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Abstract: The paper shows the application predicting changes in forest sub-compartments on data from the subsystem 
„Forest”, that was taken from the State Forestry Information System (SILP) in Poland. This application was used for 
forecasting changes in pine dominated forests in Tuczno and mixed fir–beech forests in Bieszczady landscapes. 
There were presented a specially designed block „GAP TAKSACYJNY” of FORKOME computer model and block 
“LANDSCAPE” in CELLAUT model that allows the automatic loading of sub-compartment forests data and maps. Both 
models permit to carry out prognosis of forests landscape as well.
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Wprowadzenie

W ostatnich dekadach obserwuje się rosnące zainteresowanie przyrodników modelowaniem 
komputerowym, odwzorowującym zmiany środowiska przyrodniczego (Brzeziecki 1999). Coraz częściej 
opracowywane są narzędzia komputerowe w postaci specjalistycznych modeli, pozwalających na 
prognozowanie dynamiki krajobrazów leśnych (Bugmann 2001).
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Dane zgromadzone w podsystemie „Las” Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), 
jak dotąd w niewielkim stopniu wykorzystywane były w symulacjach prognostycznych. W sytuacji, kiedy 
prowadzenie gospodarki leśnej bazuje na wydzieleniach leśnych, powinny one być także podstawowymi 
jednostkami w prognozowaniu zmian i planowaniu gospodarczym na poziomie krajobrazu, zastosowanie 
komputerowych modeli prognostycznych, dotyczące takich wydzieleń, może wspomóc podejmowanie 
decyzji gospodarczych. Podejście takie ma także uzasadnienie ekonomiczne, gdyż w przypadku 
wypracowania dobrych algorytmów symulacyjnych, można będzie ograniczyć zakres i częstotliwość 
inwentaryzacji terenowych (symulacja komputerowa jest zdecydowanie mniej kosztowna od pomiarów 
wykonywanych bezpośrednio w lesie). 

Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie specjalnie opracowanych oryginalnych modułów w modelu 
FORKOME i w modelu CELLAUT, pozwalających na prognozowanie dynamiki drzewostanów wydzieleń 
leśnych w skali krajobrazowej. 

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone na przykładzie danych z Nadleśnictwa Tuczno (Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Pile) oraz danych z obszaru Nadleśnictwa Stuposiany (Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krośnie). 

W ramach przeprowadzonej pracy rozbudowano model FORKOME, który od czasu powstania (tj. 
od roku 1999), aż do dnia dzisiejszego podlega nieustannemu doskonaleniu. Dotychczas model był 
wykorzystywany do symulowania rozwoju i sukcesji drzewostanów jednogatunkowych i wielogatunkowych, 
w obliczu różnych scenariuszy klimatycznych, m.in. w Karpatach (Kozak i in. 2007) oraz w Kampinoskim 
Parku Narodowym (Kozak i in. 2003a). 

W obecnej postaci model FORKOME zawiera także nowopowstały i intensywnie rozwijany blok „GAP 
TAKSACYJNY” służący do pracy z danymi dotyczącymi wydzieleń leśnych z podsystemu „Las” Systemu 
Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). 

Innym modelem analizowanym w niniejszej pracy jest CELLAUT, który został opracowany do symulacji 
dynamiki rozwoju dużych jednostek krajobrazowych, w tym również obszarów leśnych. Jego specyfiką jest 
traktowanie analizowanego obszaru leśnego, jako zespołu komórek, z czego każda komórka przechowuje 
stan krajobrazu, który dominuje w jej obrębie. Model wyznacza macierz prawdopodobieństw przejścia 
stanów krajobrazu na podstawie map zapisanych w formie plików tekstowych (ASCII), zawierających 
listę stanów rozwoju krajobrazu w każdej komórce danego obszaru, w konkretnym momencie czasowym. 
Aktualna wersja modelu potrzebuje 2 map – pierwsza mapa dotyczy aktualnych stanów komórek, a druga 
dotyczy stanów komórek sprzed n lat, względem stanu obecnego. Na podstawie tych danych wyznaczane 
są reguły przejść w zależności od stanów komórek oraz stanów ich sąsiadów (sąsiedztwo według 
Neumanna – uwzględniano 4 sąsiednie komórki mające wspólne boki z analizowana komórką; Balzter 
1998). Ostatecznie wyznaczona macierz przejść służy do wykonania prognozy rozwoju dużego obszaru 
leśnego na n lat w przód.

Podobnie jak FORKOME, model CELLAUT również był już wykorzystywany w projektach badawczych 
w celu prognozowania dynamiki rozwoju dużych obszarów o różnorodnym charakterze (Kozak i in. 2003b).

Dane do modeli zostały pobrane z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) dla 
Nadleśnictwa Tuczno oraz Nadleśnictwa Stuposiany. System SILP jest to komputerowy system 
wspomagania zarządzania, utworzony i wykorzystywany w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy 
Państwowe” od roku 1995. System można zaliczyć do największych przedsięwzięć informatycznych, 
realizowanych obecnie w Polsce. Jego celem jest usprawnienie gospodarki leśnej i eliminowanie błędów 
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w zarządzaniu lasem. Ze wszystkich modułów tego systemu, w pracy wykorzystano jedynie dane z modułu 
„Las”. Do tworzenia i weryfikacji opisywanych modeli zostały wybrane dane z konkretnych wydzieleń 
leśnych. 

Dane w SILP zawierają różnorodne, powiązane relacjami tabele. Do opracowywanych modeli 
wykorzystano przede wszystkim dane z tabel: 

F_AROD_STOREY, F_STOREY_SPECIES, F_SUBAREA, F_ARODES.
Dodatkowo wykorzystano informacje o rozkładzie pierśnic i o liczbie drzew na hektar z pomiarów 

terenowych na powierzchniach doświadczalnych (takich danych brak w bazie SILP, a są niezbędne do 
weryfikacji modelu FORKOME). Do analizy rozkładu pierśnic wykorzystano program Statistica 10. 

Informacje o liczbie drzew w wydzieleniu leśnym uzyskano dzieląc miąższość wszystkich drzew 
z wydzielenia przez miąższość pojedynczego drzewa. Przy wyliczeniu miąższości pojedynczego drzewa 
korzystano ze wzorów zaproponowanych przez Prof. A. Bruchwalda (Bruchwald i in. 2000).

Do analizy przestrzennej danych z bazy SILP zastosowano program ArcGIS 9.3. Program ten umożliwił 
powiązanie danych opisowych pochodzących z SILP (w postaci tabeli atrybutów w formacie DBF) 
z danymi geometrycznymi (warstwa wydzieleń w formacie Shapefile). Powiązanie to pozwoliło na analizę 
przestrzenną informacji wejściowej dla zastosowanych w pracy modeli.

Wyniki

Przeprowadzona kwerenda danych z bazy SILP dla Nadleśnictwa Tuczno, pokazała dominację (84%) 
drzewostanów sosnowych (ryc.1). 

Ryc. 1. Sosna jako gatunek dominujący w nadleśnictwie Tuczno
Fig. 1. Pine as the dominant species in Tuczno forest district 
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Zatem analiza danych, niezbędnych dla modelu FORKOME, dotyczyła drzewostanów z dominacją 
sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) i posłużyła do opracowania metody prognozowania w modelu 
FORKOME. 

Wczytywanie danych z bazy SILP do programu FORKOME odbywało się poprzez klasę 
SILPFILELOADER. Klasa ta, dodana do programu FORKOME (utworzona w języku JAVA), łączy się 
z bazą danych Microsoft Access (w postaci pliku w formacie MDB). Użytkownik programu FORKOME 
może dostarczyć klasie SILPFILELOADER niezbędne dane, poprzez wykonanie kilku prostych kroków.

Pierwszym etapem, przy wykonywaniu prognoz w modelu FORKOME, jest praca z modułem 
wczytującym dane z bazy SILP. Po wczytaniu odpowiednich plików, pojawię się okno dialogowe programu 
pozwalające na wybór wydzielenia (na przykład, wydzielenie ADR_FOR 08-17-2-09-195-j-00). Po tym 
pojawia się okno z wizualizacją tego wydzielenia (Ryc. 2a) oraz okno danych (Ryc. 2b) niezbędnych do 
przeprowadzenia prognoz (z podaniem: gatunków drzew, ich udziału procentowego, piętra lasu, średnicy 
i wysokości drzew, wieku, miąższości drewna oraz ilości drzew).

Ryc. 2. Działania FORKOME w języku JAVA na danych SILP: a – granica wydzielenia leśnego; b – dane do symulacji 
z podaniem gatunku, udziału, piętra lasu, pierśnicy (Dbh), wysokości drzew (H), wieku (Age), miąższości drewna (V), 
ilości drzew (N).
Fig. 2. FORKOME activity in JAVA on SILP data: a – boundary of forest sub-compartment; b – data for simulation 
including species, percentage, forest floor, diameter at breast height (Dbh), height of trees (H), age, thickness of the 
wood (V), number of trees (N).

Przeprowadzenie symulacji w modelu FORKOME pokazało, iż na podstawie uśrednionych danych 
taksacyjnych dla wydzielenia leśnego (średnica, wysokość i wiek drzew) po automatycznym wyliczeniu 
liczby drzew i rozkładu pierśnic drzew możliwe było dokładne prognozowanie zmian miąższości drewna 
wydzielenia leśnego w czasie. Miąższość, jest to objętość drewna (wyrażana w m3), która może być przy 
pomocy odpowiednich wzorów przeliczana na biomasę drzew (wyrażaną w kg).

Model FORKOME pozwala na analizę i prognozowanie zmian składu gatunkowego drzewostanów oraz 
miąższości drewna w perspektywie 100 lat. Model generuje także dane dotyczące pola przekroju, liczby 
drzew i innych parametrów niezbędnych dla leśnych działań planistyczno-gospodarczych. 

Miąższość drzewostanu sosnowego wyliczona w modelu FORKOME z uśrednionych danych 
taksacyjnych z bazy SILP dla przykładowego wydzielenia ADR_FOR 08-17-2-09-195-j-00 wyniosła 291.49 
m3 ha-1 (ryc. 2d). Zgodnie z oczekiwaniem, w procesie prognozy uwidoczniła się tendencja do zwiększania 
miąższości drzew sosny w kolejnych prognozowanych 55 latach. Po czym model FORKOME prognozował 
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tendencje do zmniejszenia miąższości drzew. Wprawdzie jest to pojedyncza symulacja, ale pokazuje ona 
charakter możliwych zmian miąższości wybranego wydzielenia leśnego. 

W modelu FORKOME istnieje możliwość przeprowadzenia do 200 symulacji dla tych samych warunków 
początkowych. Za to działanie odpowiada blok przeprowadzający analizę Monte Carlo. Pozwala on na 
przedstawienie wyników w postaci średnich wartości oraz odchyleń standartowych z tych 200 symulacji. 

Przeanalizowanie rozwoju drzewostanu na pojedynczym wydzieleniu nie oddaje pełnego obrazu 
dynamiki rozwoju lasu na większym obszarze (poziom krajobrazu), złożonym z takich wydzieleń. Aby to 
osiągnąć, można wprawdzie wstawiać do modelu po kolei różne wydzielenia i prognozować, ale jest to 
dość czasochłonne. Dlatego, do równoczesnych analiz w wielu wydzieleniach lepiej będzie zastosować 
automaty komórkowe w postaci modelu CELLAUT. Ich działanie przetestowano na danych z Nadleśnictwa 
Stuposiany, bazujących na większym obszarze leśnym (kwadrat o boku 1 km złożony z komórek o boku 
25 m) z gatunkami najczęściej tam występującymi (buk i jodła). Testowany obszar wygenerowano w formie 
dwóch map: aktualnej (rok t0) oraz historycznej (rok t0 – 50). W symulacji uwzględniono trend zmiany 
dominacji jodły na dominację buka, zauważony podczas analizy tych danych w modelu FORKOME.

Sposób działania modelu CELLAUT jest dość prosty i polega na wczytaniu map: historycznej (ryc. 3a) 
oraz aktualnej (ryc. 3b).

Ryc. 3. Kolejne etapy symulacji rozwoju dużego obszaru leśnego w modelu CELLAUT: a – mapa historyczna 50 
lat wcześniej; b – mapa aktualna; c – mapa prognostyczna 50 lat później; stan nr 1 – dominacja buka; stan nr 2 
– dominacja jodły.
Fig. 3. Simultaneous phases of simulation of development of a large forest area in the model CELLAUT: a – historic 
map 50 year earlier; b – present map; c – prognostic map 50 year later; state nr 1 – beech domination; state nr 2 – fir 
domination. 

Na ich podstawie wyznaczono macierz przejścia stanów krajobrazu w ciągu zadanego okresu (na 
przykład 50 lat), która uwzględnia zarówno przemiany zachodzące wewnątrz poszczególnych komórek, 
jak też oddziaływania między komórkami sąsiadującymi ze sobą. Na podstawie macierzy przejścia model 
wyznacza mapę (ryc. 3c) prognostyczną na 50 lat w przód (t0 + 50). W omawianym przypadku wyróżniamy 
dwa stany rozwoju krajobrazu: dominację buka (stan nr 1) oraz dominację jodły (stan nr 2). Uzyskana 
prognoza potwierdza istnienie i ciągłość trendu zastępowania jodły przez buka w ciągu kolejnych 50 lat.

Dyskusja

Opracowanie modeli pozwalających na przeprowadzenie prognoz na podstawie uśrednionych danych 
taksacyjnych, a mianowicie danych z wydzieleń leśnych znajdujących się w bazie Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych (SILP) wygląda dość perspektywicznie. Tym bardziej, że uzyskanie uśrednionych 
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danych dla wydzieleń leśnych jest łatwe i pozwala na przeprowadzenie prognoz dla zalesionych 
krajobrazów (wydzieleń, leśnictw, obrębów, nadleśnictw). 

Pokazane w pracy możliwości i przykłady takiego typu prognozowania mogą mieć duże zastosowanie 
praktyczne. Tym bardziej, że opracowane moduły są łatwe do dodania zarówno w modelu FORKOME 
(Kozak i in. 2003a, Kozak i in. 2007), jak i w modelu CELLAUT (Kozak i in. 2003b).

Warto tu zauważyć, że zastosowanie samego modelu FORKOME może okazać się niewystarczające, 
jeśli analizujemy dynamikę rozwoju drzewostanów na większym, bardziej różnorodnym obszarze.

W takim wypadku należy rozpatrywać całość analizowanego obszaru, jako zbiór powiązanych ze sobą 
mniejszych płatów drzewostanu. Dodatkowo, wysoki stopień przestrzennego zróżnicowania ekosystemów 
leśnych sprawia, że analizowanie dynamiki rozwoju lasów na dużej powierzchni z wykorzystaniem 
modelu FORKOME wymagałoby założenia bardzo dużej liczby powierzchni badawczych, co z różnych 
względów jest pracochłonne i nie zawsze łatwe do wykonania. Dlatego, w takiej sytuacji dobrym pomysłem 
jest zastosowanie matematycznej teorii automatów komórkowych, zaimplementowanej w modelu 
CELLAUT (Kozak i in. 2003b). Z uwagi na uniwersalny charakter tej teorii, pojawiły się konkretne jej 
zastosowania ekologiczne, takie jak np. modelowanie dynamiki roślin (Balzter i in. 1998), czy modelowanie 
rozprzestrzeniania się pożarów lasów (Karafyllidis, Thanailakis 1997). 

Zaproponowane w artykule podejścia i uzyskane za ich pomocą wyniki symulacyjne posłużyły do 
uzupełnienia możliwych prognoz dynamiki drzewostanów oraz pozwoliły na automatyzację prognoz 
w krajobrazach leśnych na podstawie danych taksacyjnych z SILP.

Myśląc o dalszej perspektywie rozwoju modelu FORKOME i CELLAUT warto zauważyć, że w procesie 
symulacji dynamiki drzewostanu mogą mieć również zastosowanie sztuczne sieci neuronowe (na przykład, 
do przybliżania wartości wysokości drzewa w zależności od wartości jego pierśnicy lub ewentualnie 
prognozowania okresowego przyrostu pierśnicy, wysokości bądź biomasy drzewa w zależności od 
wartości tego parametru na początku okresu). Zastosowanie sieci neuronowych byłoby równie pomocne 
do pracy z modelem CELLAUT (przyjmując jako dane wejściowe aktualny stan rozpatrywanej komórki i 
jej sąsiadów, a za dane wyjściowe stan tej komórki w przyszłości). Taki rodzaj prognozowania pozwoliłby 
uwzględnić zależności empiryczne panujące w poszczególnych krajobrazach, wpływające na analizowane 
drzewostany, czy komórki.

Wnioski

Modele FORKOME oraz CELLAUT są nieustannie usprawniane i wzbogacane o wyniki kolejnych 
analiz, co czyni z nich coraz bardziej wartościowe i sprawdzone narzędzie w procesie prognozowania 
dynamiki krajobrazów leśnych. Wyczytywanie danych przestrzennych zostało doprowadzone w modelach 
do postaci automatycznej.

Omówione modele wzajemnie się uzupełniają – model FORKOME działa w skali lokalnej, co pozwala 
dokładnie poznać charakterystykę zmian dynamiki rozwoju lasów na niewielkim płacie (wydzieleniu 
leśnym). Z drugiej strony model CELLAUT działając w skali krajobrazowej, pozwala na przeanalizowanie 
dynamiki rozwoju dużych obszarów leśnych, złożonych z kombinacji mniejszych płatów sąsiadujących ze 
sobą. Uzyskane w pracy wyniki, zachęcają do dalszego rozwoju omawianych modeli, aby w przyszłości 
mogły być wykorzystywane do efektywnego wspomagania decyzji gospodarczych w lasach.

Przedstawiona praca jest częścią tematu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (projekt Nr NN309 014638).
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