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Wstêp
Wzrost zainteresowania stanem Ziemi zwi¹zany z rosn¹c¹ wiadomoci¹ o zagro¿eniach
oraz lawinowy rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego stanowi¹ o coraz wiêkszym zapotrzebowaniu na informacjê przestrzenn¹ o rodowisku. Szczególn¹ rolê odgrywa przyjêta przez
Uniê Europejsk¹ na lata 20022012 linia polityki rodowiskowej The Sixth Environmental
Action Programme. W programie tym zidentyfikowano nastêpuj¹ce obszary priorytetowych
dzia³añ: zmiany klimatu; natura i bioró¿norodnoæ; rodowisko, zdrowie i jakoæ ¿ycia; zasoby naturalne i odpady. Ich realizacja wymaga dostêpu do wysokiej jakoci danych w celu
zapewnienia podstawy do podejmowania decyzji dotycz¹cych rodowiska. Podkrelana jest
specjalna rola informacji geograficznej ze wzglêdu na jej potencja³ w prezentacji informacji o
rodowisku w sposób ³atwy w odbiorze dla ka¿dego z u¿ytkowników.
W ostatnich latach wy¿ej wymienione czynniki doprowadzi³y do niekontrolowanego rozwoju systemów informacyjnych, w których zgromadzona zosta³a du¿a iloæ ró¿nego rodzaju przestrzennych danych cyfrowych o rodowisku. Obecny stan rynku w tym zakresie
mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: wiêkszoæ zasobów danych jest trudna do identyfikacji i wykorzystania ze wzglêdu na fragmentacjê baz danych oraz róde³ ich pozyskiwania;
niewystarczaj¹ce jest pokrycie przestrzenne danymi; brak jest harmonizacji danych w ró¿nych skalach; inicjatywy pozyskiwania danych dubluj¹ siê. Problem potrzeby posiadania
zharmonizowanych danych o wysokiej jakoci by³ coraz czêciej podnoszony na forach
miêdzynarodowych, co doprowadzi³o do powstania Infrastruktury dla Informacji Przestrzennej
w Europie, maj¹cej na celu uporz¹dkowanie tej kwestii.
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Infrastruktura Danych Przestrzennych w Europie
Komisja Europejska podjê³a dwie istotne inicjatywy, maj¹ce na celu stymulowanie dostêpnoci informacji o rodowisku: INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in
Europe) i GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Wdro¿enie ich bêdzie
procesem wspieraj¹cym podstawowe za³o¿enia obecnej polityki rodowiskowej w Europie.
Dotycz¹ one powi¹zanych ze sob¹ procesów: monitoringu i pozyskiwania informacji o rodowisku z obserwacji satelitarnych, naziemnych i morskich (GMES) oraz budowy infrastruktury ³¹cz¹cej bazy danych zawieraj¹ce wysokiej jakoci informacje o rodowisku oraz
zapewnienie ich udostêpniania (INSPIRE). Niniejszy artyku³ skupia siê na ostatniej z inicjatyw, jako jednej z najistotniejszych we wspó³czesnym wiecie informacyjnym.
Program INSPIRE zosta³ zainicjowany na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektoriat
Generalny  rodowisko (Directorate General  Environment) Komisji Europejskiej (EC)
wspólnie z EUROSTAT, w Brukseli w dniu 18 wrzenia 2001 roku. Na spotkaniu tym uznano
celowoæ stworzenia infrastruktury danych przestrzennych SDI (Spatial Data Infrastructure), na poziomie europejskim. Wed³ug Neberta (za Gadzickim, 2003) istot¹ SDI jest wprowadzanie i stosowanie ogólnych porozumieñ i technicznych uzgodnieñ maj¹cych na celu
dogodne, bez ponoszenia nadmiernych kosztów, korzystanie z geoinformacji w skalach:
lokalnej, pañstwowej, regionalnej i globalnej. Samo pojêcie infrastruktura danych przestrzennych stosowane jest w znaczeniu odpowiednich technologii, rodków politycznych i ekonomicznych oraz przedsiêwziêæ instytucjonalnych, które u³atwiaj¹ dostêp do danych przestrzennych oraz korzystanie z nich. S³owo infrastruktura zastosowano aby osi¹gn¹æ znaczenie równowa¿ne do innych istotnych elementów organizacji przestrzennej pañstwa, jak infrastruktury drogowej lub telekomunikacyjnej.
Wed³ug za³o¿eñ Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych (ESDI  European
Spatial Data Infrastructure) (INSPIRE, 2004), stanowi rozproszon¹ sieæ baz danych na
poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Ka¿da z baz danych ma s³u¿yæ
dostarczaniu informacji i serwisów na potrzeby pañstw cz³onkowskich i Unii Europejskiej.
Informacja ta ma byæ porównywalna (wspólne standardy) i obejmowaæ zasiêg ca³ej Europy.
Metadane s¹ obowi¹zkowym elementem baz danych. Dane s¹ dostêpne dla wszystkich uczestników prac zwi¹zanych z: przygotowywaniem, implementacj¹ oraz monitorowaniem polityki Unii Europejskiej. Ustalane s¹ zasady zarz¹dzania i dystrybucji danych. Informacja powinna byæ udostêpniana za pomoc¹ Internetu. W ramach programu utworzono nastêpuj¹ce
grupy robocze: dane referencyjne i metadane, architektura i standardy, aspekty prawne i
polityka w zakresie danych, finansowanie i struktury wdra¿ania, analiza skutków.

Organizacja i dzia³ania zwi¹zane z INSPIRE
Plan dzia³ania, podstawowe cele INSPIRE zosta³y sformu³owane na spotkaniu w Wiedniu
(17 grudnia 2001). Podstaw¹ funkcjonowania programu jest szeæ postulatów wyra¿aj¹cych jego cele (INSPIRE, 2004):
1. Dane przestrzenne powinny byæ zbierane tylko raz i gromadzone na takim poziomie
zarz¹dzania, aby istnia³a mo¿liwoæ zapewnienia najbardziej efektywnego ich wykorzystania;
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2. Powinna istnieæ mo¿liwoæ bezszwowego ³¹czenia informacji przestrzennych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ w Europie i udostêpniania ich wszystkim rodzajom
u¿ytkowników dla zró¿nicowanych celów;
3. Informacja zebrana na jednym szczeblu zarz¹dzania powinna byæ wykorzystywana
na innych poziomach w zale¿noci od potrzeb u¿ytkowników;
4. Informacja geograficzna na wszystkich szczeblach powinna byæ w³aciwie zarz¹dzana, gromadzona i generowana tak, aby by³a bogata pod wzglêdem treci, ale w sposób
nie wykluczaj¹cy jej szerokiego wykorzystania;
5. Powinna istnieæ mo¿liwoæ ³atwego stwierdzenia, jakie informacje geograficzne s¹
dostêpne, oraz czy spe³niaj¹ zapotrzebowanie u¿ytkowników, a tak¿e na jakich zasadach mog¹ byæ udostêpnione;
6. Informacja geograficzna powinna staæ siê ³atwa do zrozumienia i interpretacji dla ka¿dego u¿ytkownika oraz przedstawiona wizualnie w stosownym kontekcie.
Dzia³ania zwi¹zane z programem INSPIRE koordynowane s¹ przez Komisjê Europejsk¹.
Obecnie dobiega koñca przygotowanie aktów prawnych dotycz¹cych ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Pierwszym etapem by³o utworzenie propozycji Dyrektywy, która stwarza ramy do ustanowienia SDI we Wspólnocie dla
celów europejskich polityk ochrony rodowiska oraz polityk lub dzia³añ mog¹cych mieæ
bezporedni lub poredni wp³yw na rodowisko naturalne (Komisja Europejska, 2004). Zosta³a ona zaakceptowana przez Komisjê Europejsk¹ w roku 2004. Obecnie (sierpieñ 2006)
konsultowana jest z Rad¹ Unii Europejskiej (Council of the European Union) oraz Parlamentem Europejskim. W ramach prac legislacyjnych maj¹ powstaæ przepisy implementacyjne
dotycz¹ce (Gadzicki, 2005a): metadanych dla danych i us³ug przestrzennych; specyfikacji i
harmonizacji danych przestrzennych; us³ug sieciowych i interoperacyjnoci; wspó³u¿ytkowania danych i us³ug; monitorowania i sprawozdawczoci. Nastêpnymi etapami prac bêd¹
wprowadzenie Dyrektywy INSPIRE do pañstw cz³onkowskich oraz jej realizacja. Wed³ug
planów ma ona zostaæ w pe³ni wprowadzona w ¿ycie do roku 2013.
G³ówn¹ rolê w INSPIRE odgrywaj¹ organizacje w praktyce realizuj¹ce powstawanie
infrastruktury danych przestrzennych w Europie:
m JRC (Joint Research Centre)  jej misj¹ w sensie ogólnym jest zapewnienie zgodnego
z potrzebami klientów naukowego i technicznego wsparcia dla koncepcji, rozwoju,
wdra¿ania i monitorowania polityk UE; stanowi ona punkt odniesienia w zakresie nauki i technologii dla Unii Europejskiej. Organizacja ta koordynuje realizacjê programu
INSPIRE w ramach Akcji 2142  European Spatial Data Infrastructure. Akcja ta
rozpoczê³a siê programami: Forest, Natura2000 oraz Image2000.
m EEA (European Environmental Agency)  zajmuje siê gromadzeniem aktualnych, ukierunkowanych, adekwatnych i sprawdzonych informacji z zakresu ochrony rodowiska naturalnego.
m COGI (Commission Interservice Group on Geographical Information)  pracuj¹ca
nad koordynacj¹ i stymulowaniem sposobów w³aciwego wykorzystania informacji
geograficznej, a w szczególnoci zapewnieniem realizacji standardów w tym zakresie.
G³ównym polem dzia³ania Komisji jest zwiêkszenie p³ynnoci, op³acalnoci oraz efektywnoci europejskich polityk, które wymagaj¹ danych przestrzennych oraz ich analiz.
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Serwisy powsta³e w ramach SDI maj¹ pozwoliæ u¿ytkownikom na identyfikacjê i pozyskanie informacji z wielu róde³ dla ró¿norodnych zastosowañ zale¿nych od potrzeb. Pocz¹tkowo u¿ytkownikami zasobu informacji bêd¹ Komisja Europejska oraz rz¹dy pañstw Unii
Europejskiej. Sukcesywnie zgromadzone dane udostêpnione zostan¹ równie¿ szerokiej rzeszy u¿ytkowników docelowych takich, jak planici, mened¿erowie wszystkich poziomów
oraz obywatele pañstw i organizacje spo³eczne. Obecnie gromadzone s¹ g³ównie dane dotycz¹ce rodowiska, ale planuje siê równie¿ rozszerzenie inicjatywy w kierunku specjalizowanych sektorów gospodarki takich, jak: zagadnienia wodne, rolnictwo, transport, itp. Elementami sk³adowymi infrastruktur maj¹ byæ (Komisja Europejska, 2004): metadane, zestawy
danych przestrzennych oraz zwi¹zanych z nimi us³ug, us³ugi i technologie sieciowe, umowy
dotycz¹ce podzia³u, dostêpu i u¿ytkowania powy¿szych elementów, jak równie¿ mechanizmy, procesy i procedury koordynacji i monitorowania.
Udostêpnianie informacji geograficznej zintegrowanej w ramach INSPIRE odbywa siê
przez Internet za pomoc¹ Geo-Portalu. Obecnie testowana jest pierwsza wersja portalu,
udostêpniaj¹ca mo¿liwoæ przegl¹dania danych zgromadzonych w ramach SDI. Jest on budowany przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cych standardów i specyfikacji technicznych (ISO,
CEN, OGC, W3C). Je¿eli bêdzie to mo¿liwe (spe³nienie standardów), bêdzie on równie¿
funkcjonowa³ jako platforma integruj¹ca portale narodowe oraz tematyczne bazy danych i
serwisy. Przewiduje siê, ¿e w ramach portalu dostêpne bêd¹ nastêpuj¹ce kategorie danych
(INSPIRE, 2006): lokalizacje geograficzne (systemy odniesienia, nazwy geograficzne, kody
pocztowe); jednostki administracyjne; system katastralny; mapy wysokociowe; komponenty rodowiska geograficznego (gleby, geologia, geomorfologia); powierzchnia terenu (pokrycie terenu, ortofotomapy); transport; dane u¿ytkowe o infrastrukturze: przemys³owej,
ochrony rodowiska i produkcji rolnej; spo³eczeñstwo i populacja; planowanie przestrzenne
(plany zagospodarowania, obszary objête ograniczeniami); powietrze i klimat; zbiorniki wodne i hydrografia; oceany i morza; rodowisko biotyczne i bioró¿norodnoæ; obszary dotkniête presj¹ antropogeniczn¹.
Zasada dzia³ania serwisu opiera siê na integracji danych dystrybuowanych przez serwery
narodowe i tematyczne. Dane nie s¹ przechowywane w ramach struktury Geo-Portalu.
Ka¿dy z serwisów bêdzie utrzymywany przez instytucjê odpowiedzialn¹ za bazê danych.
Internetowy serwis Geo-Portal ma oferowaæ nastêpuj¹ce funkcje (INSPIRE, 2006): (i) Tworzenie w³asnej mapy przy u¿yciu wybranych danych; (ii) Wyszukanie danych o okrelonym
terenie przy u¿yciu metadanych; (iii) Wyszukanie serwisów danych przestrzennych; (iv)
Dostêp do krajowych portali internetowych na poziomie krajowym  obecnie (sierpieñ 2006)
wystêpuj¹ linki do 8 portali z nastêpuj¹cych krajów: W³ochy, Norwegia, Portugalia, Wielka
Brytania, Niemcy, Szwecja, Holandia, Hiszpania. (v) Dostêp do portali tematycznych  obecnie prezentuj¹cych dzia³anie agencji powi¹zanych z INSPIRE. Przyk³adowe serwisy które
mo¿na bêdzie uzyskaæ t¹ drog¹: wizualizacja warstw informacyjnych, nak³adanie informacji
z ró¿nych róde³, analizy wieloczasowe i inne. Bardziej zaawansowane analizy s¹ jednak
nadal kwesti¹ przysz³oci ze wzglêdu na ograniczon¹ wydajnoæ po³¹czeñ sieciowych. Przyk³adowy widok pochodz¹cy z testowej wersji portalu przedstawiono na rysunku 1. Wed³ug
informacji umieszczonych na stronie internetowej Geo-Portalu (INSPIRE, 2006) (w sierpniu
2006), na podstawie wniosków wynikaj¹cych z konsultacji dotycz¹cych dotychczasowego
dzia³ania strony testowej, obecnie tworzona jest nowa wersja portalu, która mia³a zostaæ
udostêpniona ju¿ pod koniec 2005 roku.
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Inicjatywy lene w ramach INSPIRE
Ochrona rodowiska i zrównowa¿one wykorzystanie zasobów lenych s¹ przedmiotem
zainteresowania Unii Europejskiej, co przejawia siê w podejmowaniu licznych akcji z tego
zakresu, których efektem jest gromadzenie informacji o charakterze przestrzennym. Zagadnienia te s¹ czêci¹ 6. Programu rodowiskowego (6th Environmental Action Programme) w
ramach Strategii Lenej dla Unii Europejskiej. Akcje te prowadz¹ do rozbudowy kompleksowego systemu monitoringu lasów Europy. Dzia³ania te ³¹cz¹ istniej¹ce europejskie polityki lene i
zwi¹zane z ochron¹ przyrody, dotycz¹ce interakcji pomiêdzy lasami i innymi zasobami przyrody. W systemie prawnym Unii Europejskiej istnieje regulacja Komisji Europejskiej Forest Focus
(numer 2003/2152/EC). Integruje ona poprzednie akty prawne dotycz¹ce ochrony lasów przeciw zanieczyszczeniu powietrza (nr 1986/3528/EEC) i ochrony przeciwpo¿arowej (nr 1992/
2158/EEC), które straci³y wa¿noæ w roku 2002. Forest Focus zwiera, oprócz monitoringu
po¿arów lasów oraz zanieczyszczenia powietrza, analizê innych aspektów monitoringu lenego, jak: bioró¿norodnoæ, obieg wêgla, stan gleb i efekt globalnej zmiany klimatu.
Podstaw¹ organizacji europejskiej informacji o lasach by³y dawne regulacje Komisji Europejskiej dla Europejskiego Systemu Informacji Lenej i Komunikacji (European Forest Information and Communication System EFICS), które mia³y na celu stymulowanie zbierania,
koordynacji i standaryzacji procesów oraz rozpowszechnianie informacji dotycz¹cej sektora
lenictwa oraz jego rozwój. Postanowienia EFICS s¹ kontynuowane w nowych regulacjach
EC ogniskuj¹cych siê na utworzeniu Europejskiej Platformy Informacji Lenej i Komunikacji
(European Forest Information and Communication Platform  EFICP) dedykowanej celom
rozwoju systemu pozwalaj¹cego na analizowanie informacji dystrybuowanej z narodowych
baz danych o lasach. G³ównym celem EFICP jest wspomaganie raportowania i monitoringu
zasobów lenych na poziomie Europejskim oraz dostarczanie informacji o zasobach do zainteresowanych spo³ecznoci Unii Europejskiej i narodowych.
Joint Research Centre w ramach swojej dzia³alnoci zwi¹zanej z INSPIRE realizuje Akcjê
2141  INFOREST (Information and monitoring of the forest environment  Informacja i
monitoring rodowiska lenego). Spe³nia ona rolê cia³a koordynuj¹cego Unii Europejskiej dla
inicjatywy Forest Focus, stanowi kontynuacjê EFICS, oraz zapewnia bazê dla aspektów
technicznych EFICP. Akcja ta po¿ytkuje efekty, ju¿ zakoñczonego, a rozpoczêtego w roku
1994 programu FIRS (Forest Information from Remote Sensing) rozwijaj¹cego metody pozyskiwania danych o lasach przy u¿yciu technik teledetekcji. Akcja 2141 swoj¹ dzia³alnoci¹
wspiera s³u¿by EC odpowiedzialne za ochronê i monitoring europejskich lasów oraz serwisy
krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych zajmuj¹ce siê rodowiskiem lenym, a w szczególnoci po¿arami lasów. W ramach Akcji badane s¹ równie¿ mo¿liwoci wprowadzenia nowych narzêdzi oraz mechanizmów odpowiednich dla oceny i monitorowania bioró¿norodnoci, obiegu wêgla, gleb oraz efektów zmiany klimatu w odniesieniu do lasów. Szczegó³owe
cele Akcji, zwi¹zane z regulacj¹ Forest Focus, s¹ nastêpuj¹ce (INFOREST, 2006): (i) Wsparcie techniczne i naukowe w kontekcie kontynuowania inicjatyw zwi¹zanych z EFICS; (ii)
Utworzenie nowej platformy informacyjnej oraz wstêpna analiza zgromadzonych danych
dotycz¹cych zanieczyszczeñ atmosferycznych, w zgodzie z aktualnymi i poprzednimi regulacjami tego dotycz¹cymi, w celu rozpoznania aktualnej kondycji lasów; (iii) Zintegrowana
analiza danych naziemnych, meteorologicznych oraz satelitarnych w celu monitorowania i
zapobiegania po¿arom lasów; (iv) Uczestniczenie w rozbudowie systemów zwi¹zanych z
raportowaniem i monitoringiem bioró¿norodnoci lasu.
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Informacja do analiz uzyskiwana jest przy wykorzystaniu podstawowych produktów
oferowanych w ramach SDI  map bazuj¹cych na danych satelity Landsat. Metody oceny
struktury przestrzennej krajobrazu zosta³y te¿ zastosowane na mapie lenej bazuj¹cej na obrazach WiFS z hinduskiego satelity IRS-1C. Ocena jakoci map odbywa siê za pomoc¹
ortofotomap oraz regionalnych i narodowych map lenych. Wyniki projektów dostêpne s¹ w
ramach portali internetowych, b¹d istnieje mo¿liwoæ za³adowania ich w postaci plików.

Europejskie mapy lasów
Podstaw¹ dla wszystkich analiz jest informacja o dystrybucji przestrzennej lasów w Europie, uzyskiwana przy u¿yciu podstawowego produktu INFOREST  mapy klasyfikacji
lasów. Wymagania które ma spe³niaæ mapa zosta³y sformu³owane nastêpuj¹co (INFOREST,
2006): (i) Zwartoæ i harmonizacja w ca³ej Europie; (ii) Osi¹galnoæ danych równie¿ na
wy¿szym poziomie szczegó³owoci; (iii) Niezale¿noæ od granic pañstw i narodowych systemów odniesienia; (iv) Jeden typ sensora satelity rejestruj¹cego obraz bazowy, rozdzielczoæ przestrzenna poni¿ej 50 m; (v) Akceptowalny poziom dok³adnoci geometrycznej i
tematycznej. Wed³ug proponowanych standardów INSPIRE mapy wynikowe maj¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce parametry: (i) Rozdzielczoæ przestrzenna  oryginalna 30 m, wzmocniona do
25 m; (ii) Dopuszczalny b³¹d RMS  poni¿ej 25 m.
W ramach programu wykonywane s¹ nastêpuj¹ce mapy: lokalizacja powierzchni lenych
(rozró¿nienie obszarów zalesionych i niezalesionych); g³ównych rodzajów powierzchni lenych (liciaste, iglaste i mieszane). Mapy zosta³y wykonane dla dwóch terminów: lata osiemdziesi¹te i 2000. Treæ map bazuje na danych satelitarnych z ortorektyfikowanych obrazów
Landsat ETM+/TM. Informacja dodatkowa zawarta jest w bazach danych CORINE Land
Cover (1990, 2000) oraz Numerycznym Modelu SRTM (wszystkie trzy rodzaje danych s¹
sztandarowymi produktami inicjatywy INSPIRE).

Bioró¿norodnoæ
Monitorowanie i raportowanie bioró¿norodnoci europejskich lasów sta³o siê kluczowym
elementem s³u¿¹cym polityce Unii Europejskiej w sprawach rodowiska, co przejawia siê
miêdzy innymi w regulacji Forest Focus i akcji Natura2000. Dzia³alnoæ programu INFOREST w tym zakresie skupia siê na dostarczaniu, na poziomie europejskim, informacji dotycz¹cej nastêpuj¹cych indykatorów bioró¿norodnoci (INFOREST, 2006):
m Kompozycji  typ lasu, powierzchnia i zmiany; trendy w zasiêgach wybranych biomów, ekosystemów i siedlisk;
m Struktury: rozmieszczenie przestrzenne lasów w krajobrazie  po³¹czenia/fragmentacja ekosystemów;
Uzyskiwana informacja podzielona jest na dwie grupy tematyczne:
m Mapy lasów i monitoring  mapy lasów z dwóch terminów (lata osiemdziesi¹te i
2000), zmiany i trendy w pokrywie lenej;
m Struktura przestrzenna lasów  mapy struktury przestrzennej powierzchni lenych dla
dwóch terminów (lata osiemdziesi¹te i 2000), zmiany i trendy w strukturze przestrzennej lasów.
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Europejski System Informacji o Po¿arach Lasów  EFFIS
EFFIS (European Forest Fire Information System) jest rozwijany od roku 1999 w kierunku opracowania i implementacji zaawansowanych metod oceny ryzyka po¿aru oraz dokumentacji obszarów po¿arowych na skalê europejsk¹. EFFIS jest od roku 2003 czêci¹ Regulacji Forest Focus. System ten zosta³ utworzony w celu dostarczenia informacji wspieraj¹cych politykê zapobiegania po¿arom w Europie. Zakres dzia³ania systemu podzielony jest na
dwie grupy:
m Przewidywanie ryzyka po¿arów  na podstawie indykatorów generowana jest mapa
terenów zagro¿onych;
m Ocena strat po¿arowych  raz na rok dokumentowane s¹ wszystkie obszary powy¿ej
50 ha dotkniête klêsk¹ po¿aru.
Przewiduje siê rozwiniêcie metod oceny efektów po¿arów lasów takich, jak: emisja gazów do atmosfery, regeneracja rolinnoci i ryzyko powtórzenia po¿aru. Sporód innych
efektów INFOREST szczególnie wart uwagi jest portal internetowy prezentuj¹cy dane zawarte w EFFIS, ze wzglêdu na wysoki poziom techniczny i kompletnoæ dostêpnej informacji. Przyk³ad widoku mapy przedstawiono na rysunku 2.

Europejskie Centrum Danych Lenych
Za³o¿enia Europejskiego Centrum Danych Lenych (European Forest Data Centre 
EFDAC) opieraj¹ siê na potrzebie dostarczenia danych o rodowisku osobom podejmuj¹cym
decyzje polityczne. Zadanie to maj¹ spe³niaæ powo³ane do ¿ycia Centra Danych o rodowisku (Environmental Data Centres), stanowi¹ce po³¹czony system dystrybucji danych dotycz¹cych pewnych istotnych dziedzin zwi¹zanych ze rodowiskiem. Na mocy Porozumienia
Technicznego, podpisanego w listopadzie 2005, JRC bêdzie budowa³o centra dotycz¹ce gleb
i lenictwa. W zwi¹zku z tym w ramach programu INFOREST powstaje obecnie centrum
danych EFDAC. Przewiduje siê nastêpuj¹ce grupy tematyczne informacji uzyskiwanych
przy pomocy systemu: zasoby lene, zdrowotnoæ lasów, po¿ary lasu, produkty lene i
handel (rys. 2).

INSPIRE w Polsce
Dyrektywa INSPIRE jest zobowi¹zaniem ka¿dego z pañstw cz³onkowskich do terminowego zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej odpowiadaj¹cej unijnym
wytycznym, ale tworzonej w sposób dostosowany do istniej¹cych zasobów, warunków i
mo¿liwoci (Gadzicki, 2005a). Polska realizuje postanowienia Dyrektywy buduj¹c narodow¹ SDI, bêdzie te¿ bra³a udzia³ w udostêpnianiu danych przestrzennych do poziomu europejskiego. Polska koncepcja infrastruktury informacji przestrzennej (niektórzy autorzy  Linsenbarth 2001  przyjmuj¹ nazwê Krajowy System Informacji Przestrzennej) opiera siê na
trzypoziomowym podziale danych (Linsenbarth, 2001; Gadzicki, 2005a):
1. Poziom lokalny  sporz¹dzona w skali 1:10 000 Baza Danych Topograficznych, wykonana przez GUGiK;
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2. Poziom regionalny  baza danych w skali 1:50 000, mapa wykonana w technologii
VMap L2 przez S³u¿bê Topograficzn¹ Wojska Polskiego. Powsta³a ona w wyniku
porozumienia G³ównego Geodety Kraju z Szefem S³u¿by Topograficznej Wojska Polskiego, w sprawie wymiany informacji oraz materia³ów geograficznych.
3. Poziom krajowy  Baza Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000. Przeznaczona jest ona g³ównie dla instytucji centralnych, drugim jej zadaniem jest umo¿liwienie po³¹czenia z miêdzynarodow¹ baz¹ danych. Na zlecenie GUGiK wykona³o j¹ Centrum Informacji o rodowisku GRID. Zakres informacji zawartej w bazie jest zupe³nie inny od poprzednich, co wynika z odmiennej roli administracji na tym szczeblu,
st¹d przeznaczone dla tych zastosowañ informacje maj¹ charakter g³ównie przegl¹dowy i statystyczny.
Dla ka¿dego z wy¿ej wymienionych poziomów utworzone zosta³y szczegó³owe wykazy oraz zakresy tematyczne informacji udostêpnianych przez SIP. Przyjmuje siê, ¿e Krajowa Infrastruktura Danych Przestrzennych bêdzie zawiera³a dwie kategorie danych: referencyjne i tematyczne. W za³o¿eniach (Linsenbarth, 2001) strukturê systemu okrelono
mianem modu³owo-hierarchicznej. Jego modu³owoæ wynika z oparcia struktury organizacyjnej systemu na Orodkach SIP, pe³ni¹cych funkcje zwi¹zane z integracj¹ informacji
przestrzennej, przetwarzaniem i udostêpnianiem danych. Zaproponowano by ich rolê pe³ni³y orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na trzech poziomach organizacji
pañstwa (lokalnym, regionalnym i krajowym). Planowane jest równie¿ w³¹czenie do systemu aktualnie rozwijanych systemów bran¿owych i terytorialnych (np. SIP Lasów Pañstwowych, System Informatyczny rodowisko). Hierarchicznoæ systemu jest wymuszona przez koniecznoæ uporz¹dkowania sposobu przekazywania danych pomiêdzy Orodkami SIP, w których zlokalizowane zostan¹ hurtownie danych. Zak³adany jest szeroki
zakres u¿ytkowania systemu od jednostek administracyjnych, do obywateli i podmiotów
gospodarczych.
Udostêpnianie informacji bêdzie odbywa³o siê za pomoc¹ systemu metadanych oraz
interfejsu publicznego dostêpu do danych, umo¿liwiaj¹cego przegl¹danie zawartoci hurtowni danych. W ramach inicjatywy testowany jest prototyp geoportalu (rys. 3 i 4) udostêpniaj¹cy obecnie dane (GEOPORTAL.GOV.PL, 2006): (i) Ortoobrazy  lotnicze i satelitarne Quickbird; (ii) NMT  numeryczny model terenu z ró¿nych róde³: LPIS 48, 180,
68; TBD; (iii) RMP  topograficzne mapy rastrowe, w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000; (iv) Warstwy tematyczne: elementy osnowy matematycznej i geodezyjnej; osiedla;
obiekty, przemys³owe, rolnicze i socjalno-kulturalne; koleje i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane;
drogi i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane; wody i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane; rolinnoæ, uprawy
i grunty; granice; rzeba terenu; opisy w treci mapy (nazwy w³asne osiedli, stacji i przystanków kolejowych, nazwy obiektów fizjograficznych, skróty i napisy objaniaj¹ce, dane
liczbowe wysokoci punktów osnowy, wartoci warstwic itp.); (v) Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO): podzia³ administracyjny; osadnictwo i obiekty antropogeniczne;
hydrografia; rzeba terenu; transport; pokrycie terenu; obszary chronione; (vi) VMap L2 
warstwy: hydrografia, obiekty socjalno-kulturalne, podzia³ administracyjny, osnowa geodezyjna, osadnictwo, rolinnoæ, transport, rzeba terenu, przemys³.
W ramach realizacji projektu planowane s¹ miêdzy innymi dzia³ania zwi¹zane z: dalszym
rozwijaniem serwisu GEOPORTAL.GOV.PL, szkoleniami dla przysz³ych u¿ytkowników portalu, budow¹ serwerowni w CODGiK, budow¹ Centralnej Sk³adnicy Danych, przeprowa-
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dzeniem procedur umo¿liwiaj¹cych zakup i wdro¿enie oprogramowania do prowadzenia EGIB1
dla 100 powiatów. Inwentaryzacja Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
wykazuje, ¿e stosunkowo szybko mo¿liwe bêdzie uzupe³nienie danych obecnie dostêpnych
w interfejsie internetowym o nastêpuj¹ce (mieszcz¹ce siê w proponowanym Aneksie 1 i
Aneksie 2 dyrektywy INSPIRE UE): (i) dane katastralne pozyskane z IPE; (ii) mapy tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne; (iii) dane o przebiegu granic i powierzchni jednostek
podzia³u terytorialnego pañstwa; (iv) Topograficzna Baza Danych (TBD); (v) gazeter2.
Wed³ug raportu z³o¿onego do INSPIRE (INSPIRE, 2005) obecny stan realizacji projektu
w Polsce jest doæ zaawansowany  szczególnie dotyczy to danych referencyjnych. Budowa zasobu danych tematycznych znajduje siê w stadium pocz¹tkowym. Postêpuj¹ te¿ prace
legislacyjne, a ustanawianie polskich norm w tym zakresie jest równie¿ w toku.

Zakoñczenie
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dostajemy do r¹k narzêdzie, dziêki któremu informacja przestrzenna o elementach rodowiska przyrodniczego, w tym równie¿ o lasach, bêdzie ³atwa do
pozyskania i analizowania. Znajduje siê ono na bardzo wysokim poziomie technicznym, a do
jego rozwoju wykorzystywane bêd¹ wszelkie aktualne osi¹gniêcia geoinformatyki. W zwi¹zku z przynale¿noci¹ do Unii Europejskiej Polska posiada prawa i obowi¹zki zwi¹zane z
INSPIRE, zwi¹zane s¹ one przede wszystkim z mo¿liwoci¹ pozyskania danych oraz obowi¹zkiem uzupe³niania zakresu informacyjnego dotycz¹cego naszego kraju. Istotne jest rozpatrzenie korzyci p³yn¹cych z udzia³u w INSPIRE oraz przewidywanie ewentualnych zagro¿eñ, czy trudnoci.
Uczestnictwo polskiego lenictwa w SDI mo¿e byæ bardzo efektywne. Posiada ono szerokie zaplecze naukowe, dziêki któremu mo¿e zaoferowaæ Unii Europejskiej nadzór merytoryczny nad tworzeniem baz danych i systemów o lasach. Istotne jest, ¿eby specjalici z
Polski uczestniczyli w analizach dotycz¹cych stanu lasów w Europie, wspomagaj¹c wyci¹ganie wniosków dotycz¹cych Polski  posiadaj¹cej inn¹ specyfikê, ni¿ wiêkszoæ krajów
europejskich. Lasy Pañstwowe ju¿ nied³ugo bêd¹ posiada³y bazê danych o lasach dotycz¹c¹
oko³o 30% powierzchni kraju. Jest to znacz¹cy zasób informacji, który wraz z infrastruktur¹
techniczn¹, mo¿e stanowiæ silny punkt polskiej oferty na forum miêdzynarodowym. W zamian Polska otrzymuje dostêp do europejskiego zasobu danych statystycznych i przestrzennych na ró¿nych poziomach skal. Mo¿liwoæ taka wi¹¿e siê z istotnymi korzyciami, wp³ywaj¹cymi miêdzy innymi na zmniejszenie nak³adów zwi¹zanych z prowadzeniem baz danych
o lasach: (i) Brak potrzeby gromadzenia danych ju¿ zawartych w SDI dotycz¹cych innych
zakresów tematycznych, np. dane samorz¹dów terytorialnych; (ii) Ograniczenie zakresu
danych tworzonych na potrzeby systemu do lenych; (iii) U³atwienie wspó³pracy  zostanie
wspó³praca i przep³yw wiedzy miêdzy jednostkami zainteresowanymi tymi samymi lub s¹siaduj¹cymi terenami; (iv) Umo¿liwienie analizowania lasów w szerszym aspekcie przestrzennym i tematycznym, m.in. na tle obszarów otaczaj¹cych. Wymiana informacji z zewnêtrzny1

System EGIB  system ewidencji gruntów i budynków.
Gazeter jest wykazem nazw geograficznych wraz ze wspó³rzêdnymi, s³u¿¹cym do odszukania obiektu,
a nastêpnie zlokalizowania go na mapie.
2
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mi bazami danych wi¹¿e siê równie¿ z pewnymi ograniczeniami i niedogodnociami, do
których nale¿¹ miêdzy innymi: (i) Brak kontroli nad procesem powstawania danych 
mog¹ one wzbudzaæ w¹tpliwoci z punktu widzenia m.in. dok³adnoci. Jednak standaryzacja procesu przygotowania danych powinna ograniczyæ tego typu problemy do minimum. (ii) W ramach SDI czêæ danych ma byæ udostêpniana za odp³atnoci¹  co potencjalnie mo¿e stworzyæ bariery zwi¹zane z ich kosztem, oczywiste s¹ te¿ pewne ograniczenia prawne. Bior¹c jednak pod uwagê ogóln¹ zasadê szerokiej dostêpnoci danych zawartych w SDI oraz bogat¹ ofertê informacyjn¹ strony polskiej, wydaje siê, ¿e ograniczenia
tego typu powinny byæ mniejsze w stosunku do komercyjnych sposobów udostêpniania
danych. (iii) Do ograniczeñ mo¿na te¿ zaliczyæ oczywist¹ koniecznoæ poszanowania praw
autorskich danych.
Uczestniczenie w ESDI znacznie u³atwi wywi¹zywanie siê Polski ze zobowi¹zañ i umów
miêdzynarodowych oraz realizacji polityki udostêpniania informacji o rodowisku w kraju,
m.in. dotyczy to: Zadañ zawartych w Agendzie 21, Konwencji z Aarhus, Polityce Lenej
Pañstwa; Dyrektyw UE. Znacznie u³atwione zostanie równie¿ zbieranie danych dla potrzeb
statystyki polskiej i unijnej. SDI odgrywa równie¿ istotn¹ rolê stymuluj¹c¹ wprowadzenie
najnowszych technologii i postêpu w zakresie informacji przestrzennej (Best AvailableTechnology). W ramach tej inicjatywy opracowano i wprowadzono standardy danych i serwisów
informacyjnych. W istotny sposób wp³ywa to na u³atwienie analiz porównawczych pomiêdzy obszarami lasów w Europie oraz analizy o charakterze globalnym.
Zasadnoæ idei wspó³tworzenia infrastruktury danych przestrzennych przez polskie lenictwo nie ulega w¹tpliwoci. Niniejszy artyku³, jest wstêpem do dyskusji nad perspektywami uczestnictwa w strukturach ESDI. Rozwa¿ania te powinny byæ prowadzone na poziomie uzgadniania aspektów technicznych i organizacyjnych.
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Summary
Growing interest in the state of global environment coupled with increasing awareness of threats and
immense development of Information Society brought about an ever growing need for spatial information about environment. A special role plays The Sixth Environmental Action Programme for the
years 20022012 established by the EU. In last years we witness uncontrolled development of information systems. The INSPIRE initiative and establishing European Spatial Data Infrastructure should
stimulate coordination of data gathering and distribution for the purposes of European environmental
policies. The paper presents legal and organizational principles of functioning of SDI with special
emphasis on initiatives regarding information about forests. In the conclusion main advantages were
presented, supporting participation of Polish forestry in SDI.
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Rys. 1. Przyk³ad wizualizacji udostêpnianej przez europejski Geo-Portal Map Viewer (ród³o: INSPIRE, 2006)
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Rys. 2. Przyk³ad mapy zagro¿enia po¿arowego dla lasów Europy po³udniowej w lipcu 2006 roku, uzyskanej przy u¿yciu portalu internetowego EFFIS
(ród³o: INFOREST, 2006)
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Rys. 3. Przyk³ad wizualizacji udostêpnianej przez Geoportal  mapa Polski (ród³o: GEOPORTAL.GOV.PL, 2006)
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Rys. 4. Przyk³ad wizualizacji udostêpnianej przez Geoportal  mapa Polski, widok szczegó³owy bazuj¹cy na zdjêciu lotniczym  bursa w Rogowie
(ród³o: GEOPORTAL.GOV.PL, 2006)

