Najwiækszym 
problemem, utrudniajàcym peùnà, trójwymiarowà rejestracjæ wszystkich 
elementów na skanowanej powierzchni, jest zagæszczenie drzew oraz 
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wystæpowanie krzewów i drzewek w niýszych warstwach (nalot, podrost i podszyt), 
co w efekcie moýe prowadziã do sytuacji, gdy niektóre drzewa lub ich czæúci bædà 
niewidoczne (poprzez wzajemne przesùanianie). 

Katedra Urzàdzania Lasu UP w Poznaniu od 2007 roku posiada naziemny 
skaner laserowy FARO LS 880HE. Jego parametry (bùàd liniowy: 3 mm/25 m, 

o o
zasiæg: 76 m oraz obszar skanowania: 360  w poziomi i 320  w pionie) 
umoýliwiajà wykorzystywanie do skanowania drzewostanów i oceny parametrów 
pojedynczych drzew [Strzeliñski 2008b]. Przykùady analizy obrazowej danych z 
naziemnego skaningu laserowego w nieuszkodzonym drzewostanie sosnowym 
przedstawia ryc. 2.

INSTRUMENTALNE POMIARY LAI
Indeks powierzchni liúciowej (ang. LAI – Leaf Area Index) jest parametrem 

opisujàcym korony drzew, a tym samym procesy ekofizjologiczne w ekosystemach 
leúnych [Cowling i Field 2003]. Jest powszechnie wykorzystywany w badaniach 
ekologicznych, biogeochemicznych i meteorologicznych [Kaùuýa i Strzeliñski 
2009, Strzeliñski i in. 2009]. 

Spoúród kilku opracowanych dotychczas metod pomiaru LAI w 
drzewostanach do najczæúciej stosowanych naleýà:

- pomiary instrumentalne [Bartelink 1998; Xu i Harrington 1998; 
Jagodziñski i Kaùucka 2008],

- równania allometryczne [Johnson i in. 1985, Shelburne i in. 1993, Shi i 
Cao 1997, Albaugh i in. 1998],

- pomiary satelitarne [Zawiùa-Niedêwiecki i in. 1993; Waring i Running 
1998; Manninen i in. 2005; Kalacska i in. 2005; Berterretche i in. 2005; Johansen i 
Phinn 2006].

Ryc. 2. Naziemny skaning laserowy: A – obraz intensywnoœci punktów w widoku 2D z 
wyodrêbnieniem pojedynczego drzewa; B – wyodrêbnione pojedyncze drzewo w widoku 
3D; C – fragment pnia z naniesion¹ 5 cm siatk¹ pomiarow¹.
�ród³o: archiwum Katedry Urz¹dzania Lasu UP w Poznaniu.
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Pomiary instrumentalne indeksu powierzchni liúciowej najczæúciej 
prowadzi siæ przy pomocy urzàdzenia LAI-2000 Plant Canopy Analyzer). Zaletà 
tych badañ jest moýliwoúã wykonania w krótkim czasie znacznej iloúci pomiarów 
LAI (i innych cech struktury koron) przy uýyciu niedestrukcyjnych metod opartych 
na pomiarach radiacyjnych. Jednak ze wzglædu na znaczny koszt urzàdzeñ 
pomiarowych w ostatnich latach coraz wiækszà popularnoúã zdobywajà cyfrowe 
zdjæcia hemisferyczne.

ZDJÆCIA HEMISFERYCZNE
Zdjæcia hemisferyczne najczæúciej sà wykonywane podczas badañ 

zwiàzanych z opisem warunków ekologicznych wzrostu i rozwoju roúlin (lasy, 
uprawy rolnicze, sady). Zazwyczaj celem jest uzyskanie informacji o iloúci úwiatùa 
docierajàcego na odpowiedni poziom oraz ocenæ stopnia aýurowoúci. Umoýliwiajà 
równieý ogólnà charakterystykæ koron i ocenæ stanu aparatu asymilacyjnego [Wang 
i in. 1992; Walter i Himmler 1996; Diaci i in. 1999; Planchais i Pontailler 1999; 
Dobbertin i in. 2004]. 

W pracach badawczych wielokrotnie podejmowane byùy takýe próby oceny 
wpùywu promieniowania úwietlnego (mierzonego przy zastosowaniu zdjæã 
hemisferycznych) na wzrost i rozwój mùodego pokolenia drzew [Cameron i Ives 
1997; Robakowski i in. 2000; Robakowski 2003]. Metodyka zdjæã 
hemisferycznych byùa równieý wykorzystywana do oceny gæstoúci przepùywu 
fotonów w procesie fotosyntezy dla drzewostanu o niejednorodnym zwarciu (pod 
okapem i w lukach) [Easter i Spies 1994].

Wskazane jest jednak uzupeùnienie pomiarów aýurowoúci innymi, 
powszechnie stosowanymi metodami pomiaru úwiatùa. Naleýà do nich, m.in. 
pomiary úwiatùa fotosyntetycznie czynnego [Gower i in. 1999; Robakowski i in. 
2000; Robakowski i in. 2004] oraz pomiary pozwalajàce na okreúlenie indeksu 
powierzchni liúciowej [Martens i in. 1993; Chen 1996; Gower i in. 1999; Kucharik i 
in. 1998a, Kucharik i in. 1998b; Hyer i Goetz 2004]. Podstawowe zaùoýenia 
metodyczne wymagajà zastosowania optyki, dajàcej w efekcie obraz z kàtem 

o
widzenia 180  [Chan i in. 1986; Becker i in. 1989; Wagner 1994; Frazer i in. 1999; 
Englund i in. 2000; Inoue i in. 2002; Robakowski 2003; Inoue i in. 2004; Megumi 
2004; Robakowski i in. 2004].

Do wykonywania zdjæã hemisferycznych w Katedrze Urzàdzania Lasu UP 
w Poznaniu wykorzystywane jest obecnie nastæpujàcy zestaw:

a) aparat cyfrowy typu SLR („lustrzanka”) – Canon EOS 5D (matryca 12 
MP),

b) obiektyw Sigma 8 mm f/4.0 DG EX (umoýliwiajàcy uzyskanie kàta 
owidzenia 180 ). 

W efekcie analiz opartych na zdjæciach hemisferycznych moýliwe jest 
okreúlenie nastæpujàcych elementów [Strzeliñski 2006, 2008a]:

- bezwzglædna iloúã úwiatùa rejestrowana na poziomach pomiarowych,
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Tab. 1. Przykùadowe wartoúci analizy zdjæã hemisferycznych dla powierzchni 
uszkodzonych i nieuszkodzonych

Êródùo: opracowanie wùasne.

A – zdjêcie tradycyjne                                           B – zdjêcie hemisferyczne
Fot. 1. Drzewostan uszkodzony, pow. nr 17.
�ród³o: archiwum Katedry Urz¹dzania Lasu UP w Poznaniu.

A – zdjêcie tradycyjne                                            B – zdjêcie hemisferyczne
Fot. 2. Drzewostan nieuszkodzony, pow. nr 55.
�ród³o: archiwum Katedry Urz¹dzania Lasu UP w Poznaniu.
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- struktura zwarcia koron,
- zmiennoúã przestrzenna ulistnienia okapu drzewostanu,
- indeks powierzchni liúciowej,
- ogólna charakterystyka koron (deformacja koron, ýywotnoúã pædów 

bocznych),
- biomasa i stan aparatu asymilacyjnego (liczba roczników igieù, 

przeúwietlenie koron i ubytek aparatu asymilacyjnego, znieksztaùcenia i 
przebarwienia aparatu asymilacyjnego),

- zaleýnoúã pomiædzy zwarciem, iloúcià úwiatùa a odnowieniem 
naturalnym.

Do analiz zdjæã hemisferycznych w Katedrze Urzàdzania Lasu UP w 
Poznaniu obecnie wykorzystane jest specjalistyczne oprogramowanie Gap Light 
Analyzer (v. 2.0). W omawianym temacie najbardziej wartoúciowym parametrem 
jest aýurowoúã. Przykùadowe wyniki analizy zdjæã hemisferycznych (fot. 1.) z 
powierzchni badawczych w Nadleúnictwie Oleúnica (fot. 2.) zawiera tabela 1.

ZDJÆCIA LOTNICZE
Dla celów taksacji leúnej najbardziej przydatne sà wykonane w odpowiednim 

terminie zdjæcia na filmie spektrostrefowym. Wszechstronnoúã zastosowañ 
barwnych zdjæã lotniczych w podczerwieni potwierdzajà wyniki wielu prac 
badawczych dotyczàcych interpretacji obszarów leúnych. Iracka [1993] wskazuje 
na moýliwoúã pozyskania dwóch kategorii informacji:

- w zakresie opisu jakoúciowego stanu lasu (zróýnicowanie gatunkowe, 
zasobnoúã w aparat asymilacyjny, udatnoúã upraw, prawidùowa lub patologiczna 
forma korony, czæúciowe lub caùkowite zamieranie koron),

- w zakresie opisu stanu powierzchni leúnej (przestrzenny rozkùad struktury 
gatunkowej, przestrzenny rozkùad struktury wiekowej, zwarcie, luki, gniazda, 
zwartoúã kompleksu leúnego).
Potwierdza siæ równieý zaleýnoúã pomiædzy:

- wysokoúcià drzewa i pierúnicà, 
- úrednicà korony i pierúnicà, 
- wysokoúcià drzewa i dùugoúcià korony. 
Zaleýnoúci te wyraýane równaniami 1-3 stopnia charakteryzujà siæ 

wysokimi wspóùczynnikami korelacji (0,9 i wiækszymi) [Bædkowski i Piekarski 
2001].

Pomiædzy elementami okapu drzewostanu odczytanymi ze zdjæã 
lotniczych istniejà zaleýnoúci nie tylko miædzy parami poszczególnych 
parametrów, ale równieý wielorakie (np. miædzy wysokoúcià drzewa, úrednicà 
korony i jej dùugoúcià).

CYFROWA ORTOFOTOMAPA
Aktualne zaùoýenia standardu Leúnej Mapy Numerycznej, mimo ýe 

umoýliwiajà dostæp do olbrzymich zasobów danych o úrodowisku leúnym, to jednak 
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ograniczajà siæ do obszarów wyodræbnianych na mapach (wydzielenia, kæpy, luki, 
gniazda, itp.). Z reguùy nie ma moýliwoúci zdobycia informacji o mniejszych 
obszarach, a tym bardziej o pojedynczym drzewie. Naprzeciw tego typu 
oczekiwaniom wychodzi cyfrowa ortofotomapa. Jest to bardzo szczegóùowe 
narzædzie, wypeùniajàce treúcià obszar opisany przez leúnà mapæ numerycznà (bazy 
geometryczne) oraz SILP (bazy opisowe). W przypadku wykorzystania 
najnowszych technik stosowanych w cyfrowej fotografii lotniczej, gdzie po 
przetworzeniu (do postaci ortofotomapy) piksel terenowy bez problemu osiàga 
wymiar 10 cm. Pojawiajà siæ moýliwoúci prowadzenia analiz na poziomie 
pojedynczych, wybranych koron drzew. Dodatkowo, co jest niezwykle istotne, w 
przypadku koniecznoúci pomiarów i opisu cech niedostæpnych z poziomu 

Ryc. 3. Lokalizacja punktów pomiarowych w Nadleœnictwie Oleœnica na tle 
ortofotomapy.
�ród³o: pliki *shp na tle ortofotomapy z Geoportalu.
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ortofotomapy, moýna poùàczyã poùoýenie, np. analizowanego drzewa na zdjæciu z 
jego lokalizacjà w terenie.
Bardzo cennym êródùem informacji o zmianach zachodzàcych w úrodowisku 
leúnym sà analizy wykorzystujàce zdjæcia z róýnych okresów. Dotarcie, np. do 
archiwalnych zdjæã lotniczych oraz porównanie ich ze zdjæciami aktualnymi (w 
nawiàzaniu do informacji o prowadzonych tam zabiegach gospodarczych), moýe 
bardzo uùatwiaã zrozumienie reakcji ekosystemów leúnych na badane czynniki, 
analizowane z „puùapu lotniczego”. Opisanie takich zaleýnoúci stanowi takýe 
podstawæ do tworzenia modeli symulacyjnych zmian zachodzàcych w strukturze 
drzewostanów.
W projekcie dotyczàcym oceny stabilnoúci drzewostanów sosnowych w 
Nadleúnictwie Oleúnica wykorzystano ortofotomapæ w poùàczeniu z danymi SILP 
do wyznaczenia sieci powierzchni badawczych (ryc. 3.). Powierzchnie te 
zlokalizowano w drzewostanach o róýnym stopniu uszkodzenia przez huragan z 
2005 roku.

LOTNICZY SKANING LASEROWY
Lotniczy skaning laserowy (ang. ALS - Airborne Laser Scanning) to obok 

cyfrowych zdjæã lotniczych najdokùadniejsza obecnie metoda zdalnego 
pozyskiwania danych o terenie. Zaleýnie od stosowanej technologii (czæstotliwoúã 
impulsów, wielkoúã plamki na okreúlonej odlegùoúci) pozwala na uzyskanie 

2 2
dokùadnoúci ok. 0,3 punktu na 1 m  (skaner Leica ALS50) czy ok. 4 punktów na 1 m  
(skaner TopoSys-1) [Bædkowski 2004; Wæýyk 2006]. 

Jednym z pierwszych duýych przedsiæwziæã badawczych, testujàcych 
przydatnoúã lotniczego skaningu laserowego w pomiarach drzewostanów, byù 
miædzynarodowy projekt HIGH-SCAN (skaner TopoSys-1, gæstoúã skanowania 

2
ok. 4 punktów na 1 m , przy wysokoúci lotu 800 m), w ramach którego 
przeprowadzono badania przydatnoúci skaningu laserowego do pozyskiwania 
informacji na poziomie szczegóùowoúci odpowiadajàcym pojedynczym drzewom 
[Ziegler i in. 2000; Hyyppä i in. 2001b]. Zaùoýono, ýe dane ze skaningu oraz 
dodatkowo z wysokorozdzielczych zobrazowañ satelitarnych, powinny umoýliwiã 

3
okreúlenie nastæpujàcych wielkoúci: zapas (m /ha), skùad gatunkowy, úrednia 
wysokoúã drzew, zwarcie drzewostanu, pierúnicowe pole przekroju, struktura klas 
wieku, typ gleby, powierzchnia koron drzew, granice drzewostanów. 

Technologia skaningu laserowego jest równieý dobrym êródùem danych do 
tworzenia numerycznego modelu terenu (NMT) [Wack i Wimmer 2002]. Dane tego 
typu, dostarczajàce informacji o zróýnicowaniu wysokoúciowym terenu, tj. 
zarówno o ksztaùcie powierzchni gruntu, jak i obiektach wystæpujàcych na danym 
terenie (np. drzewach). Odpowiednie przetworzenie tych informacji, zwùaszcza w 
poùàczeniu ze zdjæciami lotniczymi, umoýliwiajà opis i pomiar wielu elementów 
taksacyjnych, zarówno w odniesieniu do duýych powierzchni, jak i pojedynczych 
drzew; np.:
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- gatunku drzewa [Holmgren i Persson 2004; Reitberger i in. 2006],
- liczby drzew [Popescu i in. 2003], 
- lokalizacji, zwarcia i zagæszczenia drzew [Koch i in. 2006],
- úredniej wysokoúci drzew [Hyyppä i in. 2001a; Persson i in. 2002],
- powierzchni i ksztaùtu poszczególnych koron drzew [Koch i in. 2006], 
- pola przekroju pierúnicowego drzewa [Means i in. 1999; Lefsky i in. 2001],
- miàýszoúci okreúlanej na podstawie wysokoúci drzewa [Hyyppä i in. 2006] 

oraz okreúlanej na podstawie wysokoúci drzewa i szerokoúci jego korony [Wæýyk 
2006],

- stopnia defoliacji [Solberg i in. 2004].

NUMERYCZNY MODEL TERENU
Numeryczny model terenu (NMT) oznacza zbiór odpowiednio wybranych punktów 
powierzchni o znanych wspóùrzædnych oraz algorytmów umoýliwiajàcych 
odtworzenie jej ksztaùtu dla okreúlonego obszaru [Korpetta i Zajàczkowski 2000]. 
Czæsto jest to pojæcie traktowane umownie, obejmujàce szerszy zakres, np.:

- Numeryczny Model Terenu (ang. DTM – Digital Terrain Model),
- Numeryczny Model Powierzchni (ang. DSM – Digital Surface Model),
- Znormalizowany Numeryczny Model Powierzchni (ang. nDSM – 

normalised Digital Surface Model) obliczany, jako róýnica pomiædzy DSM a 
DTM.

Sporzàdzenie numerycznego modelu terenu dla danego obszaru pozwala na 
generowanie trójwymiarowych obrazów sùuýàcych do jego bardziej przejrzystej 
(oraz efektownej) wizualizacji, a takýe czæsto bardzo zaawansowanych analiz 
przestrzennych [Zawiùa-Niedêwiecki i Strzeliñski 2006]. 

Korzyúci pùynàce z faktu posiadania numerycznego modelu terenu sà 
trudne do przecenienia. Poczàwszy od szerokich moýliwoúci analitycznych, 
poprzez planowanie i projektowanie, do zaawansowanych prognoz wùàcznie. 
Zbudowanie numerycznego modelu terenu jest niezbædne takýe przy stosowaniu 
nowoczesnych metod prognozowania, zwùaszcza w odniesieniu do zagroýeñ 
powodziowych, lawinowych czy zwiàzanych z silnymi wiatrami.

W przytaczanym projekcie dotyczàcym oceny stabilnoúci drzewostanów 
sosnowych w Nadleúnictwie Oleúnica równieý zbudowano NMT. Na jego bazie 

2oszacowano wpùyw rzeêby terenu duýego obszaru (kilkaset km ) na 
przemieszczanie siæ duýych mas powietrza. Analizowany teren, wg podziaùu 
fizyczno-geograficznego [Kondracki 2000] znajduje siæ na obszarze Wzgórz 
Trzebnickich (318.44). Úrednie wysokoúci na tym terenie wynoszà 175-177 m, a 
najwyýsza wysokoúã wzglædna przekracza 150 m.

Jak widaã na zaùàczonej ryc. 4., obszar objæty szkodami od huraganu z 2005 
roku, leýy w dolinie otoczonej wzgórzami od strony póùnocno-zachodniej i 
poùudniowo-wschodniej. Przy przewaýajàcym w tym regionie poùudniowo-
zachodnim kierunku wiatrów analizowany obszar znajduje siæ w swoistym 
korytarzu, zwiækszajàcym ryzyko zniszczeñ od huraganowych wiatrów.
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Wiæcej informacji dostarczyã moýe szczegóùowa analiza geostatystyczna 
danych klimatycznych w powiàzaniu z numerycznym modelem terenu.

PODSUMOWANIE
Prezentowane w niniejszym opracowaniu metody, obok szerokiego 

zastosowania w licznych badaniach ekosystemów leúnych, znalazùy siæ takýe w 
zaùoýeniach najnowszych projektów badawczych, realizowanych na terenach 

Ryc. 4. Lokalizacja uszkodzonego obszaru w Nadleœnictwie Oleœnica (¿ó³ta elipsa), na tle 
numerycznego modelu terenu.
�ród³o: archiwum Katedry Urz¹dzania Lasu UP w Poznaniu.
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Lasów Pañstwowych w Polsce. Jednym z nich byù projekt pt.: „Opracowanie 
metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji wybranych technik 
geomatycznych”, realizowany w latach 2006-2008 na zlecenie DGLP [Zawiùa-
Niedêwiecki i in. 2006, Raport … 2009]. Jest to obecnie najbardziej kompleksowe 
opracowanie z zakresu moýliwoúci zastosowania technologii geomatycznych w 
polskim leúnictwie.

Celem projektu byùo wyselekcjonowanie sposobów zdalnej rejestracji 
obrazu lasu uýytecznych w leúnictwie oraz opracowanie metody inwentaryzacji lasu 
opartej na wybranych technikach geomatycznych. Techniki te objæùy wykorzystanie 
zobrazowañ satelitarnych (Ikonos, QuickBird), lotniczych (lidar i zdjæcia 
wielospektralne) oraz terenowych (lidar, zdjæcia hemisferyczne, instrumentalne 
pomiary LAI, MMS). Waýnym elementem tego projektu byùa moýliwoúã 
przetestowania najnowszych technologii geomatycznych, w tym: lidara lotniczego, 
lidara terenowego oraz systemu kartowania mobilnego (ang. MMS – Mobile 
Mapping System). 

W podsumowaniu projektu stwierdzono jednoznacznie, ýe „najbardziej 
obiecujàcà z analizowanych technologii wydaje sie lotnicze skanowanie laserowe 
(ALS). Dostarcza ono produktów, które juý dziú mogùyby staã siæ elementem planu 
urzàdzenia lasu (ortofotomapa, NMT, NMPT), zastæpujàc lub uzupeùniajàc 
informacje pochodzàce ze zdjæã lotniczych.” [Raport … 2009]. Podkreúlono 
równieý, ýe „technologia naziemnego skanowania laserowego (TLS) daje 
obiecujàce wyniki …”.
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STRESZCZENIE
Praca przedstawia przykùadowe moýliwoúci wykorzystania technik zdalnego 

pozyskiwania danych o lesie (czyli teledetekcji) oraz zaawansowanych, tzw. 
geoinformatycznych metod ich analizy. Omówiono gùównie te metody, które umoýliwiajà 
pomiary ekosystemu leúnego, niezbædnych do oceny stabilnoúci drzewostanu. Wybrane 
metody zastosowano na terenie Nadleúnictwa Oleúnica Úlàska, gdzie w ostatnich 
dziesiæcioleciach doszùo do trzech powaýnych klæsk spowodowanych czynnikami 
abiotycznymi. Badaniami objæto obszar Leúnictwa Ligota, uszkodzony przez huragan z 
2005 roku. Wykorzystujàc system informacji przestrzennej Nadleúnictwa wyznaczono na 
uszkodzonym obszarze 62 powierzchnie badawcze. W badaniach, oprócz tradycyjnych 
metod pomiarowych wykorzystano równieý takie techniki, jak cyfrowe zdjæcia 
hemisferyczne, ortofotomapa i numeryczny model terenu. 

Opracowanie jest czæúcià szerszego tematu pt.: „Relacje pomiædzy iloúcià i 
jakoúcià produkcji drewna oraz stabilnoúcià drzewostanów sosnowych”, zleconego w 2007 
roku przez Dyrekcjæ Generalnà Lasów Pañstwowych.
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SUMMARY 
Paper presents possible applications of remote sensing and advanced geomatics for 

forest data analysis. Remotely sensed measurements of forest parameters, which are 
necessary for estimation of stand stability, were presented. Selected methods were applied in 
Oleúnica Úlàska Forest District, where frequent catastrophic events are noted. The subject of 
research was a sub-district Ligota damaged by hurricane in 2005. In this area 62 
experimental plots were selected with the use of GIS. Except traditional methods, digital 
fish-eye photography, orthophotomaps as well as digital terrain model were used.

The paper is a part of wider work under title ‘Relations between quantity and quality 
of wood production and pine stands stability’ ordered by General Directorate of the State 
Forests in 2007.
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