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Wprowadzenie
Techniki geoinformacyjne oraz informacja przestrzenna s¹ nieod³¹cznym narzêdziem pracy
instytucji zarz¹dzaj¹cych takimi obszarami jak parki narodowe, obszary Natura 2000, parki
krajobrazowe czy rezerwaty przyrody. W parkach narodowych  najcenniejszych ostojach
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rodzimej przyrody  rola tych narzêdzi jest kluczowa w podejmowaniu trafnych decyzji
dotycz¹cych przestrzeni, zarówno w odniesieniu do rodowiska przyrodniczego i dzia³añ na
rzecz ochrony przyrody, jak i zadañ zwi¹zanych z interesem spo³ecznym np. udostêpnianiem
parku. Dane przestrzenne s¹ zatem jednym z najwa¿niejszych narzêdzi pracy w strategicznym planowaniu ochrony przyrody oraz zarz¹dzaniu przestrzeni¹ obszaru chronionego,
udostêpnianego dla nauki i spo³eczeñstwa.
Harmonizacja zasobów informacyjnych, a szczególnie danych przestrzennych, bêd¹cych
w posiadaniu instytucji zarz¹dzaj¹cych transgranicznym obszarem chronionym jakim s¹
Karkonosze, stanowi swoisty obszar testowy dla metod implementacji postanowieñ ustawy
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa, 2010) oraz dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa, 2007).
Harmonizacja danych przestrzennych jest jednym z najistotniejszych dzia³añ podjêtych w
ramach projektu Karkonosze w INSPIRE  wspólny GIS dla ochrony przyrody, realizowanego przez oba karkonoskie parki narodowe: Karkonoski Park Narodowy w Polsce i Krkonoski Národní Park w Republice Czeskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 20072013 i wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej. Dzia³ania podejmowane w ramach
projektu maj¹ na celu usprawnienie zarz¹dzania Parkiem zarówno po stronie polskiej, jak i
czeskiej, wsparcie wspó³pracy specjalistów badaj¹cych rodowisko przyrodnicze Karkonoszy oraz wspó³u¿ytkowanie posiadanych zasobów z innymi interesariuszami. W artykule
przedstawiono kluczowe wyzwania jakie stoj¹ przed zespo³em realizuj¹cym projekt oraz
za³o¿enia prac, maj¹cych na celu utworzenie spójnej bazy danych przestrzennych dla obszaru Karkonoszy.

Uwarunkowania harmonizacji zasobów
wynikaj¹ce z postanowieñ ustawy o IIP
Dyrektywa INSPIRE wraz z ustaw¹ o IIP ukierunkowuj¹ prace w zakresie harmonizacji
zasobów informacji przestrzennej dostarczaj¹c metodykê, standardy i zasady implementacji.
Ustawa o IIP (art. 23, ust. 1) definiuje harmonizacjê zbiorów danych jako dzia³ania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, maj¹ce na celu doprowadzenie do wzajemnej spójnoci zbiorów oraz ich przystosowania do wspólnego i ³¹cznego wykorzystywania.
Harmonizacja jest kluczowym narzêdziem do osi¹gniêcia interoperacyjnoci (wspó³dzia³ania)
zasobów. W rozporz¹dzeniu Komisji UE (Rozporz¹dzenie, 2010) zapisano, ¿e dla zapewnienia interoperacyjnoci i harmonizacji pomiêdzy tematami danych przestrzennych nale¿y spe³niæ wymagania dotycz¹ce wspólnych typów danych, identyfikacji obiektów przestrzennych,
metadanych s³u¿¹cych interoperacyjnoci, ogólnego modelu sieci oraz innych pojêæ i zasad
maj¹cych zastosowanie do wszystkich tematów danych przestrzennych. Tak wiêc, harmonizacja danych przestrzennych w ramach danego tematu wymaga stosowania spójnych definicji
obiektów przestrzennych, ich klasyfikacji, kluczowych atrybutów, powi¹zañ, typów danych
i innych szczególnych zasad.
Zapewnienie interoperacyjnoci infrastruktur w zakresie wspó³dzielenia zasobów danych
przestrzennych, w przypadku istniej¹cych systemów, wymaga przeprowadzenia analizy z
uwzglêdnieniem obszarów harmonizacji wskazywanych w dokumentach INSPIRE. Zgromadzone w obu parkach zasoby informacyjne definiowane s¹ poprzez indywidualne sche-
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maty koncepcyjne. Zgodnie z zasadami INSPIRE nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia interoperacyjnoci raczej przez pos³ugiwanie siê zharmonizowanymi specyfikacjami danych, a nie harmonizacjê modeli koncepcyjnych zbiorów danych przestrzennych np. przez zmianê struktur
baz danych. Z tego wzglêdu, w pracach wykorzystane zostan¹ specyfikacje INSPIRE
(INSPIRE, 2008) opracowane dla poszczególnych danych tematycznych jako standard przy
wymianie danych.

Karkonosze w INSPIRE  etapy prac w ramach projektu
W przypadku transgranicznych obszarów chronionych, wyzwaniem dla instytucji zarz¹dzaj¹cych tymi obszarami jest wspólne opisywanie przyrody i jej zasobów poprzez prowadzenie baz danych przestrzennych oraz geowizualizacjê zasobów w taki sposób, aby decyzje
podejmowane na rzecz ochrony przyrody by³y spójne po obu stronach granicy. Obydwa
karkonoskie parki cile wspó³pracuj¹ ze sob¹ w tym zakresie, a wspólne dowiadczenia
zwi¹zane z zastosowaniami GIS w ochronie przyrody maj¹ ju¿ blisko 10-letni¹ historiê.
Dowiadczenia p³yn¹ce z tej wspó³pracy umo¿liwi³y okrelenie kluczowych obszarów w
jakich konieczne jest podjêcie wspólnych dzia³añ na rzecz harmonizacji zasobów danych
przestrzennych.
Wskazano nastêpuj¹ce g³ówne wyzwania i problemy do rozwi¹zania w ramach projektu:
m okrelenie zakresu informacyjnego danych podlegaj¹cych harmonizacji (kluczowych
z punktu widzenia zarz¹dzania transgranicznym obszarem chronionym), wskazanie
zasobów, które s¹ ujête w tematach INSPIRE oraz tych, które w tematach INSPIRE
ujête nie s¹,
m identyfikacja luk informacyjnych, wskazanie zasobów koniecznych do pozyskania w
ka¿dym z parków,
m identyfikacja obszarów harmonizacji danych w odniesieniu do aktualnych zasobów
danych, w tym m.in. okrelenie zasobów, dla których konieczne jest ujednolicenie
funkcjonuj¹cych w obu parkach klasyfikacji oraz nomenklatur opisywania zasobów
przyrodniczych,
m opracowanie metodyki translacji klasyfikacji polskich i czeskich dla poszczególnych
tematów danych, na podstawie wyników pracy zespo³ów eksperckich i/lub scenariuszy harmonizacji opracowanych w ramach projektów UE (np.: GIS4EU, HUMBOLDT,
Nature-SDIplus),
m opracowanie standardów wymiany, w tym utworzenie schematów aplikacyjnych i
ich implementacja,
m udostêpnienie zasobów grupom interesariuszy za pomoc¹ us³ug sieciowych oraz geoportalu.
Po przeanalizowaniu problemów z dziedziny zarz¹dzania parkiem narodowym o charakterze transgranicznym okrelono zasoby danych tematycznych do harmonizacji. Zasoby te
ujêto w grupy w taki sposób, aby mo¿liwa by³a wspó³praca bilateralnych polsko-czeskich
zespo³ów ekspertów i naukowców, a mianowicie (poni¿ej kursyw¹ zaznaczono tematy ujête
w za³¹cznikach INSPIRE):
1. Turystyka (np.: przebieg szlaków, punkty kontaktowe, strumienie-kana³y przep³ywu
turystów, pojemnoæ szlaków turystycznych itp.);
2. Natura 2000: siedliska, gatunki flory i fauny;
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3. Fauna (np.: strefy ochronne, stanowiska rzadkich i chronionych gatunków zwierz¹t);
4. Flora (np.: fitosocjologia, stanowiska rolin zagro¿onych i rzadkich);
5. Ekosystemy torfowiskowe;
6. Korytarze ekologiczne;
7. Lasy (np.: typologia lena, uszkodzenia drzewostanów, przebieg górnej granicy lasu);
8. Geologia i geomorfologia;
9. Gleby;
10.Szkodnictwo (np. nielegalna penetracja);
11. Infrastruktura techniczna (np.: drogi, infrastruktura na potokach, szlakach: pieszych,
narciarskich, konnych, biegowych; bezpieczeñstwo: l¹dowiska helikopterów, korytarze powietrzne, zagro¿enia lawinowe).
Wród wy¿ej wymienionych tematów danych znajduj¹ siê zarówno te ujête w INSPIRE
(np. obszary chronione, rozmieszczenie siedlisk i gatunków, geologia, gleby), jak i te, które
wykraczaj¹ swym zakresem poza tematy INSPIRE, jednak¿e maj¹ swoje odniesienie do
zasobów georeferencyjnych (np. turystyka, infrastruktura).
Analiza zasobów ujawni³a niespójnoci informacyjne i tematyczne pomiêdzy zasobami w
obu parkach. Wskazano warstwy informacyjne, które wymagaj¹ aktualizacji oraz takie, które nale¿y pozyskaæ bowiem nie zosta³y opracowane w jednym z parków. Znakomita wiêkszoæ zasobów wymaga uspójnienia semantycznego. To wyzwanie podejmuj¹ obecnie eksperci i naukowcy, którzy w ramach zespo³ów badawczych analizuj¹ zgodnoæ systematyk
funkcjonuj¹cych po obu stronach granicy oraz formu³uj¹ wytyczne do tworzenia map tematycznych dla okrelonych zagadnieñ przyrodniczych. Ich prace potrwaj¹ do koñca 2011
roku.
Dane geomorfologiczne s¹ przyk³adem zasobu do gruntownej aktualizacji. W obu parkach s¹ w obecnej formie w zasadzie bezu¿yteczne z punktu widzenia ich zastosowania w
ujêciu transgranicznym. Konieczne bêdzie zatem pozyskanie tej warstwy informacyjnej na
podstawie analiz przestrzennych danych lidarowych numerycznego modelu terenu, ortofotomapy oraz badañ terenowych.
Dane glebowe  po polskiej stronie najpilniejsza jest ich aktualizacja i translacja w oparciu
o systematykê WRB (ang. World Reference Base http://www.fao.org/nr/land/soils/soil/wrbsoil-maps/en/), a po stronie czeskiej ich uszczegó³owienie zgodnie z t¹ systematyk¹.
Dane geologiczne  po stronie czeskiej niezbêdna bêdzie ich aktualizacja, zgodnie z systematyk¹ WRB.
Niezbêdna bêdzie aktualizacja zasobów dotycz¹cych siedlisk i gatunków Natura 2000.
W ¿adnym parku nie funkcjonuj¹ dane dotycz¹ce korytarzy ekologicznych.
Dane dotycz¹ce lasów s¹ klasycznym przyk³adem danych, których harmonizacja jest
kluczowa z punktu widzenia zarz¹dzania obszarem transgranicznym, ale wymaga powi¹zania ró¿nych podejæ metodycznych. Legenda czeskiej mapy siedlisk lenych wyró¿nia ok.
30 ró¿nych siedlisk, podczas gdy na legendzie mapy polskiej mo¿emy znaleæ ich jedynie
kilkanacie. Efektem prac ekspertów bêdzie klucz, pozwalaj¹cy na przet³umaczenie stosowanych klasyfikacji i wizualizacjê zasobów wed³ug jednej wybranej systematyki, polskiej lub
czeskiej.
Turystyka. Szczególnym zagadnieniem do harmonizacji bêd¹ kwestie zwi¹zane z turystyk¹. Turystyka nie jest ujêta w tematach INSPIRE jednak¿e jest to jedno z kluczowych
zagadnieñ do reprezentacji w bazie danych dla obszaru transgranicznego, dostêpnego zarówno dla turystów od strony Polski, jak i Czech. Po wejciu Polski i Czech do strefy Schengen,
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swobodny i nierzadko bardzo intensywny przep³yw turystów z jednego parku do drugiego
jest ród³em zagro¿eñ dla najcenniejszych obszarów Karkonoszy. Tym samym konieczne
jest monitorowanie wszelkich procesów zwi¹zanych z penetracj¹ turystyczn¹, w szczególnoci w pobli¿u obszarów ochrony cis³ej. Presja turystyczna, nielegalne lub nadmierne
penetrowanie obszaru obu parków nie by³o do tej pory analizowane w sposób systemowy i
wed³ug jednej metodyki, równie¿ w ujêciu przestrzennym. W ramach projektu za³o¿ono na
terenie obu parków sieæ rejestratorów tzw. eco-counterów, które umo¿liwiaj¹ gromadzenie
informacji z monitoringu natê¿enia ruchu turystycznego. Tym samym dane mog¹ byæ analizowane pod k¹tem oddzia³ywania ruchu turystycznego na przyrodê Karkonoszy. W efekcie
wypracowane zostan¹ metody zarz¹dzania ruchem turystycznym przez jego odpowiednie
kanalizowanie po obu stronach granicy.
Dane dotycz¹ce rolinnoci nielenej s¹ typowym przyk³adem ukazuj¹cym zró¿nicowanie szczegó³owoci opracowania zasobów, wynikaj¹cych z metodyki kartowania. W Polsce, zasoby te s¹ pozyskane w skali odpowiadaj¹cej nawet 1:1000, po czeskiej stronie  w
skali ok. 1:5000, tym samym konieczne bêdzie opracowanie klucza generalizacji zasobów po
stronie polskiej.
Uk³ady odwzorowañ, geometria i topologia obiektów. Obszarem harmonizacji spójnym dla wszystkich zasobów bêd¹ aspekty zwi¹zane z przeliczaniem uk³adów odwzorowañ,
ujednoliceniem geometrii i topologii obiektów, szczególnie na styku opracowañ polskich i
czeskich. Na rysunku 1 przedstawiono widok warstwy informacyjnej dla geologii, gdzie
przede wszystkim mo¿na zauwa¿yæ brak spójnoci przestrzennej oraz terminologicznej obiektów.
Obszary harmonizacji zasobów danych. Wy¿ej wymienione, wybrane przyk³ady wskazuj¹ na koniecznoæ harmonizacji zasobów danych obu parków narodowych na wielu obszarach. Wród obszarów szczególnie istotnych wymieniæ nale¿y:
1) terminologiê,
2) model referencyjny,
3) aspekty przestrzenne i czasowe,
4) model wizualizacji,
5) jakoæ danych,
6) metadane,
7) wieloreprezentacjê,
8) zasady pozyskiwania danych,
9) zgodnoæ ze specyfikacjami.
Aplikacja Karkonosze/Krkonoe  narzêdzie pracy zespo³ów eksperckich. Do dyspozycji ekspertów analizuj¹cych dane tematyczne przygotowana zosta³a dedykowana aplikacja, umo¿liwiaj¹ca wizualizacjê baz danych przestrzennych obu parków dostêpnych w formie danych plikowych, danych odczytywanych za pomoc¹ us³ug sieciowych wraz z mo¿liwoci¹ ich powi¹zanie z danymi georeferencyjnymi i tematycznymi udostêpnianymi np. przez
krajowe punkty dostêpowe IIP: agencjê ochrony rodowiska CENIA w Republice Czeskiej
oraz geoportal.gov.pl w Polsce. Za porednictwem wspomnianej aplikacji tematyczne zespo³y eksperckie prowadz¹ uzgodnienia maj¹c¹ na celu wskazanie zakresu uspójnienia danych
pod wzglêdem merytorycznym, okrelaj¹ priorytety prac kameralnych i terenowych, wskazuj¹ koniecznoæ aktualizacji geometrii czy charakterystyki opisowej obiektów przestrzennych. Przyk³adow¹ kartê identyfikacji potrzeb w zakresie harmonizacji zasobu przedstawiono na rysunku 2.
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Harmonizacja
Zgromadzone przez zespo³y eksperckie uwagi bêd¹ przedmiotem analizy zespo³u zajmuj¹cego siê harmonizacj¹. Na podstawie propozycji uspójnienia klasyfikacji oraz zgromadzonych na platformie dyskusyjnej uwag od ekspertów zostan¹ przygotowane i zaimplementowane schematy aplikacyjne.
Zintegrowane zasoby danych umieszczone zostan¹, na serwerach GIS obu parków. Zostan¹
równie¿ opracowane metadane. Ka¿dy park bêdzie odpowiedzialny za administracjê i utrzymywanie zasobu we w³asnej czêci (zasada INSPIRE: dane przy w³acicielu) w tym: aktualizacjê
danych, ich odpowiednie przygotowanie zgodnie z przyjêtymi standardami, publikacjê us³ug oraz
projektów tematycznych na ³amach dedykowanych geoportali. Tym samym dla ca³ych Karkonoszy zostanie zapewniony dostêp do aktualnych danych i informacji na temat:
m stanu zasobów i funkcjonowania poszczególnych komponentów rodowiska (geologia, geomorfologia, gleby, ekosystemy lene, nielene, torfowiskowe, wody i inne),
m zagro¿eñ dla tego rodowiska (np. presja turystyczna, presja zwi¹zana z inwestycjami
i rozwojem przestrzennym miast przy granicy obszarów chronionych, wyst¹pienia
katastrof naturalnych, gradacje szkodników itp.).
Harmonizacja danych przyczyni siê niew¹tpliwie do lepszej wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami obu parków, pracownikami merytorycznymi, naukowcami, kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹  wp³ywaj¹c pozytywnie na skutecznoæ ochrony przyrody w regionie. W ten sposób docelowo
ka¿dy z parków bêdzie stanowi³ lokalny wêze³ IIP, z którego zasobów bêd¹ mog³y korzystaæ
okrelone grupy interesariuszy.
Projekt Karkonosze w INSPIRE  wspólny GIS dla ochrony przyrody jest jednym z pierwszych tego typu przedsiêwziêæ realizowanych dla transgranicznego obszaru chronionego.
Jego rezultaty bêd¹ mog³y stanowiæ ród³o dowiadczeñ dla innych europejskich obszarów
transgranicznych, w których zostan¹ podjête prace maj¹ce na celu harmonizacjê zasobów
danych przestrzennych.

Podsumowanie
Prace realizowane w projekcie Karkonosze w INSPIRE znacznie wykraczaj¹ poza ramy
tematyczne okrelone za³¹cznikami I-III do dyrektywy INSPIRE. Identyfikacja oraz inwentaryzacja zbiorów, bêd¹ca pierwszym etapem prac, pozwoli³a wskazaæ i zaplanowaæ dzia³ania konieczne do w³aciwego zharmonizowania zasobów bêd¹cych w posiadaniu obu parków. Harmonizacja zasobów bêd¹cych przedmiotem dyrektywy INSPIRE oraz opracowanie metodyki harmonizacji w zakresie pozosta³ych tematów, to jedne z ciekawszych elementów prac spoczywaj¹cych na zespole realizuj¹cym projekt.
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Abstract
Geoinformation techniques and spatial information are indispensable tools for institutions in charge
of management of protected areas such as national parks, Natura 2000 sites, or nature reserves. In
the national parks  being the most precious sanctuaries of our homelands nature  these tools play
a key role in making sound decisions about space, with respect to both the natural environment and the
needs and benefits for the society. Spatial data are therefore important in strategic planning of nature
conservation and in management of space within a protected area that needs to be made accessible to
scientists and general public. In particular, the tasks associated with effective nature protection,
including conservation of biological and landscape diversity and management of particularly precious
areas, require suitable geoinformation infrastructure and spatial data of appropriate resolution.
In the case of transboundary protected areas, a true challenge for institutions in charge of their
management is how to uniformly describe nature and its resources by maintaining spatial databases in the way that ensures coherency of decisions made for the sake of nature on both sides of the
border. The project implemented jointly by the Polish and Czech Karkonosze national parks addressed this challenge in two dimensions:
1) development of geoinformation infrastructure in both parks;
2) ensuring access to up-to-date data and information on the whole Karkonosze mountains, related
to the following themes:
m current state of natural resources and functioning of respective components of the environment,
such as geology, geomorphology, soils, forest and non-forest ecosystems, peatbogs, water bodies
and other;
m threats to this environment, in the form of e.g. tourist pressure, pressure associated with investments and spatial development of cities in proximity of protected areas, occurrence of natural
disasters, pest infestations, etc.
The key objective of the project entitled Karkonosze in INSPIRE  common GIS for nature protection
is harmonisation of spatial data in accordance with the provisions of the INSPIRE Directive, as well
as providing geoinformation services enabling the use of these data resources in both parks. Data
harmonisation entails, in this particular case, two main aspects related to (1) geoinformation, and (2)
thematic subject matter. The geoinformation aspect concerns the structure of spatial databases, their
alignment with the standards, exchangeable formats and coordinate systems, uniformity of geometry
and topology of data, creation of metadata. The second aspect concerns data harmonisation according
to the thematic criteria, which requires involvement of both Polish and Czech experts in various
disciplines. The main task will be to conduct analyses of the conformity of systems functioning on both
sides of the border, as well as the methodology of creating thematic maps in both countries. The
presentation will describe the above-mentioned activities aimed at creation of a uniform spatial database for the Karkonosze area.
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Rys. 1. Niespójnoæ geometryczna i terminologiczna baz

Rys. 2. Formularz do okrelenia zakresu harmonizacji okrelonej warstwy informacyjnej

