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Systemy informacji przestrzennej (SIP) s¹ obecnie narzêdziem pracy specjalistów z coraz szerszego zakresu dyscyplin. Lenictwo, ochrona przyrody i szeroko rozumiane zarz¹dzanie zasobami przyrodniczymi s¹ niejako naturalnymi obszarami zastosowañ SIP w nauce, administracji oraz w dzia³alnoci gospodarczej. Stale ronie zapotrzebowanie na wykszta³conych w tym zakresie specjalistów. Uczelnie wy¿sze ró¿nych typów dawno ju¿ wprowadzi³y zagadnienia SIP oraz systemów informacji geograficznej do programów nauczania.
Z myl¹ o tych absolwentach, którzy ukoñczyli studia w ubieg³ych latach, wprowadzono
liczne studia podyplomowe. Obszerne informacje o nich publikowane s¹ m.in. w miesiêczniku Geodeta. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e studia te maj¹ w sposób wyrany zdefiniowany charakter, wynikaj¹cy z profilu nauczania i dowiadczenia kadry nauczaj¹cej macierzystych wydzia³ów i uczelni.
Studium Podyplomowe Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Lenictwie i Ochronie Przyrody uruchomiono z myl¹ g³ównie o tych osobach, które s¹ zatrudnione w Lasach Pañstwowych, parkach narodowych, parkach krajobrazowych lub innych
instytucjach, w których w ramach pracy zawodowej zajmuj¹ siê szeroko rozumian¹ administracj¹ zasobami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki lenej oraz
ochrony przyrody, oraz zamierzaj¹ uzyskaæ kwalifikacje w zakresie wykorzystania w tym
celu wspó³czesnych technik geomatycznych. S³uchaczami mog¹ byæ osoby posiadaj¹ce
wykszta³cenie wy¿sze (tytu³ magistra).
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Uchwa³ê w sprawie powo³ania Studium podjê³a Rada Wydzia³u Lenego SGGW w dniu
26 lutego 2002 r. Na tej podstawie Dziekan Wydzia³u Lenego wyda³ w dniu 26 wrzenia
2002 r. odpowiednie zarz¹dzenie, w którym okrelono zasady funkcjonowania Studium.
Istotnym rozwi¹zaniem by³o to, ¿e prowadzenie spraw organizacyjnych Studium powierzono Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej w Lenym Zak³adzie Dowiadczalnym SGGW w
Rogowie.
Program zajêæ Studium skonstruowano tak, aby obejmowa³ w ca³oci g³ówne etapy pozyskiwania, przetwarzania i udostêpniania danych przestrzennych. Wyró¿niono ni¿ej wymienione dzia³y g³ówne:
m dane dla SIP i ich ród³a
m przetwarzanie informacji w SIP
m wizualizacja  udostêpnianie danych
m narzêdzia  oprogramowanie
m metodyka budowy SIP
W programie szczegó³owym umieszczono nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Wprowadzenie w problematykê systemów informacyjnych i systemów informacji
przestrzennej GIS/LIS. Pojêcia podstawowe, klasyfikacja systemów. Wektorowy i rastrowy model danych przestrzennych. Oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce budowê SIP. SIP
w Polsce.
2. Pozyskiwanie danych do baz geometrycznych SIP. Pomiary geodezyjne  total station,
automatyczna rejestracja danych, przetwarzanie danych rodkami informatycznymi, mapa
numeryczna. GPS. Digitalizacja i skanowanie map.
3. Wizualizacja danych, podstawowe wiadomoci z zakresu kartografii. Zawartoæ informacyjna map i ich dok³adnoæ (problemy generalizacji). Odwzorowania kartograficzne, uk³ady wspó³rzêdnych, transformacja wspó³rzêdnych. Mapy topograficzne, zasadnicze, katastralne, lene i inne. Problematyka redakcji map, kartogram i kartodiagram, zasady doboru znaków kartograficznych.
4. Orodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ewidencja gruntów i budynków.
Podstawy prawne tworzenia zasobów danych i korzystania z nich. Pojêcia zwi¹zane z
ewidencj¹ gruntów: dzia³ka ewidencyjna, kontury klasyfikacyjne. Czêæ opisowa ewidencji gruntów i budynków. Stan posiadania nadlenictwa a dokumentacja pañstwowej
ewidencji gruntów. Organizacja wydzia³ów geodezji i gospodarki gruntami administracji
pañstwowej ró¿nych szczebli.
5. Teledetekcja i fotogrametria jako ród³a zasilania SIP. Techniki teledetekcji analogowej, fotointerpretacja. Teledetekcja cyfrowa (pozyskiwanie obrazów cyfrowych, podstawowe operacje na obrazach cyfrowych  poprawianie jakoci, klasyfikacja treci,
rektyfikacja geometryczna i radiometryczna), systemy przetwarzania obrazów (oprogramowanie). Materia³y pierwotne i pochodne w fotogrametrii. Rzut rodkowy a zdjêcie
lotnicze. Skala zdjêcia lotniczego. Urz¹dzenia stosowane w fotogrametrii analogowej: stereoskop lustrzany, LUZ, autografy. Istota techniki ortofoto. Digitalizacja zdjêæ w oparciu
o transformacjê afiniczn¹. Monoplotting. Fotogrametria cyfrowa  systemy VSD oraz
DVP i ich wykorzystanie do pozyskiwania danych dla SIP. Integracja danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w SIP.
6. Numeryczny model terenu (NMT). ród³a danych do budowy NMT, zasady interpolacji NMT, mapy stref: wysokoci, spadków, ekspozycji terenu i inne, wykorzystanie NMT
w praktyce lenej (hodowla, ochrona, u¿ytkowanie i urz¹dzanie lasu), integracja danych
NMT w systemach SIP.
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7. Oprogramowanie s³u¿¹ce do budowy SIP i NMT. Systemy przetwarzania obrazów.
GEMINI, ARC/ INFO, SURFER, IDRISI32, ERDAS, ERMapper, cGeo, WinKalk, GeoTrans (BlueMarble), ArcView, Pathfinder Office, g_com (albo Fugawi), VSD, DVP, Mapan, Mapnik.
8. Technologia budowy SIP. Modele danych, powi¹zanie danych geometrycznych z danymi opisowymi, odwzorowanie rodowiska przyrodniczego w SIP  analiza, interpretacja
i modelowanie zjawisk, symulacje i analizy przestrzenne. SIP jako narzêdzie wspierania
procesu decyzyjnego. Metodyka budowy i wykorzystania SIP w lenictwie i ochronie
przyrody.
9. Publiczny dostêp do danych SIP. Systemy informacji przestrzennej (oprogramowanie i
bazy danych) dostêpne za porednictwem internetu, multimedia, itp.
10.Zastosowanie SIP w lenictwie i ochronie przyrody. System Informatyczny Lasów
Pañstwowych, ³¹czenie baz geometrycznych i opisowych, analizy, optymalizacja i symulacje przestrzenne w SIP, mapy tematyczne, modele wzrostu drzewostanów, urz¹dzanie
lasów wielofunkcyjnych, zarz¹dzanie zasobami przyrodniczymi, itp.
Ca³oæ programu Studium realizowana jest w ramach kilkunastu przedmiotów (tab. 1), z
których nale¿y uzyskaæ zaliczenie. Materia³ jest udostêpniany w formie wyk³adów oraz æwiczeñ. Niektóre æwiczenia (np. z zakresu teledetekcji, GPS) prowadzone s¹ czêciowo w
terenie.
Tabela 1. Wykaz przedmiotów (w I i II roczniku Studium)
Prze dmiot

Wyk³ady
Igodz.]

Æwicze nia
[gogz.]

Tetedetekcyjne ród³a danych dla SIP

14



Fotogrametryczne ród³a danych dla SIP

9

0

Wybrane problemy funkcjonowania SIP w Polsce

18



Metody numeryczne w teledetekcji i fotogrametrii

6

12

O dwzorowania kartograficzne i ukbdy wspó³rzêdnych w SIP

6



Systemy pozycjonowania satelitarnego (GPS)

6

20

Wybrane zagadnienia z metodyki budowy SIP

4



O rganizacyjne i techniczne aspekty budowy geometrycznych i opisowych baz danych SIP

14

42

Publiczny dostêp do SIP

-

4

Analizy przestrzenne w SIP

6

24

K artograficzne podstawy wizualizacji danych

4

12

SIP w urz¹dzaniu lasu

7

14

Urz¹dzanie" lasów wiebfunkcyjnych

4



SIP w zarz¹dzaniu zasobami przyrodniczymi

19

16

R AZEM 270 godzin, w tym:

117

153
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Dotychczas zrealizowano dwie edycje Studium. Przyjêcia kandydatów odbywa³y siê wed³ug
kolejnoci zg³oszeñ. Do grona s³uchaczy pierwszego rocznika przyjêto 17 osób, w tym: dwie
z regionalnych dyrekcji LP, jedn¹ z Roztoczañskiego Parku Narodowego, jedn¹ z LZD Rogów, dziesiêæ z nadlenictw Lasów Pañstwowych oraz trzy inne osoby. W zajêciach drugiego rocznika studium uczestniczy³o 12 osób, w tym dwie z regionalnych dyrekcji LP, jedna z
LZD w Rogowie, a pozosta³e z nadlenictw Lasów Pañstwowych. S³uchacze Studium maj¹
ró¿ne dowiadczenie w pracy z systemami informacji przestrzennej. Przewa¿aj¹ osoby, które aktualnie administruj¹ SIP w swoich instytucjach lub przygotowuj¹ siê do objêcia takich
zadañ.
W ramach studium zorganizowano dla obydwu roczników ³¹cznie po 9 zjazdów, pocz¹tkowo w poniedzia³ki, wtorki i rody, póniej tak¿e w inne dni tygodnia. Czêæ zajêæ, z
powodu braku mo¿liwoci umieszczenia ich w Rogowie w miesi¹cach wiosennych oraz ze
wzglêdu na brak wówczas w Rogowie dostêpu do sieci internet, zrealizowano na Wydziale
Lenym SGGW w Warszawie.
Zajêcia prowadzi³o ³¹cznie 24 wyk³adowców, w tym 12 z Wydzia³u Lenego SGGW, l z
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £odzi, l z Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, l wyk³adowca niezale¿ny oraz 9 z firm sektora geomatycznego: Smallworld, ESRI
Polska, TAXUS SI (2 osoby), Krameko, INS-GIS, GRID Polska, GEOSYSTEMS Polska.
S³uchacze Studium maj¹ mo¿liwoæ przygotowania pracy dyplomowej (tab. 2) i zdawania egzaminu dyplomowego (tê mo¿liwoæ w pierwszym roczniku wybra³o 12 osób) lub
zdawania egzaminu koñcowego z ca³oci programu studium (5 osób z pierwszego roczniTabela 2. Tematyka prac dyplomowych s³uchaczy pierwszego rocznika Studium
Autor

Tytu³ pracy dyplomowe j

Zbigniew Balicki

Wykorzystanie odbiornika GPS w Roztoczañskim Parku N arodowym.

Andrzej Bieniek

O brazy satelitarne obszaru bêd¹cego w zasiêgu administracyjnym N adlenictwa K alisz i ich
przydatnoæ do interpretacji i klasyfikacji tematycznej.

Robert Gorzelak

Analiza przestrzenna uszkodzeñ od zwierzyny w latach 20022003 w N adlenictwie
K oszêcin.

I za b e la K a s hyna P fe s k o t

Sposoby i mo¿liwoci wykorzystania Lenej Mapy N umerycznej do realizacji
zadañ i g³ównych celów Lenych kompleksów Promocyjnych na przyk³adzie N adlenictwa
Wejherowo

Remigiusz K rzy¿agórski

K onturowe opracowanie zdjêæ barwnych projektu PHARE z wykorzystaniem
fotogrametrycznej stacji cyfrowej Video Stereo Digitizer.

K rzysztof Lpert

Analizy przestrzenne szkód od wiatru w N adlenictwie Z³otów.

Janusz £abuda

O cena walorów przyrodniczo- lenych obrêbu K ubryk w N adlenictwie Milicz.

Rafa³ Szkutnik

Wykorzystanie cie¿ki przyrodniczej w rezerwacie "Szklarnia" w N adlenictwie Janów
Lubelski.

Leszek Tomalski

Analizy przestrzenne pozyskania drewna i struktury sortymentowej w trzebie¿ach
o charakterze pozytywnym w N adlenictwie Wa³brzych.

Grzegorz Wachnicki

Prezentacja multimedialna walorów przyrodniczych N adlenictwa Piñczów.

Grzegorz Wasilewski

Program ochrony przyrody N adlenictwa Rogów na lata 19992008  strona WWW.

Jacek Wojtas

O siadania górnicze jako przyczyna wydzielania siê posuszu w lenictwie Zacisze N adlenictwa
Rybnik w latach 19972002.
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ka). Egzaminy zdali wszyscy s³uchacze, a otrzymane oceny zawiera³y siê w zakresie od 3
(dostateczny) do 5 (bardzo dobry), z przewag¹ ocen bardzo dobrych. Egzaminy dla s³uchaczy drugiego rocznika zaplanowano na listopad 2004 r.
Po zakoñczeniu zajêæ obydwu roczników przeprowadzono ewaluacjê, która mia³a na celu
poznanie opinii s³uchaczy o ca³oci Studium oraz o poszczególnych przedmiotach. Opinie
indywidualne przekazano zainteresowanym wyk³adowcom. W tym miejscu zatrzymamy siê
nad opiniami dotycz¹cymi Studium jako ca³oci merytorycznej i organizacyjnej.
S³uchacze odpowiadali na ni¿ej podane pytania (w nawiasach podano najczêciej wystêpuj¹ce odpowiedzi lub ocenê z zakresu 15):
 Czy zajêcia by³y interesuj¹ce? (bardzo)
 Czy wyk³adowcom uda³o siê przekazaæ materia³ zrozumiale? (4 oraz 3)
 Czy materia³ zajêæ da³ Tobie ogólny przegl¹d zagadnienia SIP w LiOP? (4)
 Jak oceniasz:
m stosunek zajêæ wyk³adowych do æwiczeñ? (za du¿o wyk³adów)
m stosunek zagadnieñ teoretycznych do praktycznych? (za du¿o teoretycznych)
m stopieñ trudnoci? (4, czyli przeciêtnie)
m podzia³ treci i uk³ad zajêæ (3)
m tempo zajêæ (odpowiednie)
m materia³y pomocnicze (2)
m kontakt z wyk³adowcami by³ dobry i mia³em odwagê zadawaæ pytania (zdecydowanie tak)
m odpowiedzi udzielane przez wyk³adowców (wyczerpuj¹ce oraz bywa³o ró¿nie)
m ogólnie ca³oæ studium (3)
m stosunek kosztów do tego, co uzyska³e (zbyt drogo)
Wyra¿one powy¿ej opinie s³uchaczy s¹ pochodn¹ ich dowiadczenia zdobytego wczeniej w pracy z SIP i oczekiwañ wobec Studium. Mo¿na by³o zauwa¿yæ na przyk³ad, ¿e
czêæ osób spodziewa³a siê du¿ej porcji praktycznych zajêæ z zastosowaniem konkretnych
programów komputerowych. Zosta³o to spe³nione czêciowo w ramach æwiczeñ. Zajêcia
prowadzone przez przedstawicieli LP oraz firm sektora geomatycznego pozwoli³y na zorientowanie s³uchaczy w aktualnym stanie praktycznych zastosowañ SIP, w tym o realizowanych w Polsce i za granic¹ projektach o ró¿nej skali i przeznaczeniu. Wyk³adowcy z orodków naukowych, oprócz przekazania wiedzy merytorycznej, dokonali tak¿e systematycznego ujêcia dotychczasowego stanu i kierunków rozwoju szczegó³owych metod i technik geomatycznych oraz zastosowañ SIP.
Summary
Spatial Information Systems (SIS) have become a tool for specialists in ever growing range of areas.
Forestry, nature conservation and broadly understood nature resources management are typical
applications of SIS in scientific, administration and economic activities. In the paper, principles, on
which a postgraduate course SIS for forestry and nature conservation is organized in the Faculty of
Forestry, are presented. Apart from the curriculum, some observations and opinions of participants
arê set forth.
The curriculum of the course was designed to cover alt main stages of acquisition, processing and
making spatial data available. Five principle sections are distinguished: data for SIS and their
sources; processing of information in SIS; visualization  making the data available; tools  software:
and finally  building SIS.
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The detailed program contains the following issues: introduction into the problems of information
systems in general and spatial information systems in particular; data acquisition for geometric
databases of SIS; visualization of data, basic knowledge of cartography; geodetic and cartographic
documentation centres, land and building registers; remote sensing and photogrametry as sources of
SIS; digital terrain model (DTM); software for building SIS and DTM; image processing systems:
technology of building SIS; public access to SIS data; application of SIS in forestry and nature
conservation.
In the two courses organised so far 25 persons took part, who at present are managing systems in
their institutions or are preparing themselves to carry out such tasks. The curriculum of the course
included 117 hours of lectures and 153 hours of practicals, and the classes were performed by 24
academic teachers.
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