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Absolwent kierunku lenictwo powinien posiadaæ niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoci w zakresie projektowania, urz¹dzania, organizowania i zarz¹dzania gospodarstwem lenym, zgodnie
z zasadami ochrony rodowiska i prawami przyrody. Funkcjonowanie lenictwa oparte jest
na geoinformacji, tj. informacji uzyskiwanej na drodze interpretacji danych dotycz¹cych
Ziemi i obiektów (przede wszystkim drzewostanów) z ni¹ zwi¹zanych (danych przestrzennych). Dyscyplin¹ naukow¹ zajmuj¹c¹ siê pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji jest geomatyka (Gadzicki, 2003). Geoinformacja jest tworzywem i produktem przede wszystkim geomatyki, ale
nie tylko, jest to tak¿e synonim i skrót informacji geograficznej, co wskazuje na geografiê
jako dyscyplinê naukow¹. Charakter tego terminu jest jednak bardziej interdyscyplinarny, ni¿
ma to miejsce w geografii (przy szerokim zakresie, tak¿e wielotematycznym, tej dyscypliny). Geoinformacjê mo¿na uto¿samiæ z wyró¿nionymi dzia³ami geomatyki, tj. z: wspó³czesn¹
geodezj¹, wykorzystuj¹c¹ m.in. systemy pozycjonowania globalnego, fotogrametri¹ i teledetekcj¹, systemami informacji przestrzennej z numerycznym modelem terenu i numerycznym
modelem jego pokrycia, wspó³czesn¹ kartografi¹. Drugim podejciem w przedstawieniu problemu mo¿e byæ analiza geoinformacji jako produktu mniej lub bardziej przetworzonego,
powstaj¹cego na ró¿nych etapach i poziomach gospodarowania przestrzeni¹. Mo¿e to byæ
tak¿e przestrzeñ lena, gdy¿ zwi¹zki geoinformacji z lenictwem s¹ bardzo mocne. Szczególn¹ rolê odegra³y tu systemy informacji przestrzennej staj¹c siê ³¹cznikiem miêdzy geodezj¹ i kartografi¹ a lenictwem (tak¿e innymi dyscyplinami przyrodniczymi). Dwa czynniki
determinuj¹ kszta³cenie leników:
m zmiany w rozumieniu funkcji lasu,
m rozwój geomatyki (wprowadzenie metod numerycznych).
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Celowo u¿yto s³ów geodezja i kartografia, a nastêpnie geomatyka. Trzeba bowiem
zgodziæ siê z faktem, i¿ geomatyka jest, jak na razie, ostatnim ogniwem w rozwoju, od
miernictwa, poprzez geodezjê i kartografiê a¿ po geomatykê. Geoinformacjê tworzy³o miernictwo, tworzy³a geodezja i kartografia, tworzy te¿ geomatyka. To jest geomatyczne podejcie do informacji. Profesor Bogdan Ney (2005) traktuje geoinformacje znacznie szerzej,
jako informacje przestrzenne dotycz¹ce rodowiska tworzonego przez liczne gatunki zwierz¹t i rolin oraz cz³owieka, a wiêc w przypadku lenictwa by³yby to informacje dotycz¹ce
lasu  zbiorowiska drzew trwale pokrywaj¹cego okrelony teren, ze wszystkimi organizmami tam bytuj¹cymi.
Profesor Jerzy Gadzicki (2006) okreli³ zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako
nauki i techniki. Podkreli³, i¿ dziedziny geoinformacji nazywa siê w ró¿ny sposób zale¿nie
od preferowanego odcienia znaczeniowego. Mo¿na mówiæ o: systemach informacji geograficznych, systemach informacji przestrzennej (SIP), geomatyce, geoinformatyce, nauce
i technologii geoinformacyjnej (NiTG). Polskie uwarunkowania i dowiadczenia odnonie
kszta³cenia w zakresie geomatyki znalaz³y swoje odbicie w ró¿nych publikacjach (Bia³ousz,
2007; Adamczewski, Parzyñski, 2003; Bia³ousz, 2005; Lady-Dru¿ycka, 2002; Olenderek H.,
Olenderek T., 2004, Widacki, 2004, Woniak, 2004).
Próba uporz¹dkowania problemu z wykorzystaniem dowiadczeñ europejskich (Strobel,
2006) wyró¿nia w dziedzinie geoinformacji 13 obszarów tematycznych podzielonych na
ponad 300 szczegó³owych dzia³ów zwanych przez autora tematami (Gadzicki, 2006).
Kszta³cenie w zakresie geoinformacji na kierunku lenictwo ma ju¿ swoj¹ historiê. W
Polsce funkcjonuj¹ od kilkudziesiêciu lat trzy wydzia³y lene (ostatnio przyby³o kilka kierunków lenictwo w uczelniach niepublicznych). Programy kszta³cenia s¹ podobne, zgodne
ze standardem. Kadrowe uwarunkowania historyczne spowodowa³y, i¿ wiod¹c¹ rolê w zakresie kszta³cenia geomatycznego odgrywa³ Wydzia³ Leny Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Tu od 1920 roku funkcjonuje Zak³ad Geodezji Lenej, który w roku 1994 przyj¹³
nazwê Zak³adu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lenej w Katedrze Urz¹dzania
Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lenictwa.
W SGGW pocz¹tek kszta³cenia i pocz¹tek rozwoju zastosowañ SIP w lenictwie wi¹¿emy z dat¹ 6 lipca 1990 roku. Wtedy to na Wydziale Lenym, przy ul. Rakowieckiej 26/30 w
sali 204 odby³o siê seminarium z udzia³em Prezydenta ESRI. Pan Jack Dangermond wyg³osi³
wówczas wyk³ad na temat System informacji geograficznej ARC INFO. Do dzisiaj przechowujemy orygina³ zaproszenia skierowanego przez Dziekana Wydzia³u Lenego oraz listê
z podpisami uczestników (by³o 55 osób z ca³ej Polski). Kilka miesiêcy póniej, 29 listopada
1990 roku Prorektor SGGW prof. dr hab. Piotr Lewicki, Prezes Neokartu Lech Nowogrodzki i Prodziekan Wydzia³u Lenego doc. dr hab. Heronim Olenderek podpisali umowê dotycz¹c¹ u¿ytkowania przez SGGW pakietu PC ARC/INFO LAB KIT. W 1992 roku do planu
studiów Wydzia³u Lenego SGGW wprowadzono przedmiot: podstawy fotogrametrii i systemów informacji przestrzennej. Przedmiot ten znalaz³ siê od roku 1996 w minimum programowym kierunku lenictwo. W 1994 roku uruchomiono specjalizacjê zastosowanie systemów informacji przestrzennej w lenictwie.
Obowi¹zuj¹ce od 1996 r. minimum programowe kierunku lenictwo zawiera dwa przedmioty obowi¹zkowe dla wszystkich studentów studiów dziennych magisterskich, jednolitych, 5-letnich. S¹ to: geodezja lena oraz podstawy fotogrametrii i systemów informacji
przestrzennej.
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Od roku akademickiego 2003/2004 w SGGW (równie¿ na Wydziale Lenym) studia prowadzone s¹ w formie trójstopniowej (3,5-letnie studia in¿ynierskie, 1,5-roczne studia magisterskie i 4-letnie studia doktoranckie  s¹ to studia stacjonarne). Studia niestacjonarne trwaj¹,
odpowiednio, cztery, dwa i cztery lata.
W roku 2007 uchwalono standardy nauczania dla kierunku lenictwo (Rozporz¹dzenie ,
2007). Sukcesem by³o umieszczenie w standardzie studiów pierwszego stopnia bloku geomatyka w lenictwie jako jednego z 8 bloków przedmiotów kierunkowych. Obligatoryjne treci
kszta³cenia dotycz¹: metod pomiarów geodezyjnych, systemów pozycjonowania globalnego,
kartografii lenej, zdjêæ fotogrametrycznych, obrazów satelitarnych i ich wykorzystania, interpretacji oraz numerycznego opracowania zdjêæ i obrazów, systemów informacji przestrzennej,
lenej mapy numerycznej, numerycznego modelu terenu, analiz przestrzennych. Efektem kszta³cenia powinno byæ rozumienie specyfiki pozyskiwania danych przestrzennych o lasach, ich
przetwarzania i wizualizacji. Studenci obligatoryjnie przygotowuj¹ in¿yniersk¹ pracê dyplomow¹ (projekt in¿ynierski), istnieje mo¿liwoæ wykonywania prac w zakresie zastosowañ
geomatyki w lenictwie, co wi¹¿e siê z prowadzeniem grupy seminaryjnej.
Standard studiów drugiego stopnia, wród grupy przedmiotów kierunkowych tak¿e wyró¿nia blok geomatyka w lenictwie. Treci kszta³cenia w tym bloku dotycz¹ integracji
ró¿nych róde³ danych przestrzennych o rodowisku lenym. Jako efekt kszta³cenia okrela
siê umiejêtnoæ prowadzenia analiz i interpretacji danych przestrzennych o rodowisku lenym. Studia koñcz¹ siê przygotowaniem pracy magisterskiej w grupie seminaryjnej Techniki geoinformatyczne w ocenie stanu rodowiska przyrodniczego.
Standardy obowi¹zuj¹ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ich realizacja ma
miejsce w postaci przedmiotów przedstawionych w tabeli.
Istotn¹ rolê w kszta³ceniu w zakresie geomatyki lenej odgrywaj¹ zajêcia zwi¹zane z realizacj¹
prac dyplomowych (specjalizacyjne, fakultety, seminaria, konwersatoria). W ci¹gu ostatnich 15
lat (19942008) prace dyplomowe w zakresie geomatyki lenej wykona³o 250 studentów.
Metody geomatyki s¹ równie¿ prezentowane uczestnikom studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. Kszta³cenie to dotyczy doktorantów wydzia³u, wykonuj¹cych prace
doktorskie z dyscypliny lenictwo w zakresie ró¿nych przedmiotów. £¹czna liczba s³uchaczy studiów stacjonarnych na czterech latach waha siê w przedziale 4050 osób, z tego 7
doktorantów wykonuje swoje prace w Zak³adzie Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lenej. Zajêcia prowadzimy równie¿ dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, organizowanych zarówno przez Instytut Badawczy Lenictwa, jak i przez Wydzia³
Leny SGGW. Tematy prac doktorskich zrealizowanych na Wydziale Lenym SGGW zwi¹zanych z geomatyk¹ w ostatnich 15 latach by³y nastêpuj¹ce:
m Rastrowy model danych w badaniach struktur przestrzennych kompleksów lenych
(Kamiñska, 1996),
m Metody integracji wieloród³owych i diachronicznych danych inwentaryzacyjnych w
systemie informacji przestrzennej dla lenego, czêciowego rezerwatu przyrody (Michalak, 1996),
m Metody analizy zmian przestrzennych terenów lenych w Sudetach Zachodnich z
zastosowaniem techniki interpretacji (Kosiñski, 1999),
m Ocena lenych map obrazowych (Olenderek, 2000),
m Numeryczna metoda badania zmian terenów lenych ze szczególnym uwzglêdnieniem
obszarów chronionych (Karaszkiewicz, 2001),
m Analiza obszarów lenych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi (Tracz, 2003),
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Przedmiot

Wyk³ady
(godz.)

Æwiczenia
(godz.)

Æwiczenia
terenowe
(godz.)

Inne
(godz.)

Studia s tacjonarne I s topnia
Geodezja lena

15

15

Fotogrametria i teledetekcja

10

13

Systemy informacji przestrzennej

24

26

Zajêcia specjalizacyjne

12 0

Fakultety

do 90

Seminarium

46
Studia s tacjonarne II s topnia

Geomatyka w lenictwie

10

30

Zajêcia specjalizacyjne

12 0

Fakultety
(K ataster w lenictwie)

do 90
(15)

Seminarium i konwersatorium

90
Studia nie s tacjonarne I s topnia

Geodezja lena

10

10

Fotogrametria i teledetekcja

6

12

Systemy informacji przestrzennej

5

10

18

Zajêcia specjalizacyjne

30

Fakultety

10

Seminarium i konwersatorium

30
Studia nie s tacjonarne II s topnia

Geomatyka w lenictwie

15

15

Zajêcia specjalizacyjne

90

Fakultety

30

Seminarium i konwersatorium

30

m
m
m
m
m
m
m

System informacji przestrzennej dla rezerwatów biosfery (Adamczyk, 2004),
Wykorzystanie SIP w analizie wystêpowania po¿arów na obszarze nadlenictwa (Krawczyk, 2004),
Zmiany dendrologiczno-przestrzenne w wybranych parkach zabytkowych (Grzegorzewicz, 2005),
Lasy prywatne w katastrze wielozadaniowym (Widawska, 2007),
Mapa numeryczna jako narzêdzie badania zmian obszarów lenych (Dawidziuk, 2007),
Mapy obrazowe w systemie monitoringu obszarów pohuraganowych Puszczy Piskiej
(Norman, 2008),
Kombinowana metoda inwentaryzacji terenów zadrzewionych (Brach, 2008).
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Geomatyka jest wyk³adana na 3 studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydzia³
Leny SGGW:
m Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w lenictwie i ochronie przyrody,
m Zrównowa¿one u¿ytkowanie obszarów lenych w rozwoju regionalnym,
m Nadzór i zagospodarowanie lasów prywatnych.
Pierwsze z wymienionych funkcjonuje od 2002 roku. Sprawy organizacyjne studium
powierzono Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej w Rogowie. Centrum to, którego pierwszym dyrektorem by³ geomatyk dr hab. K. Bêdkowski, prof. SGGW, odgrywa bardzo du¿¹
rolê w kszta³ceniu formalnym i nieformalnym w zakresie szeroko rozumianego lenictwa, w
tym zastosowañ geomatyki w lenictwie. Tu odbywaj¹ siê cykliczne konferencje Systemy
Informacji Przestrzennej w Lasach Pañstwowych (2001, 2004, 2006, 2008), Wspó³czesne zagadnienia edukacji lenej spo³eczeñstwa i Aktywne metody ochrony przyrody w
zrównowa¿onym lenictwie. Na ostatniej konferencji z cyklu Aktywne metody  zatytu³owanej Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach, wiod¹c¹ tematyk¹ by³a
geomatyka. Wydawane jest czasopismo naukowe Studia i materia³y Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej (4 punkty w klasyfikacji MNiSW). Na terenie Centrum zlokalizowana jest
lokalna stacja bazowa GPS. Centrum rogowskie w swojej dzia³alnoci przyczynia siê do
realizacji wiod¹cego has³a XIX Kongresu Miêdzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i
Teledetekcji (ISPRS) w Amsterdamie Geoinformacja dla wszystkich. Niezwykle wa¿nym
elementem kszta³cenia jest bowiem szeroko rozumiana edukacja spo³eczeñstwa w zakresie
geomatyki. Przejawem tego kszta³cenia nieformalnego s¹: kursy, publikacje popularne, dzieñ
GIS, zamieszczanie materia³ów w Internecie. Istotnym elementem by³o wydanie podrêcznika System informacji przestrzennej w Lasach Pañstwowych  podrêcznik u¿ytkownika
lenej mapy numerycznej (Ok³a, 2000). Aktualnie przygotowywana jest kolejna wersja,
z³o¿ona z dwóch czêci: Geomatyka w Lasach Pañstwowych cz. I  podstawy i Geomatyka w Lasach Pañstwowych cz. II  poradnik praktyczny.
Wa¿nym elementem kszta³cenia geomatycznego leników jest wspó³praca miêdzynarodowa. 15 wrzenia 2005 roku, na podstawie umowy pomiêdzy SGGW a Uniwersytetem
Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy), powo³ano na studiach stacjonarnych drugiego
stopnia, na kierunku lenictwo, specjalnoæ Forest Information Technology (technologie
informacyjne w lenictwie)  4-semestralne studia magisterskie, prowadzone w jêzyku angielskim. Kandydaci s¹ rekrutowani z ró¿nych krajów (tak¿e z ró¿nych kontynentów). Specjalnoæ ta uzyska³a w 2008 roku pozytywn¹ ocenê niemieckiej komisji akredytacyjnej dla
kierunków in¿ynierskich, informatycznych, przyrodniczych i matematycznych. Polska komisja akredytacyjna akredytowa³a kierunek lenictwo w bie¿¹cym roku. Ocena jest w
przygotowaniu.
W dniach 1319 lipca br. na Wydziale Lenym SGGW odby³a siê IV Miêdzynarodowa
Szko³a Letnia ISPRS zakoñczona konferencj¹ m³odych naukowców. W szkole uczestniczy³o
oko³o 70 m³odych naukowców z kraju i z zagranicy. Wyk³ady prowadzili uznani naukowcy:
dr Paul Aplin z Uniwersytetu w Nottingham, prof. Pierro Boccardo z Politechniki w Turynie,
prof. Barbara Koch z Uniwersytetu we Freiburgu, Niklas Zimmerman ze Szwajcarskiego
Instytutu Lasu, niegu i Krajobrazu. Zajêcia praktyczne prowadzili naukowcy z SGGW.
Szko³a wprowadzi³a uczestników w najnowsze osi¹gniêcia europejskiej geomatyki umo¿liwiaj¹c integracjê m³odych naukowców ju¿ na pocz¹tku ich zawodowej kariery.
Opieraj¹c siê na interpretacji pojêcia geoinformacja przedstawionej przez prof. B. Neya
(2005) oraz klasyfikacji zakresów tematycznych geoinformacji prof. J. Gadzickiego (2006)
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nale¿y dodaæ, i¿ kszta³cenie w tej dziedzinie ma miejsce nie tylko w przedmiotach geomatycznych, ale równie¿ w innych, typowo lenych, zwi¹zanych z przestrzeni¹, np. urz¹dzanie
lasu, in¿ynieria lena, statystyka z elementami geostatystyki, dendrometria.
Treci wielu przedmiotów o charakterze lenym maj¹ elementy geoinformacyjne, ale tak¿e metody badawcze ró¿nych dzia³ów lenictwa wymagaj¹ znajomoci elementów geomatyki (np. GPS, zdjêcia lotnicze i satelitarne, analizy przestrzenne, geostatystyka).
Na przyk³adzie Wydzia³u Lenego SGGW przedstawilimy stan kszta³cenia w zakresie
geoinformacji na kierunku lenictwo. W ci¹gu ostatnich piêciu lat nast¹pi³ dalszy rozwój tego
obszaru edukacji (por. Olenderek, Olenderek, 2004). Ma to miejsce nie tylko na SGGW, ale
tak¿e na Wydzia³ach Lenych w Krakowie (Uniwersytet Rolniczy) i w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy). Przedstawilimy problemy kszta³cenia w zakresie geoinformacji na przyk³adzie SGGW poniewa¿ tu pracujemy i problemy s¹ nam znane, ale równie¿ dlatego, i¿ w
SGGW ukoñczy³y studia ju¿ dwa roczniki studiów dwustopniowych. Jak dotychczas, opinie
s¹ nie do koñca pozytywne. S¹ plusy studiów dwustopniowych, ale jest te¿ du¿o minusów.
Nie uda³o nam siê dotychczas wypracowaæ metodyki nauczania uwzglêdniaj¹cej dwa stopnie kszta³cenia (co ma byæ na stopniu pierwszym, co na drugim, jak poradziæ sobie na
stopniu drugim w nauczaniu zaawansowanej technologii, przy zró¿nicowanym poziomie
wiedzy i umiejêtnoci absolwentów stopnia pierwszego  kandydaci mog¹ byæ przecie¿ po
ró¿nych kierunkach). Maleje liczba chêtnych do specjalizowania siê w zastosowaniach geomatyki w lenictwie  g³ówna przyczyna to bardzo s³aba, niejednokrotnie zerowa znajomoæ
matematyki ze szko³y redniej. Obowi¹zkowy egzamin z matematyki na maturze mo¿e sytuacjê uzdrowiæ. Ci¹gle otwartym problemem jest, jak uczyæ metod zbierania danych i ich
przetwarzania w geoinformacjê (podstawy geodezji a wysublimowana technologia, przy ma³ej
liczbie godzin programowych). Lenictwu jest bardzo potrzebna geoinformacja. W procesie
kszta³cenia jest wiele przedmiotów i treci programowych, które mog¹ uzasadniæ celowoæ
i mo¿liwoci prowadzenia kierunku geoinformatyka. Na pewno by³by to kierunek popularny
jako studia drugiego stopnia. Na pierwszym stopniu nale¿y jasno sprecyzowaæ sylwetkê
absolwenta, zakres i tematykê prac in¿ynierskich. Licencjat chyba nie jest mo¿liwy.
Proponowane kierunki studiów, specjalnoci, treci programowe, oferowana wiedza i
kszta³towane umiejêtnoci musz¹ byæ odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie, przede wszystkim
pracodawcy, a tak¿e na potrzeby studiuj¹cego. Czy wiedza geomatyczna (geoinformacyjna)
potrzebna jest lenikowi? Zmieniaj¹cy siê styl zarz¹dzania i gospodarowania wskazuje, ¿e
tak. Lasy Pañstwowe korzystaj¹ z map numerycznych, które aktualizuj¹, korzystaj¹ ze zdjêæ
lotniczych i satelitarnych, z GPS, bêd¹ korzystaæ ze skanerów, w przysz³oci z rastrowej
bazy danych itd. itd. Z drugiej strony, m³odzi, wykszta³ceni, wyposa¿eni w wiedzê o najnowszych wiatowych osi¹gniêciach nauki, absolwenci nie mog¹ znaleæ pracy. Mamy nadziejê,
¿e g³ówny pracodawca, Lasy Pañstwowe bêdzie myla³ perspektywicznie.
Inspiracj¹ do wprowadzenia nowych treci w kszta³ceniu s¹ badania naukowe. Niespotykany dotychczas rozwój nowych technologii geomatycznych umo¿liwia pozyskiwanie, przetwarzanie, wykorzystanie i udostêpnianie nowej jakociowo geoinformacji. Zbiega siê to z
d¹¿eniem do coraz pe³niejszego poznania lasu, opartego na ró¿nych metodach inwentaryzacji. Dotychczas Lasy Pañstwowe dostrzega³y problem i finansowa³y, przynajmniej czêciowo, programy badawcze. Mamy nadziejê, ¿e ten dobry zwyczaj, ju¿ w³aciwie tradycja,
bêdzie kontynuowany.
O powodzeniu w kszta³ceniu leników w zakresie geoinformacji bêdzie decydowa³ cz³owiek, ten w uczelni i ten w miejscu pracy, ale przede wszystkim student, kandydat na leni-
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ka. Redaktor Geodety K. Paku³a-Kwieciñska w numerze 4/2009 napisa³a: ¯eby znaleæ swoje
miejsce na trudnym obecnie rynku pracy, m³ody cz³owiek powinien wiêc zakasaæ rêkawy i
zabraæ siê ostro do nauki. Na wagê z³ota jest ka¿de ród³o, z którego mo¿na czerpaæ wiedzê:
literatura fachowa, konferencje, liczne ostatnio kursy internetowe. Doskona³ym przyk³adem
mo¿e byæ Miêdzynarodowa Szko³a Letnia ISPRS organizowana w lipcu br. przez pracowników
SGGW. Wszystkie miejsca s¹ ju¿ zarezerwowane, szkoda tylko, ze g³ównie przez studentów z
zagranicy, bo nasi wykazali s³abiutkie zainteresowanie udzia³em w tej presti¿owej formie kszta³cenia. Pozostaje wierzyæ, ¿e wykorzystaj¹ inne szanse. Oby tak by³o.
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Abstract
Geoinformation is a vital element in education process of forestry students. Educational standards on
Engineers and Masters degree studies provide for subject content within course modules of geomatics
in forestry. In the Forestry Department of the Warsaw University of Life Sciences there is specialization
Geoinformation techniques in assessment of natural environment. Lectures in geoinformation are
also conducted in doctoral and post-graduate studies. Geomatic methods are applied in scientific
research by specialist in various areas of forestry.
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