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Wstêp
Niniejszy artyku³ opracowano na podstawie prac semestralnych z przedmiotu Geodezja
Lena i Systemy Informacji Przestrzennej, wyk³adanego dla studentów I semestru Zaocznych Magisterskich Studiów Uzupe³niaj¹cych na kierunku lenictwo (specjalnoæ: ochrona
przyrody i krajobrazu), na Wydziale Lenym w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Nale¿y dodaæ, ¿e na wy¿ej wymienion¹ specjalnoæ (na wydziale funkcjonuje
tak¿e druga  lenictwo wielofunkcyjne) przyjmowane by³y przede wszystkim te osoby,
które ukoñczy³y studia in¿ynierskie na kierunku innym ni¿ lenictwo, ale s¹ absolwentami
technikum lenego oraz pracuj¹ w lenictwie. Tematem pracy mia³y byæ Moje dotychczasowe zwi¹zki z geomatyk¹. Studenci zobowi¹zani byli opisaæ swoje dotychczasowe spotkania z narzêdziami b¹d produktami ró¿nych dyscyplin geomatyki, zarówno w szkole, w
miejscu pracy, jak i w ¿yciu codziennym.
Przeczytano ³¹cznie prace 62 studentów. Czêæ z nich zosta³a odrzucona i to z ró¿nych
powodów. Wiele prac by³o zbyt krótkich i ogólnikowych  poni¿ej jednej strony maszynopisu. Czêæ napisana by³a nie na temat  opracowano je niemal wy³¹cznie na podstawie podrêczników lub dostêpnych instrukcji technicznych. Stwierdzono równie¿ fakt oddania kilku
prac niesamodzielnych. Ogólnie, w miarê powa¿nie potraktowa³a temat mniej wiêcej po³owa
studentów. Do dalszych analiz zakwalifikowano 30 najlepszych prac i do nich to bêd¹ odnoszone wszelkie szczegó³y podane w dalszej czêci niniejszej publikacji.
Wród autorów analizowanych prac znalaz³o siê 28 mê¿czyzn i 2 kobiety. By³y to g³ównie
osoby pracuj¹ce na stanowiskach leniczych. rednia wieku autorów (zostali oni poproszeni
o jego podanie) wynosi³a 39 lat, najm³odszy mia³ ich 26, najstarszy 49. Osiem prac ilustrowanych by³o mapami (w tym dwie  zredagowanymi samodzielnie), natomiast trzy  zdjêciami,
w jednym przypadku by³y to zdjêcia lotnicze.
Niewielka liczba godzin przeznaczonych na przedmiot na studiach zaocznych oraz du¿a
ró¿norodnoæ tematyki spowodowa³y, i¿ poszczególni studenci doæ ró¿norodnie ustalali
zakres swej pracy. W du¿ej mierze by³o to te¿ zwi¹zane z brakiem jasnoci co do zakresu
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samego terminu geomatyka, przy czym przywo³ywane tutaj na pomoc ró¿ne formalne
definicje niewiele zwykle pomaga³y. ...Co, czego wszyscy na co dzieñ u¿ywaj¹, ale nie wiedz¹,
jak to siê nazywa...  oto cytat z pracy z jednego ze studentów, mo¿e nieco ironiczny, ale
dobrze oddaj¹cy niepewnoæ co do tego, czy pisze siê o tym, o czym powinno.
St¹d w dalszej czêci artyku³u pominiêto analizê tych fragmentów prac, w których autorzy próbowali zdefiniowaæ zakres zawartego w temacie pojêcia. Stwierdzono jednak, ¿e
wszyscy zaliczyli do niego swoje kontakty z mapami wykonywanymi tradycyjnymi sposobami  inna sprawa, ¿e w przeciwnym razie niektórzy w ogóle nie mieliby o czym pisaæ.
Pominiêto tak¿e te czêci opracowañ, w których lenicy opisywali swoje profesjonalne
kontakty z mapami w miejscu pracy. Wyj¹tek uczyniono dla zagadnieñ zwi¹zanych z wykorzystaniem w lenictwie wspó³czesnych narzêdzi i produktów geomatyki. Uznano, ¿e by³y
one w sumie na tyle rzadkie, ¿e o odpowiednim poziomie profesjonalizmu w tym wzglêdzie
jeszcze nie mo¿e byæ mowy.
Ponadto, ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê dostêpnych opracowañ, zdecydowano siê nie
przeprowadzaæ analiz ilociowych  nale¿y w zwi¹zku z tym przestrzec czytelników przed
ewentualnym uogólnianiem wysuniêtych dalej wniosków.

Dzieciñstwo
Wiêkszoæ studentów mia³a swoje pierwsze kontakty z mapami w domu rodzinnym,
jeszcze przed rozpoczêciem edukacji szkolnej. To czêsto rodzice pokazywali jak czytaæ mapê
i zastosowaæ w praktycznym u¿yciu. Zwykle okazj¹ do wspólnych rozmów bywa³y wycieczki, ale tak¿e znajduj¹ce siê w domu mapy, nale¿¹ce do starszego rodzeñstwa atlasy
geograficzne lub ogl¹dane razem prognozy pogody w dzienniku. Potem by³y powieci przygodowe, zbiórki harcerskie i zabawy z rówienikami. Ju¿ wtedy zdarza³y siê tak¿e pierwsze,
samodzielnie wykonywane mapy.
Pierwszym kontaktom z geomatyk¹ najbardziej sprzyja³y czêste niedzielne spacery z ojcami po rodzinnej miejscowoci. Pomocn¹ w orientacji mog³a okazaæ siê zarówno mapa w
tradycyjnej, sk³adanej postaci jak i znajduj¹ca siê na stoj¹cej na rynku tablicy informacyjnej.
To ju¿ wtedy, bêd¹c jeszcze w wieku przedszkolnym, niektórzy mieli okazjê dowiedzieæ siê,
¿e namalowane kreski to ulice, kwadraciki to budynki, niebieska wst¹¿ka to rzeka, a nawet
co to jest skala i jak ustalaæ odleg³oci na mapie. Po pewnym czasie mogli ju¿ pochwaliæ siê
zdobyt¹ wiedz¹ przed kolegami oraz wykorzystywaæ mapy przy d³u¿szych ju¿, rowerowych
wycieczkach po okolicy: przy ustaleniu trasy przejazdu, miejsc odpoczynku, zaplanowaniu
odwiedzenia ciekawych obiektów.
Jeden ze studentów doæ specyficznie okreli³ w ca³ym tym kszta³ceniu geomatycznym
rolê mamy: podczas gdy ojciec i syn wêdrowali z map¹ po lasach, mia³a ona du¿o czasu na
przygotowanie wymienitej kolacji... Ale te¿ by³ i taki przypadek, ¿e to w³anie mama, nauczycielka geografii, kierowa³a edukacj¹ dzieci w tym zakresie.
Z biegiem czasu tak¿e i wyobra¿enia o wiecie zaczyna³y nabieraæ w³aciwego kszta³tu i
rozmiarów. Szczególnie istotne by³y w tym wzglêdzie pierwsze spotkania z globusem, przy
czym czêsto chwila ta by³a zapamiêtywana na ca³e ¿ycie. Szczêliwym posiadaczem kuli
osadzonej na podpórce, umo¿liwiaj¹cej jej obrót wzglêdem w³asnej osi mo¿na by³o staæ siê
ju¿ w dniu czwartych urodzin, czasem trzeba by³o jednak czekaæ na otrzymanie wymarzone-
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go globusa do ukoñczenia lat czternastu. Tak¿e w szkole by³a to jedna z najwiêkszych atrakcji. Informacja, ¿e jest on modelem Ziemi by³a spraw¹ bardzo wa¿n¹  niejeden dzieciak
myla³ przecie¿, ¿e jej kszta³t jest p³aski, a id¹c przed siebie mo¿na wypaæ i polecieæ w dó³.

Szko³a
O swojej edukacji szkolnej w zakresie geomatyki pisali wszyscy studenci, przy czym ich
wspomnienia ogranicza³y siê niemal wy³¹cznie do klasycznej kartografii. W szkole podstawowej poznawali oni zatem podstawowe pojêcia, takie jak mapa, globus, plan, skala. Uczyli
siê czytania ro¿nego rodzaju map, okrelania za ich pomoc¹ kierunków stron wiata (tak¿e w
terenie) oraz wspó³rzêdnych geograficznych, a tak¿e rozmieszczenia na kuli ziemskiej kontynentów i oceanów oraz po³o¿enia i zró¿nicowania ojczystego kraju.
Dla niektórych lekcje geografii by³y pierwszym kontaktem z mapami, dla wiêkszoci 
by³ to okres fascynacji otaczaj¹c¹ rzeczywistoci¹ i nowym, atrakcyjnym sposobem jej opisu. Jednego zachwyca³a wielka mapa wiata zawieszona w sali geografii, drugiego ciekawi³a
wisz¹ca w gablotce szkolnej mapa in¿ynieryjna boiska szkolnego oraz przyleg³ych terenów. Kto zapamiêta³ poszarza³¹ ze staroci mapê Polski wisz¹c¹ na frontowej cianie w
pokoju nauczycielskim, jeszcze inny rozwijane i wieszane w razie potrzeby po¿ó³k³e, obszarpane rulony stoj¹ce w k¹cie za szaf¹, z których korzystali jeszcze jego rodzice  ...nie by³a to
jednak najwa¿niejsza rzecz, cz³owiek by³ ciekaw wiata i nawet najzwyklejsza mapa mog³a
zainteresowaæ....
Niektórych uczniów najbardziej interesowa³y mapy fizyczne, a to w zwi¹zku z tym, ¿e w
tym czasie rozczytywali siê w ksi¹¿kach podró¿niczo-przygodowych. Znajomoæ map pozwala³a im na odnalezienie miejsca rozgrywania siê akcji, aby w ten sposób pomóc wyobrani w tworzeniu obrazu jak najbardziej zbli¿onego do rzeczywistego, a tym samym w pe³niejszym identyfikowaniu siê z akcj¹. Do najprzyjemniejszych obowi¹zków m³odych czytelników lektur szkolnych nale¿a³o odkrywanie na nowo z posiadanych lub czêciej po¿yczonych
map utartych cie¿ek bohaterów powieci Sienkiewicza, Arctowskich lub Fiedlera i wodzenie za nimi palcem po mapie. Z wypiekami na twarzy studiowane by³y tak¿e mapy zamieszczane w ksi¹¿kach Szklarskiego lub Vernea.
Jak wspomina jeden ze studentów, wprawa w pos³ugiwaniem siê atlasem, zwi¹zana z
czytaniem du¿ej liczby ksi¹¿ek podró¿niczych sprawi³a, ¿e w wieku 10-12 lat zna³ tak du¿o
szczegó³ów na mapie wiata, ¿e ...dzisiaj mo¿e tylko sobie pozazdrociæ.... Z kolei jedna ze
studentek przyzna³a, ¿e po odbyciu d³u¿szej podró¿y poci¹giem przegl¹da³a mapy w atlasie
geograficznym, ...by przeledziæ przebieg trasy, zmieniaj¹ce siê wysokoci nad poziomem
morza, obfitoæ w surowce mineralne, rodzaj przemys³u, a przede wszystkim gêstoæ zaludnienia i pokrycie powierzchni lasami.... Atlas okaza³ siê skarbnic¹ wiedzy o miejscach, które
zwiedzi³a, a tak¿e o tych, w których w przysz³oci chcia³aby zamieszkaæ.
Kilka osób przypomnia³o sobie dokonywanie pomiarów na mapie (w oparciu o znan¹
skalê) oraz w terenie  przy wykorzystaniu stóp, kroków, tamy mierniczej, kompasu, a
nawet prostego, szkolnego niwelatora w kszta³cie litery T. Inni ju¿ wtedy wykonywali mapy.
By³y one raczej szkicami, ale zorientowanymi co do kierunków wiata, w przybli¿onej skali
i ze znakami topograficznymi opisanymi w legendzie. Jeden ze studentów swoje pierwsze
plany drogi do domu musia³ rysowaæ jeszcze w przedszkolu. Inny pochwali³ siê sporz¹dzo-
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nym przez siebie barwnym, uwzglêdniaj¹cym rzebê terenu szkicem miejsca zabaw  kilkuhektarowego wyrobiska po piaskowni. Bardzo ¿a³owa³, ¿e mapa ta siê nie zachowa³a.
Nie dla wszystkich by³a to wiedza ³atwa i przystêpna: do spamiêtania by³a bowiem ca³a
masa nowych rzeczy. Pocz¹tkowo szczególnie trudne w interpretacji zdawa³y siê byæ mapy
hipsometryczne, za obliczanie odleg³oci, czy wyznaczanie d³ugoci i szerokoci geograficznej ...dla niektórych by³o sztuk¹ nie lada.... Jednak, o ile lekcje prowadzone by³y przez
prawdziwych fachowców, to potrafi³y one w m³odych umys³ach zaszczepiæ zami³owanie do
wykorzystywania map podczas licznych pieszych, b¹d rowerowych wêdrówek po okolicy.
Poznana teoria mog³a znaleæ praktyczne zastosowanie w dru¿ynie harcerskiej. Poza prostymi, ale wymagaj¹cymi wykonywania szkiców grami terenowymi, mo¿na by³o siê nauczyæ korzystania z prawdziwych map turystycznych. W sumie, podczas rozmaitych wêdrówek i wycieczek mapy wykorzystywa³a ponad po³owa autorów prac. Inn¹ okazj¹ by³y
biegi na orientacjê. Podstawowym warunkiem pomylnego ukoñczenia zawodów by³o prawid³owe pos³u¿enie siê otrzyman¹ przed startem map¹ okrelonego terenu z zaznaczonymi
punktami kontrolnymi, które nale¿a³o odnaleæ w odpowiedniej kolejnoci.

Technikum
Prawie wszyscy studenci ukoñczyli technikum lene. Byli oni zadowoleni z poziomu
kszta³cenia  zdobyta tu wiedza przynios³a wiadomoci bardzo konkretne, powalaj¹ce ju¿ nie
na zabawê, lecz na odpowiedzialne zachowanie siê w lesie. Najbardziej utrwali³y siê im w
pamiêci samodzielne pomiary geodezyjne wykonywane podczas æwiczeñ terenowych oraz
informacje dotycz¹ce map lenych. Czêæ osób uzna³o za wa¿ne zaznajomienie siê z podstawowymi pojêciami zwi¹zanymi z poszczególnymi dyscyplinami geomatyki oraz nabycie
umiejêtnoci samodzielnego wykonywania map. Zaledwie kilka wspomnia³o o kontaktach z
mapami innymi ni¿ lene oraz o przedmiotach zwi¹zanych z wykszta³ceniem ogólnym, takich jak geografia czy przysposobienie obronne.
Dwie osoby, które przyzna³y, ¿e ukoñczy³y liceum ogólnokszta³c¹ce, swoje umiejêtnoci
korzystania z map rozwija³y na lekcjach geografii. Nauka w tym zakresie nie sprawia³a im
problemów.
Wra¿enia dotycz¹ce szkolnych prac pomiarowych by³y szczególnie silne i mocno zró¿nicowane: od przera¿enia podczas pierwszej wizyty w pracowni (...co to za narzêdzia i kiedy
ja siê tego nauczê...), przez zabawne sytuacje i pomy³ki w terenie (...ró¿ne grupy dla tych
samych odcinków otrzymywa³y ró¿ne d³ugoci...), do fascynacji i podziwu (...okaza³o siê, ¿e
to wszystko jest uporz¹dkowane, niezbêdne...). Studenci zaznaczali, ¿e pierwsze samodzielne
pomiary sprawia³y sporo trudnoci (...szczególn¹ udrêk¹ by³o poprawne wykonanie rzutu za
pomoc¹ pionu sznurkowego...) a czasami nawet okazywa³y siê niemo¿liwe do poprawnego
wykonania (...z uwagi na uszkodzenie libelli w niwelatorze...). Problemy sprawia³o te¿ krelenie tuszem oraz odpowiednie kolorowanie map. Tym wiêksz¹ satysfakcjê sprawia³y pierwsze, wykonane na podstawie w³asnych pomiarów i szkiców mapy boiska szkolnego. Najwiêkszy za powód do dumy by³ wtedy, gdy grupie uda³o siê (...o dziwo...) tak wykonaæ
pomiary, ¿e ci¹g poligonowy zamyka³ siê prawie idealnie.
Równie¿ wyobra¿enie i wiedza o informacjach zawartych na mapach lenych ulega³y
podczas nauki w technikum istotnym zmianom.
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Zwi¹zek uczniów technikum z mapami mia³ wprawdzie pocz¹tkowo charakter bardziej
teoretyczny, jednak wystêpowa³y i aspekty praktyczne. Na zajêciach terenowych starali siê
oni korzystaæ z map i porównywaæ rzeczywistoæ w terenie z tym, co zosta³o przedstawione
na mapie. Niestety, niejednokrotnie by³o to bardzo trudne. Skar¿ono siê, ¿e posiadanych map
w tamtym czasie by³o niewiele, co wi¹za³o siê z ograniczonym do nich dostêpem i brakiem
mo¿liwoci odpowiednio d³ugiej z nimi pracy.
Byæ mo¿e dlatego kilku studentów przyzna³o, ¿e wtedy jeszcze nie docenia³o w pe³ni
znaczenia map jako podstawowych materia³ów kartograficznych. Jak napisa³ jeden z nich,
...mapa lena by³a dla mnie du¿ym zaskoczeniem, pocz¹tkowo wydawa³o mi siê, ¿e jest zbyt
uproszczona. Brakowa³o podk³adu topograficznego, wydawa³a siê niedok³adna i ma³o zrozumia³a. Dopiero lekcje urz¹dzania lasu przekona³y mnie, jak¹ wartoæ ma to, co uwa¿a³em za
niezbyt udany twór....
Trzeba tu mo¿e przypomnieæ, ¿e wiêkszoæ autorów prac uczy³a siê w szkole redniej
nawet ponad dwadziecia lat temu. W tym czasie, w Polsce budowany by³ pierwszy komputer Odra, który mieci³ siê w niema³ym pokoju. Dopiero znacznie póniej w powszechnym
zastosowaniu znalaz³y siê proste maszyny licz¹ce. Jak wspomina jeden z autorów ...o nowszych technikach, na przyk³ad z zastosowania w kartografii i innych dziedzinach zdjêæ lotniczych niewiele siê mówi³o. Raz, ¿e Polska wówczas by³a pozbawiona dostêpu do wiedzy i
techniki dostêpnej na Zachodzie, a po drugie czêæ tej wiedzy nie dla wszystkich by³a przeznaczona.... Zwi¹zki z geomatyk¹ stawa³y siê jednak coraz bli¿sze, choæ jeszcze wtedy nauka ta nie by³a zdefiniowana. Jak pisze inny student: ...dzisiaj chcê, czy nie chcê, muszê
pos³ugiwaæ siê komputerem prawie na co dzieñ. Zmienia siê czas, zmienia siê technika. Dla
mnie pozostaje tylko pytanie, gdzie jest w tym wszystkim moje miejsce....

Wojsko
Piêciu leników opisa³o swoje kontakty z mapami podczas s³u¿by wojskowej. Pe³nili oni
tam ró¿ne funkcje, jednego s³u¿by rekrutacyjne powo³a³y nawet na stanowisko topografa  i
to ze wzglêdu na zdobyte wykszta³cenie lene. Stosowane tam (ponad 20 lat temu) sprzêt i
metody pomiarowe uzna³ on dzi za archaiczne, jednak doda³ te¿, ¿e prostota i niezawodnoæ
mog³y byæ wtedy wa¿nym atrybutem przy dzia³aniach w trudnych warunkach. Inny student
obserwowa³ wspó³czesne æwiczenia w sztuce rozpoznawania i namierzania obiektów na
podstawie obrazów satelitarnych. Po naniesieniu odpowiednich wspó³rzêdnych piloci byli w
stanie z du¿ej wysokoci z chirurgiczn¹ wrêcz precyzj¹ zniszczyæ cel.

Praca
Analizê fragmentów, dotycz¹cych stosowania narzêdzi geomatyki w pracy zawodowej,
powiêcono jedynie wspó³czesnym technologiom. Pominiêto obszerne opisy wykorzystywania tradycyjnych map i pomiarów. Okaza³o siê, i¿ tylko jedna trzecia studentów pracuje w
nadlenictwach, w których dzia³a mapa numeryczna. Kilka osób prawdopodobnie w ogóle
nie pracuje w Lasach Pañstwowych, pozostali  maj¹ nadziejê, ¿e poznanych na zajêciach
zalet systemów informacji przestrzennej bêd¹ mogli osobicie dowiadczyæ ju¿ w niedalekiej
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przysz³oci. Niekiedy wskazywali oni nawet konkretne daty otrzymania przez nadlenictwo
nowego planu urz¹dzenia lasu, którego jednym z elementów ma byæ mapa numeryczna.
Na ile jednak nadzieje te s¹ realne, mo¿e wskazywaæ fakt, ¿e sporo osób przyzna³o, ¿e
niewiele mo¿e powiedzieæ o zainstalowanej w ich nadlenictwie mapie numerycznej i to
pomimo up³ywu nawet kilku lat od jej zakupu. Jej dzia³anie albo jest jeszcze w fazie prób, albo
wykorzystywane jest jedynie w nadlenictwie i to w ograniczonym (wed³ug subiektywnych
ocen) zakresie. Opisano nawet przypadek, ¿e mapy numerycznej, ze wzglêdu na k³opoty
techniczne i proceduralne, w ogóle nie uruchomiono! W ka¿dym razie, pomimo ¿e jej funkcjonowanie na poziomie lenictw nie zawsze jest widoczne, wyranie wyra¿ano nadziejê, ¿e
kontakt z ni¹ stanie siê nieodzowny i znacznie u³atwi pracê w terenie. Zawsze s¹ w koñcu
trudne nowego pocz¹tki.
Bli¿ej z dzia³aj¹c¹ w nadlenictwie map¹ numeryczn¹ spotka³y siê zaledwie dwie osoby, z
czego tylko jedna potwierdzi³a to prezentacj¹ samodzielnie wykonanej pracy. By³ to projekt
przebiegu szlaku turystycznego (z dodatkowo oznaczonymi osobliwociami przyrodniczymi), wykonany na podk³adzie mapy topograficznej.
Ze zdjêciami lotniczymi spotka³o siê w pracy jedynie dwóch leników. Wprawdzie jeden
zapamiêta³ jedynie k³opoty pracowników technicznych z ich wykorzystaniem (nie wiadomo
jednak, czy sam mia³ mo¿liwoæ ogl¹dania tych zdjêæ), ale drugiemu zdobyte samodzielnie
od topografów zdjêcia w³asnego lenictwa w skali 1:10000 dostarczy³y wielu tematów do
przemyleñ. Porównanie ich z posiadan¹ map¹ sprawi³o, ¿e zacz¹³ siê zastanawiaæ, która z
form zobrazowania przestrzeni jest bardziej funkcjonalna. Doszed³ do wniosku, ¿e wielkoskalowe zdjêcie lotnicze s¹ niezwykle cennym uzupe³nieniem wykorzystywanych codziennie
map.
Okazji do wykorzystywania w pracy zawodowej GPS-ów by³o znacznie wiêcej. Autorzy
prac (8 osób) stosowali je do pomiarów powierzchni odnowieñ, ustalania wspó³rzêdnych
drzewostanów zachowawczych, b¹d lokalizacji obiektów o cennych walorach przyrodniczych lub kulturowych. By³y one tak¿e na wyposa¿eniu samochodów s³u¿bowych stra¿y
lenej. Chwalono ³atwoæ obs³ugi tego niew¹tpliwie nowoczesnego urz¹dzenia, by³y jednak
opinie, ¿e w warunkach lenictwa jest ono ma³o przydatne praktycznie. Mo¿e ono znaleæ
zastosowanie, je¿eli nie jest wymagana geodezyjna dok³adnoæ pomiaru (kilka procent)  w
innych przypadkach wci¹¿ jeszcze liczy siê umiejêtnoæ pos³ugiwania siê tradycyjnym sprzêtem
pomiarowym. Kilka osób wyrazi³o nadzieje na upowszechnienie tej technologii w s³u¿bie
lenej. Stwierdzono te¿ jednak, ¿e leniczego z map¹ w rêku, prowadz¹cego stra¿ po¿arn¹
w¹skimi dró¿kami na miejsce po¿aru, nie zast¹pi w najbli¿szym czasie ¿adne urz¹dzenie
techniczne.
Bardziej optymistycznie do wspó³czesnej technologii nastawieni byli dwaj lenicy, którzy,
zachêceni informacjami docieraj¹cymi za porednictwem prasy lenej, samodzielnie podjêli
siê budowy mapy numerycznej dla swojego lenictwa. Polega³o to na zeskanowaniu pomniejszonych map lenych (gospodarczej lub gospodarczo-przegl¹dowej) i dalszemu przetwarzaniu wybranych ich fragmentów za pomoc¹ powszechnie dostêpnych programów
graficznych. Jeden z autorów po kilku latach dorobi³ siê w ten sposób mapy wektorowej
sk³adaj¹cej siê z kilkudziesiêciu warstw, wykorzystywanych g³ównie do bie¿¹cego wykonywania map tematycznych. Oczywicie, nie oby³o siê tutaj bez problemów  jednym z nich
by³a bie¿¹ca aktualizacja ca³ego systemu.
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Studia
Jak ju¿ wspomnia³em na wstêpie, zaoczne magisterskie studia uzupe³niaj¹ce na specjalnoci ochrona przyrody i krajobrazu przewidziane by³y dla osób, które nie maj¹ tytu³u in¿yniera
lenika. S¹ to zatem absolwenci innych kierunków studiów pierwszego stopnia, z ró¿nych
uczelni. Szerzej wra¿eniami z odbytych studiów podzieli³o siê zaledwie kilku z nich. Jako
szczególnie interesuj¹ce i przydatne (ale tak¿e  nie³atwe) wymieniane by³y praktyczne æwiczenia powiêcone interpretacji zdjêæ lotniczych. Du¿¹ satysfakcjê sprawia³y tak¿e samodzielne wykonywane projekty na zajêciach z planowania przestrzennego  poszerza³y one
przy okazji umiejêtnoci praktycznego wykorzystania znajomoci map i podk³adów geodezyjnych.
Zazwyczaj jednak studenci pisz¹ niewiele o odbywanych w ramach studiów pierwszego
stopnia przedmiotach, obejmuj¹cych swym zakresem dyscypliny geomatyki. Czêsto nie
wspominaj¹ o nich w ogóle. Z ¿adnej z prac nie wynika³o w jasny sposób, ¿e kto zetkn¹³ siê
ju¿ wczeniej na studiach z systemami informacji przestrzennej lub technologi¹ GPS. Jednak
z drugiej strony trafi³a siê te¿ i osoba, która (...z niema³¹ satysfakcj¹...) mog³a przyznaæ, ¿e
nabyta wiedza akademicka z zakresu geomatyki, poparta dowiadczeniem zawodowym, przynios³a podczas pracy w lesie zamierzony efekt.

Codziennoæ
W ¿yciu codziennym lenicy wykorzystywali mapy samochodowe, plany miast oraz schematy centrów handlowych. Kilku zgromadzi³o w domu spore kolekcje map turystycznych.
Szeæ osób opisa³o swoje kontakty z mapami geodezyjnymi. By³y to najczêciej wyrysy z
mapy ewidencji gruntów, otrzymywane przy okazji nabywania lub podzia³u dzia³ek, czy
budowie domu. Wykorzystywali je oni tak¿e i póniej dla potrzeb projektowych. Czynnoci
te stanowi³y te¿ okazjê do obserwacji geodetów wykorzystuj¹cych przy pracy elektroniczne
instrumenty pomiarowe, jak na przyk³ad ...teodolit zaopatrzony w rejestrator pomierzonych
punktów wraz z ich dok³adnym po³o¿eniem. Póniej tylko obróbka w komputerze i mapa
sytuacyjna jest gotowa. Nie ma mowy o naci¹ganiu budynku na metr czy dwa  system nie
daje siê tak ³atwo oszukaæ...  pisa³ jeden z leników, wyranie zafascynowany wspó³czesn¹
technik¹.
Lenicy pisali te¿ sporo o swoich kontaktach z mapami geodezyjnymi w miejscu pracy.
Nie wchodzi to w zakres niniejszego opracowania, warto jednak wspomnieæ, ¿e dziêki swemu dowiadczeniu, s³u¿yli oni czasami pomoc¹ w lokalizacji dzia³ek innych w³acicieli, którzy nie byli jej pewni, b¹d w ogóle nie orientowali siê w sprawie. By³a to typowa pomoc
s¹siedzka: nie nale¿y ona, jak tutaj zaznaczano, do obowi¹zków s³u¿bowych.
Kilku leników, bêd¹cych jednoczenie posiadaczami dzia³ek rolnych, ubiega³o siê o dop³aty bezporednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba zwróciæ
uwagê, ¿e procedura sk³adania tych wniosków wyj¹tkowo s³u¿y kontaktom z poszczególnymi narzêdziami oraz produktami geomatyki. Osoby te korzysta³y bowiem nie tylko z map
ewidencyjnych, ale tak¿e z materia³ów fotogrametrycznych oraz z pomiarów GPS, w celu
okrelenia powierzchni poszczególnych upraw.
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W³anie GPS by³ najczêciej wskazywan¹, wspó³czesn¹ technologi¹ wykorzystywan¹
przez leników poza miejscem pracy. S³u¿y³a ona na przyk³ad okrelaniu pozycji podczas
rajdów samochodowych lub lotów na paralotni, a zatem w sytuacjach, gdy studiowanie
mapy jest bardzo utrudnione. O innych mo¿liwociach zastosowania GPS, na przyk³ad do
monitorowania dzikich zwierz¹t, studenci dowiadywali siê tak¿e ze rodków masowego
przekazu.
Z materia³ami teledetekcyjnymi autorzy mieli mniej kontaktów, ale jeden z nich do³¹czy³
do pracy zdjêcie lotnicze swojej wsi z 1945 roku, oznaczaj¹c czerwona lini¹ obecne miejsce
zamieszkania. Inny student z nieukrywanym zachwytem (powiêcaj¹c na to prawie ca³¹
stronê) opisywa³ nabyty przed dziesiêciu laty Atlas Zdjêæ Satelitarnych Polski.

Podsumowanie
Dla wiêkszoci autorów prac praktyczne kontakty z geomatyk¹ ogranicza³y siê wy³¹cznie do wykorzystywania tradycyjnych map w szkole, w pracy i w ¿yciu codziennym. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e lenicy umiej¹ i lubi¹ pos³ugiwaæ siê mapami. Nie zapominaj¹ przy
tym o charakterystycznym dla nich piêknie  wiadomo, ¿e starannie oprawiona mapa doda
charakteru ka¿dej kancelarii.
Wysi³ki, maj¹ce na celu popularyzacjê wród pracowników Lasów Pañstwowych mapy
numerycznej, przynosz¹ jedynie czêciowe efekty. Pracuj¹cy w terenie lenicy znaj¹ tê technologiê, ale na ogó³ tylko ze s³yszenia. Tyle samo mniej wiêcej (w sumie bardzo niewiele)
osób mia³o mo¿liwoæ twórczej pracy z gotow¹ map¹ numeryczn¹, co od podstaw stworzy³o j¹ sobie samemu na domowym PC.
Bardzo niewiele osób u¿ywa³o w swej pracy materia³ów teledetekcyjnych, wiêksza liczba
stosowa³a technologiê GPS. W obu tych przypadkach, wykorzystywanie ich w ¿yciu codziennym by³o jednak równie czêste. Kontakty z geomatyk¹ praktycznie w ogóle nie by³y
³¹czone z wykorzystaniem Internetu.
Czêæ leników nauczy³a siê czytania map w domu rodzinnym, pozostali dopiero w szkole  na lekcjach geografii. W technikum prawie wszyscy poznali tradycyjne mapy lene oraz
mieli kontakt z klasycznymi instrumentami geodezyjnymi podczas æwiczeñ terenowych. W
niedostatecznym stopniu mieli oni mo¿liwoæ zapoznania siê z mapami topograficznymi oraz
geodezyjnymi  z którymi czêsto maj¹ stycznoæ na codzieñ, tak¿e w pracy zawodowej.
Mapy te, podobnie jak sporz¹dzane dla gmin podstawowe opracowania planistyczne oraz
materia³y teledetekcyjne, niektórzy poznali na studiach wy¿szych.
Kszta³cenie w zakresie poszczególnych dyscyplin geomatyki oceniane by³o za doæ trudne, ale dawa³o du¿¹ satysfakcjê. Mog³y to zazwyczaj byæ jedynie podstawy tradycyjnej kartografii i geodezji. Ze wspó³czesnymi technologiami wiêkszoæ autorów prac mog³a spotkaæ
siê podczas swej edukacji dopiero na studiach. Na ogó³ studentom nie by³o dot¹d znane
pojêcie geomatyka. Z niezwykle szerokiego zastosowania tej dziedziny wiedzy czêæ z
nich zda³a sobie sprawê dopiero pisz¹c zadane prace semestralne.
Uwa¿na lektura prac studenckich wykaza³a, ¿e zagadnienia zwi¹zane z szeroko rozumian¹ geomatyk¹ budz¹ czêsto zarówno u m³odych, jak i trochê starszych ludzi spore emocje. W dzieciñstwie najwiêksze wra¿enie robi³ globus wraz z rozmieszczonym na nim symbolicznym obrazem kontynentów i oceanów. Wtedy zdarza³y siê te¿ pierwsze wyprawy z
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mapami na wycieczki, na harcerskie rajdy. W szkole redniej by³y wêgielnice i teodolity
umo¿liwiaj¹ce dokonanie precyzyjnych pomiarów, na podstawie których powstawa³y ju¿
pierwsze, w³asne, prawdziwe mapy. Teraz, dojrzali ju¿ lenicy poznaj¹ nowe mo¿liwoci,
które daje wspó³czesna technologia komputerowa, satelitarna... maj¹c nadziejê, ¿e wkrótce
znów bêd¹ siê cieszyæ z pierwszych udanych kalibracji, klasyfikacji, buforów lub wyplotów.
Summary
The paper presents results of the analysis of students reports on My contacts with geomatics up till
now, prepared by students of extramural forestry studies. The reports of 30 persons between 26 and
49 years old, mostly working in the State Forests, were examined. The students described their
contacts with maps in the childhood, in primary schools and in forestry vocational schools. Later, they
had their first contacts with remote sensing data and GPS technology in their professional activity,
during studies and in every day life. Few of the authors had possibility of practical use of forest digital
maps. However, they hope the situation to improve significantly in the future.
The students mostly have not come across the term geomatics. Many of them realized broad
applications of geomatics only when preparing their reports.
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