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¯yczeniem organizatorów III Konferencji Systemy Informacji Przestrzennej w Lasach
Pañstwowych (SIP w LP) by³o przygotowanie referatu podsumowuj¹cego. Podsumowanie to powinno zawieraæ ocenê stanu geomatyki w Lasach Pañstwowych, potrzeby, mo¿liwoci i prognozy rozwoju, na tle stanu tej dyscypliny w Polsce a byæ mo¿e w Europie i
wiecie. Ju¿ Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) w Powinowactwie z wyboru pisa³:
Nasi przodkowie trzymali siê nauk, które posiedli jeszcze za m³odu, my za musimy co piêæ lat
uczyæ siê na nowo, jeli nie chcemy wyjæ z mody (Grabarczyk, 2001).
Zainteresowani systemami informacji przestrzennej w lenictwie na ogólnopolskich konferencjach spotykali siê w roku 2001 i w roku 2004. Spotkalimy siê kolejny raz, nie po
piêciu latach przerwy, ale ju¿ po dwóch, by podsumowaæ to, co zosta³o zrobione w ci¹gu
ostatniego okresu. Program konferencji jest bardzo bogaty, okaza³o siê, ¿e nauka i praktyka
lena maj¹ do przedstawienia i przedyskutowania wiele problemów zwi¹zanych z zastosowaniem geomatyki w lenictwie.
W dniach 29 i 30 czerwca br. z okazji 75 rocznicy powstania Instytutu Badawczego
Lenictwa odby³a siê, bardzo bogata merytorycznie, miêdzynarodowa konferencja naukowa
z wiod¹cym tematem Quo vadis, lenictwo? Przedstawiono na niej stan i przysz³oæ praktyki, nauki i edukacji lenej. III Konferencja SIP w LP mo¿e byæ kontynuacj¹ tej czerwcowej
konferencji, st¹d tytu³ opracowania Misja geomatyki w rozwoju lenictwa. Ci¹gle aktualne
jest pytanie postawione przed piêciu laty przez Kistowskiego (2001): Czy SIP to specyficzna
nauka, czy tylko narzêdzie? Coraz bardziej w³aciwa, pe³na i uzasadniona jest odpowied, ¿e
dla nas leników, zarówno praktyków jak i zajmuj¹cych siê nauk¹, SIP bêdzie i narzêdziem i
nauk¹. Coraz bardziej oczywistym, uznawanym przez wszystkich, jest stwierdzenie, ¿e nie
mo¿na efektywnie badaæ przestrzeni i ni¹ zarz¹dzaæ bez stosowania systemów informacji
przestrzennej.
Gdy w roku 1981 powsta³a pierwsza prymitywna koncepcja lenej mapy numerycznej
oraz czynione by³y próby jej realizacji w oparciu o kartometr (Olenderek, 1982) nie s¹dzilimy, ¿e po 25 latach lena mapa numeryczna bêdzie mia³a nie tylko swój standard, ale stanie
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siê równie¿ standardem postêpowania w wiêkszoci polskich nadlenictw, bêd¹c podstaw¹
systemów informacji przestrzennej. Dziêki systemom, na ró¿nych poziomach zarz¹dzania i
badania przestrzeni rozwinê³y siê równie¿ badania naukowe, a tak¿e edukacja, zarówno formalna  uniwersytecka, jak równie¿ ta nieformalna  edukacja ca³ego spo³eczeñstwa. O
powodzeniu wielu projektów naukowych, a tak¿e wdra¿aniu idei czy koncepcji, decydowaæ
mo¿e narzêdzie. Na wspomnianej wy¿ej konferencji, z okazji 75 rocznicy powstania IBL,
prof. K. Rykowski (2006) postawi³ pytanie  czy mo¿e mieæ miejsce koniec lenictwa?
Przeprowadzaj¹c analizê stanu i ocenê perspektyw rozwoju wybranych obszarów nauk lenych i lenictwa, postawi³ to pytanie opieraj¹c siê na szeciu przes³ankach. Zwróci³ uwagê
na powi¹zanie lasu, identyfikowanego przewa¿nie z drzewostanem, z gruntem rolniczym, z
terenami zurbanizowanymi, z zasobami wodnymi, z klimatem, z przemys³em, komunikacj¹,
bezpieczeñstwem, zdrowiem ..., a tak¿e z tradycj¹, religi¹, kultur¹, sztuk¹, etyk¹, moralnoci¹. Stwierdza, ¿e system przyrodniczy, jakim jest las nale¿y powi¹zaæ z systemem gospodarczym i systemem spo³ecznym. Aby zarz¹dzaæ lenictwem, swoistym nadsystemem, potrzebne s¹ narzêdzia wiedzy  przyrodniczej, ekonomicznej, znajomoæ aksjologii, socjologii,
etyki, filozofii przyrody, kultury. Potrzebne s¹ spo³eczne konsultacje i spo³eczna akceptacja.
Materializacj¹ tego narzêdzia, konkretn¹ i niezast¹pion¹ pomoc¹, mog¹ tu byæ systemy informacji przestrzennej. Systemy pomog¹ tak¿e w realizacji takiej koncepcji lenictwa wielofunkcyjnego, zgodnie z któr¹ nast¹pi rozdzielenie funkcji lasu w czasie i przestrzeni (Rykowski, 2006), a tak¿e w okreleniu wartoci wielofunkcyjnego lasu, co powinno byæ podstaw¹
procesu decyzyjnego w lenictwie (Tomaszewski, 2006).
Wprowadzenie do Lasów Pañstwowych, do polskiego lenictwa, systemów informacji
przestrzennej jest celowe, a nawet konieczne. Czy jestemy do tego przygotowani? Czy to
czynimy? Jaki jest stan prac nad wdra¿aniem systemów informacji przestrzennej a mo¿e
szerzej  geomatyki w Lasach Pañstwowych? Jak bêdzie wygl¹da³a najbli¿sza, a tak¿e dalsza
przysz³oæ? Odpowied na te pytania daje III Konferencja SIP w LP. Organizatorzy zaproponowali 42 referaty zapraszaj¹c do ich przygotowania i wyg³oszenia przedstawicieli rodowisk naukowych i praktyków zajmuj¹cych siê zastosowaniem geomatyki w lenictwie. Na
pocz¹tku przewidziano przypomnienie historii lenej mapy numerycznej w Lasach Pañstwowych wraz z informacj¹ o wnioskach przyjêtych na II Konferencji SIP w LP. Programowy referat SIP podstawowym narzêdziem waloryzacji przestrzeni lenej przygotowa³ G³ówny Analityk Lasów Pañstwowych dr Konrad Tomaszewski. Zaproponowano szeæ sesji
problemowych:
I.
Wdra¿anie lenych map numerycznych
II.
U¿ytkowanie lenych map numerycznych
III. Narzêdzia dla geomatyki
IV. Gromadzenie informacji
V.
Wspó³praca Lasów Pañstwowych z innymi podmiotami
VI. Kszta³cenie kadr
Referat podsumowuj¹cy konferencjê powstaje przed konferencj¹. Znany jest zestaw referatów, znane s¹ osi¹gniêcia i najwa¿niejsze problemy wdra¿ania metod geomatyki w lenictwie, natomiast szczegó³y zastosowañ, konkretne propozycje i oceny poznamy dopiero
s³uchaj¹c referatów lub czytaj¹c wydane w zwi¹zku z konferencj¹ publikacje.
Co charakteryzuje problem zastosowania geomatyki w Lasach Pañstwowych? W zakresie wdra¿ania i u¿ytkowania lenych map numerycznych mamy konkretne badania dotycz¹ce stanu wdra¿ania i wykorzystania map w nadlenictwach a nawet nieprofesjonalnych spo-
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tkañ z geomatyk¹. Kilka referatów dotyczy wykorzystania map dla naszych potrzeb: w nadlenictwach, w ochronie lasu, w ochronie obiektów cennych przyrodniczo, w turystyce i
edukacji lenej, w Inspekcji Lasów Pañstwowych. Poruszany jest problem aktualizacji LMN.
Kilku autorów omawia ró¿nego rodzaju aplikacje u¿ytkowe mo¿liwe do wykorzystania na
ró¿nych poziomach zarz¹dzania.
Wa¿n¹ pozycjê w programie Konferencji zajmuje fotogrametria i teledetekcja. Moim zdaniem, jest to najwa¿niejsze osi¹gniêcie konferencji, a mo¿e nawet szerzej  geomatyki w
lenictwie. Siedem referatów powiêcone jest tej czêci geomatyki. Godnym tu podkrelenia
jest uruchomienie w bie¿¹cym roku tematu badawczego, który dotyczy inwentaryzacji lasu
opartej na integracji danych pozyskiwanych ró¿nymi technikami geomatycznymi. Jest to
próba przeniesienia najwa¿niejszych osi¹gniêæ wiatowej geomatyki na grunt leny. Osi¹gniêciem tematu bêdzie nie tylko integracja ró¿nych technik geomatyki ale integracja zespo³ów badawczych zajmuj¹cych siê zastosowaniami geomatyki w lenictwie. Sesjê zatytu³owan¹ Gromadzenie informacji koñczy: referat na temat kartowania dróg lenych z wykorzystaniem Mobil Mapping System oraz referat o nawigacji z wykorzystaniem GPS.
Nowoci¹ w tematyce konferencji jest wspó³praca LP w zakresie geomatyki z innymi
podmiotami. Poruszane s¹ problemy dotycz¹ce: wspó³pracy w zakresie systemów informacji przestrzennej z samorz¹dami ró¿nych szczebli, zintegrowanego systemu katastralnego
szczególnie w kontekcie ewidencji i wyceny gruntów lenych, wykorzystania lenej mapy
numerycznej przez stra¿ po¿arn¹. Kontekst miêdzynarodowej wspó³pracy to Programy INSPIRE i GMES oraz rola LP w tych Programach.
Ogromny postêp nast¹pi³ w kszta³ceniu w zakresie geomatyki. Dyscyplina znalaz³a siê w
nowym standardzie nauczania na kierunku lenictwo z trzema przedmiotami obowi¹zkowymi na stopniu I (in¿ynierskim) i jednym  na stopniu II (magisterskim). W zakresie zastosowañ SIP prowadzone jest studium podyplomowe oraz realizowane s¹ liczne prace doktorskie, a tak¿e habilitacyjne.
Podstaw¹ identyfikacji ka¿dego obiektu czy zjawiska w przestrzeni, a wiêc tak¿e systemów informacji przestrzennej, s¹ wspó³rzêdne. St¹d rozwój systemów informacji przestrzennej
wymaga m.in. badañ nad sposobami lokalizacji obiektów i zjawisk, zarówno w sensie tworzenia i funkcjonowania globalnych systemów wspó³rzêdnych przestrzennych w rodowisku ziemskim, jak równie¿ okrelenie wartoci tych wspó³rzêdnych. Techniki i sposoby
realizacyjne okrelania po³o¿enia przeby³y d³ug¹, historyczn¹ drogê rozwoju od fundamentalnej roli uk³adów cia³ niebieskich czyli astronomii geodezyjnej do wspó³czesnych, wysoce
zautomatyzowanych sztucznych systemów satelitarnych (Ney, 2006). Metodyka pozycjonowania satelitarnego dla terenów lenych jest i d³ugo jeszcze bêdzie spraw¹ otwart¹ (do
badañ), szczególnie w bliskiej czasowo koniecznoci integracji danych z ró¿nych systemów
(GPS, GLONASS, GALILEO).
Zawsze w zarz¹dzaniu lenictwem wiod¹c¹ rolê bêdzie odgrywa³a mapa, zarówno ta,
która jest tylko wizualizacj¹ systemu informacji przestrzennej, jak równie¿ ta, która wed³ug
Makowskiego stanowi systemow¹, modelowo-obrazow¹ ca³oæ informacyjn¹, odwzorowuj¹c¹ czasoprzestrzenne sytuacje praktyczne, jako obszary dzia³añ celowych, w przyjêtym uk³adzie
odniesienia. Mapa mo¿e byæ tak¿e narzêdziem badania przestrzeni lenej. St¹d celowy i
konieczny rozwój kartografii lenej, z uwzglêdnieniem: internetu, rosn¹cych zasobów danych przestrzennych (potrzebne metadane) i dynamicznego rozwoju technik wizualizacyjnych.
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Na II Konferencji SIP w LP, jako potencjalne problemy badawcze by³y wymieniane
tematy (Olenderek, 2004):
m automatyczna interpretacja obrazów terenów lenych,
m rastrowa baza danych w urz¹dzaniu lasu,
m ortofotomapa, jako podstawowa mapa w lenictwie wielofunkcyjnym.
S¹ one aktualne równie¿ obecnie. Nast¹pi³ ogromny postêp w satelitarnych technikach
zobrazowañ. W ci¹gu niespe³na 35 lat rozdzielczoæ terenowa zobrazowañ satelitarnych dla
potrzeb cywilnych wzros³a 100 razy  od 80 m do 60-80 cm. Z optymizmem nale¿y przyj¹æ
decyzjê Lasów Pañstwowych o uruchomieniu tematu Opracowanie metody inwentaryzacji
lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych ró¿nymi technikami geomatycznymi. Po³¹czenie dobrej jakoci danych terenowych z mo¿liwociami, jakie oferuje analiza zdjêæ satelitarnych oraz systemy informacji przestrzennej, mo¿e zaowocowaæ tak¿e stworzeniem cennych narzêdzi do monitoringu bioró¿norodnoci i potencjalnej wartoci przyrodniczej ekosystemów lenych.
Du¿e znaczenie dla rozwoju zastosowañ geomatyki w lenictwie maj¹ ogólnokrajowe
zasoby informacji przestrzennej, w tym zasoby informatyczne Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W najbli¿szym czasie, elektronicznym, wirtualnym,
pañstwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym stanie siê GEOPORTAL (Kurzeja,
2006). Bêdzie on zawiera³:
m dane katastralne pozyskane z Integruj¹cej Platformy Elektronicznej (IPE),
m cyfrowe modele terenu poziomu 1 i 2 NMT,
m wektorowe mapy tematyczne: hydrograficzna, sozologiczna,
m topograficzne mapy rastrowe,
m dane o przebiegu granic i powierzchni jednostek podzia³u terytorialnego pañstwa (dane
Pañstwowego Rejestru Granic),
m dane Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych,
m mapa wektorowa poziomu 2 (VMap L2),
m zdjêcia lotnicze,
m wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne,
m ortofotomapy.
Idea budowy spo³eczeñstwa informacyjnego, i co jest z tym zwi¹zane, poprawa jakoci
zarz¹dzania, badañ i edukacji w lenictwie polskim wymagaj¹ podjêcia prac koncepcyjnych,
badawczych, wdro¿eniowych, technologicznych i organizacyjnych, nad integracj¹ wymienionych wy¿ej baz danych z danymi Lasów Pañstwowych (LMN, SILP - hurtownia danych). Umo¿liwi to wspó³pracê organów i jednostek s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej
ró¿nych pionów administracji publicznej (rz¹dowej i samorz¹dowej) z Lasami Pañstwowymi, na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania. Szczególnie cennym mo¿e siê okazaæ wspólne wykorzystanie baz danych w kontekcie sporz¹dzania planów urz¹dzania lasu, a tak¿e dokumentów planistycznych:
m na poziomie gminy:
 studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
m na poziomie województwa:
 planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
m na poziomie kraju:
 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
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System informacji przestrzennej funkcjonuj¹cy w LP bêdzie wykorzystany w budowaniu
Zintegrowanego Systemu Katastralnego w Polsce. Wycena lasu wielofunkcyjnego, wycena
gruntów lenych, mapy do celów prawnych, podzia³y nieruchomoci, ustalenia granic i
stanu w³adania, scalenia i wymiany gruntów, wyw³aszczenia nieruchomoci, zak³adanie i
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (w tym aktualizacja) to zagadnienia równie¿
zwi¹zane z geomatyk¹, równie¿ nie obce lenikom, szczególnie w nowoczesnym ujêciu w
postaci systemu informacyjnego, tak¿e z wykorzystaniem internetu.
Lasy Pañstwowe musz¹ siê czynnie w³¹czyæ w realizacjê programów GMES i INSPIRE.
Na zakoñczenie kilka s³ów o trendach rozwojowych systemów informacji przestrzennej.
Drogi rozwoju SIP w kraju, z uwzglêdnieniem osi¹gniêæ wiatowych, wyznaczaj¹ cykliczne
konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Kwiecieñ (2006) rozpatruje
ten problem w aspektach:
m róde³ pozyskiwania danych,
m rozwoju sprzêtu komputerowego,
m rozwoju oprogramowania,
m pozyskiwania klienta internetowego.
Naukowy rozwój technologiczny generuje nowe ród³a danych. Podstawowym ród³em
danych, tak¿e dla lenictwa, staje siê teledetekcja z lotniczym skanerem laserowym. Zacieraj¹ siê ró¿nice pomiêdzy komputerami osobistymi, mikrokomputerami i stacjami roboczymi. Komputery ³¹czone s¹ w sieci dla wspólnego wykorzystania oprogramowania, pamiêci,
mo¿liwoci obliczeniowych. Nowe technologie to: zwarty GIS (ang. Embedded GIS), internetowy GIS (ang. WebMapping), multimedialny i hipermedialny GIS, telegeoprocessing,
otwarty GIS (ang. Open GIS) (pojêcia GIS u¿y³em jako równowa¿nego SIP). Z punktu
widzenia lenictwa, szczególne znaczenie ma telegeoprocessing, który jest technologi¹ pozwalaj¹ca na integracjê SIP z takimi systemami jak: ³¹cznoæ telekomunikacyjna i radiowa,
systemy lokalizacji GPS oraz ró¿nego rodzaju systemy monitoruj¹ce.
Geomatyka rozwija siê bardzo dynamicznie i tak¿e rozwijaj¹ siê jej zastosowania w lenictwie. Osi¹gniêcia Lasów Pañstwowych w tym zakresie s¹ znacz¹ce. ¯yczê nam wszystkim by ten rozwój trwa³, by by³ znaczny, by ka¿dy student wydzia³ów lenych i pracownik
Lasów Pañstwowych zna³ podstawy geomatyki, by metody geomatyczne by³y stosowane w
praktyce, by kierownictwo Lasów Pañstwowych docenia³o potrzebê wykorzystania geomatyki w zarz¹dzaniu LP i w budowie spo³eczeñstwa informacyjnego.
¯yczê nam wszystkim, by by³y wprowadzone w ¿ycie s³owa wybitnego in¿yniera, profesora Politechniki Warszawskiej, Stefana Bry³y (18861943): In¿ynierowie polscy tylko wtedy
staæ bêd¹ w pierwszym rzêdzie in¿ynierów wiata, je¿eli bêd¹ myleæ i tworzyæ, a nie tylko
naladowaæ i iæ za innymi (Grabarczyk, 2001).
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Summary
The author is of the opinion that methods of geomatics may have a positive impact on the development
of forestry, including research in this field. Also, they may provide a good tool for management in the
State Forests. The paper presents of research and implementation in the State Forests in the area of
geomatics. The opinion is based on the programme of the 3rd Conference Spatial Information
Systems in the State Forests. Expected trends in the development of geomatic applications in forestry
are also presented.
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