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Zainteresowanie uczestników tegoroczną edycją Zimowej Szkoły Leśnej,

poświęconą w tym roku geomatyce, przeroslo najśmielsze oczekiwania

organizatorów. Pokazalo też dobitnie, że przyszlość leśnictwa jest nieroze-

rwal nie związana z nowi n ka mi technologicznymi.

Skok technologiczny w lasach już trwa !
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informaĘki w leśnictwie". Do Instl,tutu

Badawczego Leśnicnva w Sękocinie Starym

zjechało niemal 400 osób! - Kiedy przed ro-

kiem padła propozycja poświęcenia temaĘki
kolejnej sesji ZSL geomatyce, bytem scep-

tytzny, czy uda nam się zapełnić salę rcntrum
konferencyjnego - mówił Jacek Hilszczański,
dyrektot\BL-u, Jakbard=o się pomlliŁem! -
dodał. , Co uięcej, na przykładzie zainte-
resouania tegoroćzn|ru tematem widać, jak
doskonale ZSL łątzy teorię z praktyką _ko-
mentował dyrektor.
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Zainteresowanie temaryką geoinformacji -
zdjęć lotniczych i satelitarnych, skaningu la-

serowego) wykorzystania zebranych danych
do oceny stanu zdrowotnego 1asów, moni-
toringu liczebności zwierzyny czy danych
archeologicznych to tylko namiastka tego,

co leśnicnvo może czerpać z hi-tech. Coraz
więcej osób zainteresowanych w Polsce tą

problematyĘ zrobiło wrażenie także na go-
ściach z zlgralicy. - W Nonuegii tylko ok.

50 osób zajmuje się tą tematyką. Jestem więc
miło zaskoczony, patrząc dziś na seminaryj-
ną salę - mówił Erik Nrsset z Notweskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego. Y/ Polsce za-

interesowanie geoinformatyĘ i jej wykorzy-
staniem dla potrzeb leśnictwa rośnie z roku
na rok. - Ceoinformatyka to pt:zyszłość le-

śnictwa. Śuiadczy o Ęm nie ątlko liczba os6b

na ZSL, ale także powstające nowe kierunki

studiów. Np. na Wydziale Leśnym ul Kra-
kowie, gdzie ruszyt utaśnie kierunek geoin-

formatyka u leśnictwie - zaznaczyl,Jarosław

Socha, prodziekan WL UR w Krakowie.

O przekuwaniu teorii w prakrykę mówił
podczas ZSL takżę Marek Ksepko z Biura
IJrządzania Lasu i Geodezji Leśnej. - Dzię-
ki urykorzystanhł metod geoinJorrnatycznych

coraz lepiej udaje się nam szacoulać to, co

Leśnikóul i,nteresuje nalbardzie1 - te metoĘ
pozwalają nam znacząco poprawić jakość
szacolaania zasobności ul uydzieleniach le-
śnych - zaznaczył Kepko. - BLILiGL chce,

by ta wrctoda szacolłania zasobów zaczę-
ta być stosowana w LP i wiemy, że tak się
ulkrótce stdnie - dodawał.

JednoczeŚnie prelegenci pfzestrżegali: - Nle
odktadajcie na pótkę historycznych danych,

nie urnniejszajcie rangi chofuy prostych zdjęć
stereoskopourych. One są źródtem bezcen-

nych informacji, których nie zastąpi. żadna
nolaa technologia. Chotby dla badaczy zaj-
mujących się pokrylciem terenu przez lasy -
mówił Lars T.'V/aser z Federalnego Insry-

tutu Badawczego Lasu, Śniegu i Krajobrazu

w Szwajcarii.
Heronim Olenderek, emerytowany pfo-

fesor WL warszawskiej SGGW przypomniał,

że pier-wsza praca doktorska wykorzystują-
ca zdjęcil lotnicze do określenia niektórych
wyniarów drzew stojąrych powstała niemal
równo 50 lat temu. - Wóuczas zdjęcia uĄte
w pracy naukouej Edwarda Piekarskiego byĘ
ściśe Ęne, nie było do nich powszechnego do-

sĘplr - mówił profesor. Dziś mamy do dys-

pozycji cały arsenał (także bezpłatnych) z:_
lotniczych i satelitarnych. Użyrvając dr

z kamerą, sanri możemy takie zdjęcia pon s

wać. To prawdzlwy przeskok technologtc;

Zdaniem prof Olerrderka ów rozwój tech:

[ogi' geotnńrmaĘcznej, powszecńne stoso-

wanie 1eśnej mapy numeryczne1 przez Lasy

to sukces, którym trzeba się chwalić.
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V/ kontekscie dyskus.li o wdrażaniu osiągnięć

geoinformaryki w LP nie można pominąć za-

sług te; dziedziny nauki w szybkiej inwenta-

ryzacji szkód. Nawet najbardzie.; sceptyczni

leśniry nie zlprzecżąJ że geomatyka odegrała

istotną rolę w szybkiej ocenie skutków pamięt-

nej nawa\nicy z 201l toku.'W tamach srłoich
wykładów przekonlvnli o frr,m Piotr 

'V/ęn.,

z Uniwersyetu Rolniczego w lGakowie i Le-

szek Rząsa z LP Pierwszy z prelegentów skupii

się na zobrazowaniach satelitarnych, wlłrrie-
niając ich kolejne zaleqł NaleĄ do nich przede

wszystkim dostępność danych, kóra dziell
umieszczaniu na orbicie kolejnych uządzef,
będzie rorla do tego 

'topniJ. 
ze wreszcie ,u-

nie się możliwe pozyskanie zdjęć danego tere-

nu kilka razy dziennie. Okazuje sięjednak ze

1ń dzisiaj źródeł danych, nawet darmorłl.ch.

wystarczających do podstaworłych analiz, 1est
całkiem sporo. Problemem pozostaje więc q1-

ko przekonanie do ich stosowania derydentórr:

co wiązaloby się oczywiście z opracowanienl

procedur jednolitych dla caĘch Lasów
Leszek Rząsa zreferował, jak wyglądało sza-

cowanie szkód w drzewostanach w różnych
regionalnych dyrekcjach i nadleśnicnvach,

Okazuje się, że w syuacjach Ęzysowych
leśniry są bardzo elastyczni i potrafią działać

szybko, a różnorodność podejść do tego sa-

mego tematu pozwala wl§pować najlepsze

praktyki. Znowuż jednak pokazuje brak jed-

nolitych procedur. Drony, samoloty, mapy



numeryczne, matelialy papierowe, zdjęcia satelitame, mlas inży-
nier. jednolita metodyka okeślania stopnia uszkodzenia,,. Z pokaź-
ne1 lisry i z perspektywy czasu można w}t}?ować działania, które
rr,Ęzysowej sytuacji sprawdziły się nąlepiej. Podczas dyskusji padła
J.,klaracja, że w dyrekc;i generalnej jest zamiar opracowania zbioru
iłr-rvcznych odnośnie postępowania na wypadek przyszłych klęsk
zrs.iołowych w lasach. IGdra terenowa z pewnością trzyma za słowo.

Drcxeyłt d* p*ź*r*
Kiedy w Polsce leśnikom sen z oczu spędzają pożary łąk i nieużyt-
kólł; w Rosji ponad połowa lasów jest objęta tylko monitoringiem
zdalnym, o cżym opowiadal Evgenii Ponomarev ż Instytutu Lasu
im. Sukaczewa Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk. Obraz
satelitarny to więc jedyny sposób na wyĘcie pożaru 1asu w wielu
częściach kaju, gdzie nie ma naziemnej infrastruktury. Oczyviście

,1est to problem skali i pożary które wyrvołują trwogę wśród polskich
leśników, w Rosji nie są niczym niezwykłym.

Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że skoro mamy już w Polsce

wzorowy model przeciwdziałania pożarom lasu, możemy odetchnąć

z ulgąi na tym poprżestać. V/alka z ogniem wymaga bowiem współ-
plary insĘrtucji i wdrażania innowacyjnych rozvłiązań, fukadiusz ka-
niak z Państwowej StraĄ Pożarnej i Paweł Wcisło z RDLP w Zielonej
Górze przedstawili więc aplikację pozwalającą w zintegrowany sposób

zarządzać bezpieczeńsnvem pozarow}m na poziomie nadleśnictwa

i straży pożarnej, a w przypadku akcji gaśniczej umożliwiającą koor-
dynację działań rra poziomie interaktywnym. Jest to bez wątpienia
przyszlość wspólpracy obu insrytrrc.;i.

Z kolei Piotr Szczygieł z IBL-u argumentował za zmianą podejścia

do okeślania kategorii zagrożenl,a pożarowego lasu i skupieniem się

na obszarach mniejszych niż nadleśnicnvo. - Obecne kategori.e są nie-
przydatne z praktycznego punktu widzenia, nie ma ul Polsce tak,uliel-
kich pożaróu, a w obrębie nadleśnictwa urystępują obszaly bardziej
i mni.ej paltle - tłryjaśnił. Opracowane więc zostały wskaźniki palno-
ści dla drzewostanów, na podstawie których będzie można określić
klasy palności dla poszczególnych leśnictw i niżej. Wnioskl z tych ba-

dań znajdą odzwierciedlenie w rychłej nowelizacji Irrstrukcji ochrony
przeciwpożarowej 1asu.
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O ile część leśriików jeszcze powątpiewa we wżrost żyzności sie,
dlisk leśnych, o ryle Andrzej Talarczyk i Stanisław Zajączkowski
w prosty sposób zaprezentowali dowody na to, Że w ciągu 100 lat

bonitacja zmieniła się o 8 m w górę. Mlodsze drzewostany szyb-
ciej uzyskują produkcyjność na okreslonym poziomie niż drze-
wostany posadzone ucześniej - rłryjaśniali. Posadzona obecnie sosna

na tym samym siedlisku w wieku 80 lat będzie miała większą masę

rriż dopiero co ścięta w identycznym wieku sosna ż tego stanowi-
ska. Oczyrviście nieaktualność powszechrrie użyrvanych tablic za-

sobności drzewostanów nie jest jttż ntĆzym nowym - prelegenci
zaproponowali stworzenie mapy potencjalnych siedlisk leśnych,

którą można by wykorzystywać również w hodowli lasu. Na tego

rypu zobrazowaniu dobrze uwidacznia;ą się pewne zależności,

np, niższe bonitacje pokq,rvają się z określonymi rrtworami polo-
dowcowymi, a nawet, co dostrzegli dyskutanci, z miejscami pier-

wotnych ognisk gradacyjnych szkodników pierwotnych sosny.

Jedno jest pewne * wspólczesne (i przyszłe) leśnictwo nie będzie
już funkcjonowało w oderwaniu od geoinformaryki. To co prze-
uijato się podczas catej sesji, i tuarto tojeszcze raz podkreślić, tofdkt,
że jako gospodarze lasńł, osoby odpouiedzialne za zarządzanie
nimi, właściciele lasów potrzebujemy danych, i to jak najdoktad-
niejszych. Te dane, odpowiednio przetworzone i przedstawione, są

nam potrzebne do zarządzanią ląsami na różnyrn poziomie
bezpośrednio w lesie nd poziomie leśniczego ay nadleśniczego, ale

też - a może przede wszystkim - są niezurykle istotne do proula-
dzenia dyskusji na poziomie krajouym i międzynarodotuym. Choć-
by teraz, przy dyskusji nad regulacją LULUCĘ nad zmieniajątą
się - ponieważ UE rozpoczęta średniotern,linouą retuizję strategii

Ieśnej UE. Bez tego typu danych - doktadnych i kompletnych, ale

tez wybiegających w przyszłość, takiej dyskusji nie będziemy mogli
ul pełni prouadzi.ć - mówił dyrektor, podsumowu.jąc jedną z ses.ji
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urszula zubert, takub słowik
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