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Wstêp
Wprowadzanie w trójszczeblowej strukturze organizacyjnej Lasów Pañstwowych (LP)
rozwi¹zañ technicznych, zwi¹zanych z ma³o dotychczasowo rozpoznana sfer¹ stosowania
systemów informacji przestrzennej (SIP) w procesie zarz¹dzania, wymaga³o podjêcia zró¿nicowanych merytorycznie dzia³añ przygotowawczych. Jednym z takich dzia³añ by³o skierowanie do rodowiska naukowego zapytañ, dotycz¹cych metodycznych podstaw optymalnych sposobów rozwi¹zywania problemów przestrzennych o wysokim stopniu komplikacji,
uznanych za wa¿ne w praktyce zarz¹dzania LP (Mozgawa 2002a).
W realizacji tak sformu³owanego zadania badawczego przyjêto na wstêpie zasadê zdefiniowania zawartoci w zakresie baz danych SIP poprzez wyartyku³owane potrzeby u¿ytkownika. Innymi s³owy, zakres analiz przestrzennych podporz¹dkowany zostaje sugestii
potrzeb u¿ytkownika SIP na szczeblu Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych (DGLP),
regionalnych dytrekcji Lasów Pañstwowych (RDLP) i nadlenictw. Zgodnie ze wstêpnymi
za³o¿eniami tematu badawczego, sugestie potrzeb u¿ytkownika SIP mia³y byæ przetransformowane do postaci aplikacji tj. programów u¿ytkowych, dedykowanych konkretnym zagadnieniom zarz¹dzania o charakterze przestrzennym.
Jest to koncepcja wykorzystania SIP, przyjêta w dzia³aniach organizacyjnych DGLP, ale
nie jest to jedyna mo¿liwoæ wykorzystania SIP w zarz¹dzaniu.
Koncepcj¹ alternatywn¹, dotychczas nie analizowan¹ pod k¹tem realnoci zastosowañ
praktycznych, by³oby rozwi¹zanie bazuj¹ce na prowadzeniu analiz przestrzennych bez dysponowania aplikacjami dedykowanymi, jedynie na podstawie znajomoci problemu merytorycznego, znajomoci baz danych Systemu Informatycznego Lasów Pañstwowych (SILP)
i umiejêtnoci pos³ugiwania siê w procesie analiz przestrzennych stosownym do tego celu
narzêdziem informatycznym, czyli SIP. Praktyczna realizacja tej koncepcji wymaga³aby przede
wszystkim specjalnego przygotowania analityka danych przestrzennych w systemie edukacyjnym studiów lenych, studiów podyplomowych i kursów zastosowañ SIP.
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Zrealizowanie jednej z powy¿szych koncepcji wykorzystania SIP w zarz¹dzaniu LP uzale¿nione jest od prawid³owego utworzenia modelu problemu przestrzennego, a nastêpnie
wyspecyfikowania stosownych do tego modelu procedur takiego przetwarzania danych w
SIP, aby uzyskaæ podstawy do podjêcia zbli¿onej do optymalnej decyzji przestrzennej. Najwa¿niejsze zwi¹zki pomiêdzy procesem zarz¹dzania a procedurami przetwarzania danych w
SIP s¹ bowiem nastêpuj¹ce:
m zarz¹dzanie, bêd¹c wieloetapowym procesem u¿ytkowania zasobów dla osi¹gniêcia
celów, w jednym z etapów wymaga podjêcia decyzji o charakterze przestrzennym,
m decyzja o charakterze przestrzennym mo¿e byæ podjêta na podstawie porównania
wyników ró¿nych scenariuszy analiz przestrzennych, ale decyzja ostateczna zawsze
powinna byæ zgodna z zasad¹ gospodarnoci, która nakazuje przy danej wielkoci
rodków uzyskaæ maksymalny poziom realizacji celu lub osi¹gn¹æ przyjêty cel przy
najmniejszym nak³adzie rodków.
Jak z powy¿szego wynika, kluczowym dla prawid³owego wykorzystania SIP w zarz¹dzaniu jest etap przeprowadzenia analiz przestrzennych wg opracowanego wczeniej ich
scenariusza, zdeterminowanego istot¹ problemu przestrzennego. Analizy przestrzenne nale¿y
dalej rozumieæ jako dzia³ania na jednej lub wielu warstwach informacyjnych SIP, prowadzone w celu uzyskania wyniku w formie nowych warstw informacyjnych, zestawieñ tabelarycznych i (lub) liczb z zamiarem wykorzystania wyników analiz do wyboru decyzji przestrzennych.
Opracowanie niniejsze ma na celu okrelenie warunków, których spe³nienie jest niezbêdne, aby dla skomplikowanych problemów przestrzennych mo¿liwe by³o opracowanie dobrego scenariusza analiz przestrzennych, a wiêc i sprawnie dzia³aj¹cej aplikacji, dedykowanej
okrelonemu problemowi przestrzennemu. Przyk³ady scenariuszy analiz przestrzennych zosta³y dla potrzeb opracowania zaczerpniête ze zbioru problemów, zg³oszonych przez potencjalnych u¿ytkowników SIP w LP.
Koncepcja aktualnego i przysz³ego wykorzystania SIP w zarz¹dzaniu LP powinna uwzglêdniæ przedstawione poni¿sze przes³anki.
Po pierwsze, jak to wyranie podkrelono, merytoryczny zakres korzystania z SIP precyzuj¹, wed³ug koncepcji Lasów Pañstwowych, potrzeby u¿ytkowników. Zwracamy uwagê,
¿e u¿ytkownicy mog¹ w pe³ni wyartyku³owaæ swoje potrzeby dopiero wówczas, kiedy w
dostatecznym stopniu poznaj¹ potencjalne mo¿liwoci SIP. Z ró¿nych wzglêdów, w rodowisku zawodowym leników istnieje jedynie ogólna znajomoæ mo¿liwoci analitycznych
systemów informacji przestrzennych. Sprecyzowanie potrzeb u¿ytkowników podjêto w DGLP
poprzez przeprowadzenie stosownych akcji ankietowych, aby na tej postawie w pierwszym
etapie generalnie zidentyfikowaæ potencjalne pola praktycznego zastosowania SIP w zarz¹dzaniu, a nastêpnie sformu³owaæ bardziej szczegó³owo problematykê aplikacji dedykowanych. Z powy¿szej przes³anki wynika, ¿e zg³aszanie propozycji potrzeb u¿ytkownika nie
mo¿e byæ jednorazowym aktem, ale powinien byæ to proces ci¹g³y, ze sprecyzowanymi
regu³ami selekcji propozycji i sposobem przygotowania scenariusza aplikacji, przed jej koñcowym, informatycznym opracowaniem.
Po drugie, zgodnie z ogólnymi trendami w zastosowaniach SIP przyjêto, ¿e modele ró¿norodnych systemów przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych i ich implementacje
komputerowe, bêd¹c podstawowym produktem badañ naukowych, mog¹ i powinny byæ
wykorzystane w zarz¹dzaniu strukturami przestrzennymi. Idea modelowania systemowego i
mo¿liwoci wykorzystania modeli systemów do tworzenia przysz³ych scenariuszy rozwoju
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uk³adów przestrzennych zosta³a uznana jako potencjalny sposób zwiêkszania efektywnoci
zarz¹dzania skomplikowanymi uk³adami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi w
Lasach Pañstwowych. Modelowanie przestrzennych zjawisk przyrodniczych, technicznych
i ekonomicznych dotyczy okrelonych uk³adów materialnych, które po transformacji do
formy abstrakcyjnej s¹ konstrukcjami mylowymi, tworzonymi przez osoby lub zespo³y
naukowe, zajmuj¹ce siê okrelon¹ dziedzin¹ wiedzy. Jest oczywiste, ¿e konstrukcje mylowe zale¿¹ od stanu wiedzy w okrelonej dziedzinie lenictwa, i ¿e postêpy w badaniach
naukowych powoduj¹ zmiany w dotychczas akceptowanych modelach systemów. W rezultacie powy¿szych czynników istniej¹ ró¿ne propozycje modelowania tych samych systemów. Wymaga to merytorycznie uzasadnionego wyboru jednej z licznych propozycji modelowania tych systemów, które zostan¹ zidentyfikowane w zg³oszonych potrzebach u¿ytkownika SIP. Z powy¿szej przes³anki wynika koniecznoæ partycypowania w przygotowywaniu scenariuszy aplikacji ekspertów merytorycznych z okrelonej dziedziny (dziedzin)
lenictwa.
Po trzecie, sygnalizujemy zwrócenie bacznej uwagi na problem dok³adnoci koñcowych
analiz przestrzennych. Dok³adnoæ ta jest determinowana przez dok³adnoæ danych ród³owych, prawo przenoszenia siê b³êdów, jak te¿ przez formu³y matematyczne zastosowane w
analizach przestrzennych, prowadzonych na wielu warstwach SIP. Z powy¿szej przes³anki
wynikaj¹ potrzeby ustalania dok³adnoci danych ród³owych i stosowania, adekwatnych do
typów danych przestrzennych, metod ich przetwarzania do postaci warstw informacyjnych
SIP. Ta przes³anka nak³ada szczególne obowi¹zki na ekspertów z zakresu SIP w przygotowaniu scenariuszy aplikacji.

Scenariusze analiz przestrzennych
Sporód du¿ej liczby problemów przestrzennych zg³oszonych przez pracowników Lasów Pañstwowych wybrano kilkadziesi¹t tematów, na tyle wa¿nych, aby w przysz³oci
opracowaæ dla nich aplikacje u¿ytkowe na bazie standardu lenej mapy numerycznej. Opracowano równie¿ zasady postêpowania obejmuj¹ce pe³ny proces przygotowania dokumentacji dla aplikacji u¿ytkowej. Wyselekcjonowane tematy pos³u¿y³y do przetestowania, czy opracowany tok postêpowania przygotowania dokumentacji jest mo¿liwy do zastosowania dla
szerokiej gamy problemów przestrzennych. Spowodowa³o to dodatkowo opracowanie dla
kilkudziesiêciu problemów przestrzennych wielokierunkowych analiz, które nazwane s¹ dalej studium aplikacji.
Pod pojêciem studium aplikacji rozumie siê tu analizê problemu przestrzennego zwi¹zanego w szczególnoci z zarz¹dzaniem w Lasach Pañstwowych oraz przedstawienie zalecanego
rozwi¹zania tego problemu.
Istotn¹ czêci¹ studium wykonalnoci aplikacji s¹ scenariusze analiz przestrzennych,
ukierunkowane na rozwi¹zanie konkretnego problemu przestrzennego za pomoc¹ sekwensji
procedur SIP.
Nale¿y wyranie zaznaczyæ, ¿e studium nie jest aplikacj¹ u¿ytkow¹, która w rzeczywistoci jest opracowaniem algorytmicznym studium, wskazuj¹c w formie programu stosowne tabele i procedury obliczeniowe.
Aby dla skomplikowanych problemów przestrzennych by³o mo¿liwe opracowanie dobrej
aplikacji, jej studium powinno zawieraæ co najmniej ni¿ej wyszczególnione elementy:
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merytoryczny opis problemu,
zidentyfikowany system przyrodniczy lub techniczno-ekonomiczny wraz z zaproponowanym modelem, który umo¿liwi zbli¿one do optymalnego rozwi¹zanie przestrzennego problemu zarz¹dzania,
wskazanie niezbêdnych róde³ danych przestrzennych,
scenariusz analiz przestrzennych,
formê wyników zrealizowanego scenariusza analiz przestrzennych w SIP, jako liczbowego i (lub) kartograficznego uzasadnienia podjêcia decyzji gospodarczej,
przewidywane trudnoci w opracowaniu aplikacji do formy mo¿liwej w zastosowaniach praktycznych.

Scenariusz analiz przestrzennych
w przyk³adowym problemie przestrzennym,
zg³oszonym na szczeblu nadlenictwa
Bardziej szczegó³owe wyjanienie istoty scenariuszy analiz przestrzennych w relacji do
pozosta³ych elementów studium wykonalnoci aplikacji najlepiej bêdzie wyjaniæ przyk³adem, zaczerpniêtym ze zbioru zg³oszonych przez u¿ytkowników SIP problemów przestrzennych. Przyk³ad dotyczy jednej z mo¿liwych form ochrony lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynê ³own¹. Bazuje, zarówno na wiedzy przyrodniczej, jak i danych lenej
mapy numerycznej oraz bazach SILP i dobrze oddaje specyfikê konstruowania prostego
scenariusza analiz przestrzennych.
Tytu³ zg³oszonego na szczeblu nadlenictwa problemu Analiza zabiegów hodowlanych
pod k¹tem miejsca i równomiernego roz³o¿enia drzew do spa³owania oddaje specyfikê merytoryczn¹ zadania przestrzennego. Zg³oszenie tematu zosta³o podyktowane istotnym w niektórych rejonach kraju znaczeniem gospodarczym szkód w uprawach i m³odnikach, wystêpuj¹cych w sytuacji przegêszczenia zwierzyny (jeleni) w stosunku do mo¿liwoci wy¿ywieniowych rodowiska. Zg³aszaj¹cy temat mia³ wiadomoæ, ¿e jednym ze sposobów ograniczania szkód mo¿e byæ dostarczenie zwierzynie pokarmu zastêpczego, szczególnie w zimie
i wczesn¹ wiosn¹, poprzez stworzenie dodatkowej bazy ¿erowej. Ta dodatkowa baza ¿erowa mo¿e sk³adaæ siê np. z koron drzew lub ca³ych drzew pozostawionych po ciêciu w
drzewostanie, w którym wykonywano zabiegi trzebie¿owe.
Problem przestrzenny, wymagaj¹cy rozwi¹zania za pomoc¹ SIP, dotyczy rozmieszczenia
powierzchni przeznaczonych do zabiegów trzebie¿owych, jako miejsc dostarczania bazy
¿erowej, ale rozmieszczonych w taki szczególny sposób, aby zwierzyna nie powodowa³a
dodatkowych szkód w pobli¿u powierzchni, na których wy³o¿ono drzewa do spa³owania.
Ekspert znaj¹cy relacje pomiêdzy struktur¹ przestrzenn¹ populacji zwierz¹t wyrz¹dzaj¹cych szkody i rozk³adem przestrzennym szkód wskazuje na elementy przestrzenne, konieczne do uwzglêdnienia w scenariuszu analiz przestrzennych w SIP. Elementy te to: wa¿ne
¿erowiska, ostoje dzienne zwierzyny, trasy wêdrówek na ¿erowiska, dystrybucja dotychczasowych szkód i miejsca ewentualnej koncentracji szkód. Znaj¹c sposób zachowania siê
zwierz¹t, ekspert okrela relacje pomiêdzy wy¿ej wymienionymi elementami przestrzennymi
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stwierdzaj¹c, ¿e w dobowych cyklach ¿erowania zwierzyna wychodzi z ostoi dziennych na
wa¿ne ¿erowiska. Miejsca ostoi i trasy wêdrówek silnie zale¿¹ od stopnia spokoju w lesie.
Ostoje jeleni w okresie zimowym to zwarte m³odniki, po³o¿one w spokojnych miejscach.
Powierzchnia ostoi mo¿e byæ zmienna, ale w przybli¿eniu odpowiada powierzchni oddzia³u
(oko³o 20 ha).
Wspólna analiza ostoi, ¿erowisk oraz miejsca koncentracji szkód umo¿liwi wyodrêbnienie miejsc szczególnie nara¿onych na szkody. Scenariusz analiz przestrzennych budowany
jest na:
m minimalnej, bezpiecznej odleg³oci wy³o¿onych drzew do spa³owania od ostoi jeleni,
co powinno zapobiec nadmiernej koncentracji zwierzyny (wed³ug opinii eksperta odleg³oæ od granicy ostoi do miejsca wy³o¿enia drzew do spa³owania powinna byæ w
zasadzie nie mniejsza ni¿ 1500 m, co odpowiada w przybli¿eniu 45 szerokociom
oddzia³ów),
m odsuniêcia miejsc wy³o¿enia drzew do spa³owania od obszaru koncentracji upraw, a
nawet pojedynczej uprawy (wed³ug eksperta z dziedziny zoologii lenej i ³owiectwa,
odleg³oæ od granicy upraw, gdzie potencjalnie mog¹ powstawaæ lub rzeczywicie
powstaj¹ szkody, do miejsca wy³o¿enia drzew do spa³owania nie powinna byæ w
zasadzie mniejsza od 200 m).
Scenariusz analiz przestrzennych zak³ada istnienie niezbêdnych róde³ danych przestrzennych:
m koncentracji przestrzennej prac w u¿ytkowaniu przedrêbnym, pozyskanych np. aplikacj¹ HP-ACER,
m rozmieszczenia upraw i m³odników,
m znajomoci przez analityka danych przestrzennych miejsc uwa¿anych za ostoje zwierzyny,
m informacji o miejscach dotychczasowej koncentracji szkód powodowanych przez
zwierzynê (typ siedliskowy lasu, sk³ad uprawy, wysokoci drzewek itp.).
Koñcowy scenariusz analiz przestrzennych ma wskazaæ drzewostany proponowane do
objêcia u¿ytkowaniem przedrêbnym, w których poprzez pozostawienie ca³ych drzew lub
koron drzew pozyskanych w trzebie¿y do zgryzania i spa³owania zrealizowane zostanie zwiêkszanie bazy ¿erowej.
Scenariusz bazuje na typowych operacjach tworzenia nowych warstw SIP (wycinaniu,
buforowaniu, ³¹czeniu, selekcji warunkowej) i przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Utworzenie warstwy prawdopodobnych ostoi dziennych zwierzyny na obszarze nadlenictwa,
2. Wyselekcjonowanie obszaru typu I (wokó³ ostoi), w którym nie powinny byæ wyk³adane
drzewa do spa³owania
a) tworzenie pasa buforowego o sugerowanej szerokoci 1500 m wokó³ miejsc prawdopodobnych dziennych ostoi zwierzyny,
b) wyciêcie z obszaru nadlenictwa fragmentu warstwy informacyjnej utworzonej wg
punktu 2a).
3. Wyselekcjonowanie obszaru typu II (wokó³ upraw i m³odników), w którym równie¿ nie
powinny byæ wyk³adane drzewa do spa³owania
a) zastosowanie selekcji warunkowej o cechach miejsc, gdzie dotychczas stwierdzano
uszkodzenia i utworzenie z obszaru nadlenictwa warstwy upraw i m³odników, potencjalnie zagro¿onych uszkodzeniami przez zwierzynê,
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b) utworzenie pasa buforowego o sugerowanej szerokoci 200 m wokó³ wszystkich
powierzchni zagro¿onych uszkodzeniami i utworzenie nowej warstwy informacyjnej
zawieraj¹cej powierzchnie upraw, m³odników w³¹cznie z utworzonym pasem buforowym,
c) wyciêcie z granic nadlenictwa fragmentu warstwy informacyjnej utworzonej wg
punktu 3b.
4. Po³¹czenie treci warstw informacyjnych, dotycz¹cych obszarów typu I i II.
5. Utworzenie warstwy informacyjnej, podaj¹cej po³o¿enie wszystkich powierzchni koncentracji przestrzennej prac w u¿ytkowaniu przedrêbnym.
6. Wyciêcie z warstwy informacyjnej, podaj¹cej po³o¿enie wszystkich powierzchni wyselekcjonowanych do u¿ytkowania przedrêbnego obszaru, w którym nie powinno siê wyk³adaæ drzew do spa³owania, czyli obszarów typu I i II.
Warstwa wynikowa, utworzona po zrealizowaniu punktu 6 scenariusza analiz przestrzennych jest rozwi¹zaniem problemu optymalizacyjnego.

Charakterystyka scenariuszy analiz przestrzennych
w wybranych problemach zastosowania SIP
do ochrony lasu
Na ponad 50 problemów przestrzennych, zg³oszonych na szczeblu nadlenictwa, RDLP
i GDLP, dla których opracowano studium aplikacji, ponad 25% stanowi¹ problemy przestrzenne ró¿nych aspektów ochrony lasu. Uzyskanie na wyjciu SIP informacji wspomagaj¹cych decyzje ochronne z oczywistych wzglêdów uzale¿nione jest od prawid³owo ustalonego sekwensu dzia³añ na warstwach informacyjnych. Specyfika cech informacji przestrzennych o zagro¿eniach wymaga szczególnego podejcia metodycznego przy tworzeniu scenariuszy analiz przestrzennych. Cechy informacji przestrzennej o zagro¿eniach s¹ bowiem nastêpuj¹ce:
m du¿a iloæ i ró¿norodnoæ zagro¿eñ powoduje gromadzenie zró¿nicowanych jakociowo informacji przestrzennych, rejestrowanych w ró¿norodnych metodycznie monitoringach lenych i ogólnorodowiskowych,
m ze wzglêdów ekonomicznych i organizacyjnych informacja o zagro¿eniach zbierana
jest w terenie czêsto w sposób punktowy,
m czynniki szkodotwórcze istotnie ró¿ni¹ siê dynamik¹ czasow¹ i przestrzennym natê¿eniem.
Formu³owane przez przysz³ych u¿ytkowników SIP w LP propozycje aplikacji w zakresie
ochrony lasu na wszystkich szczeblach zarz¹dzania wskazuj¹ z wysokim prawdopodobieñstwem, ¿e przysz³e zastosowania SIP bêd¹ bazowaæ g³ównie na empirycznych danych terenowych o stanie zagro¿eñ ekosystemów lenych. Uwzglêdniaj¹c specyfikê SILP i standardu
LMN mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e dla potrzeb ochrony lasu na szczeblu nadlenictwa informacje o zagro¿eniach powinny byæ dostêpne dla pojedynczego drzewostanu, jako podstawowej jednostki odniesieñ przestrzennych, pomimo ¿e próby terenowe czêsto nie s¹ lokalizowane w ka¿dym drzewostanie.
Mo¿na równie¿ sformu³owaæ tezê, ¿e uzyskanie z SIP wiarygodnej i kwantyfikowanej
informacji o czynnikach sprawczych uszkodzeñ drzewostanów zale¿y zarówno od prawi-
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d³owego przeprowadzenia inwentaryzacji terenowych, jak i od sposobu przetransformowania ró¿norodnych przestrzennie danych terenowych na formê warstw informacyjnych SIP.
W konstruowaniu scenariuszy analiz przestrzennych w aplikacjach z zakresu ochrony
lasu nale¿y wykorzystaæ zwi¹zek pomiêdzy typami danych przestrzennych a ich w³asnociami w prezentowaniu zjawisk przestrzennych oraz fakt, ¿e wspó³czesna statystyka przestrzeni (geostatystyka) proponuje dla konkretnego typu danych przestrzennych specyficzne dla
typu sposoby analizy i modelowania. Powy¿sz¹ uwagê nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
zaklasyfikowanie konkretnych danych przestrzennych ochrony lasu do jednego z typów
danych przestrzennych determinuje sposób ich przetwarzania do postaci warstwy informacyjnej SIP, która jest podstawowym elementem do budowy scenariusza analiz przestrzennych. Wyranie nale¿y podkreliæ jednak fakt, ¿e dane inwentaryzacji terenowych ochrony
lasu czêsto maj¹ nieostr¹ naturê z punktu widzenia typów danych przestrzennych, i ¿e te
same dane inwentaryzacyjne mog¹ byæ zaklasyfikowane do ró¿nych typów danych przestrzennych. Konsekwencj¹ powy¿szego faktu mo¿e byæ powstanie scenariuszy analiz danych przestrzennych bazuj¹cych na odmiennie utworzonych warstwach informacyjnych.

Uwagi koñcowe
Przewidujemy, ¿e w miarê zwiêkszania wiadomoci rodowiska zawodowego co do
koniecznoci korzystania z SIP w procesie zarz¹dzania LP i rozumienia zasad analiz przestrzennych wykonywanych tym narzêdziem, zg³aszane bêd¹ kolejne propozycje opracowañ
aplikacji u¿ytkowych.
Etapy postêpowania, po zg³oszeniu propozycji nowej aplikacji powinny byæ nastêpuj¹ce:
m wstêpne rozpoznanie problemu, zawartego w propozycji aplikacji,
m przygotowanie przez eksperta lenika wyczerpuj¹cej, popartej znajomoci¹ literatury
przedmiotu, odpowiedzi na pytania odnonie aktualnych sposobów modelowania systemu przyrodniczego, technicznego lub ekonomicznego, zidentyfikowanych w propozycji aplikacji, wraz z uzasadnieniem wyboru okrelonego modelu,
m opracowanie rozwi¹zania problemu od strony algorytmicznej przez specjalistê SIP.
W sk³ad zespo³u powinni wchodziæ: u¿ytkownik SIP zg³aszaj¹cy propozycjê aplikacji,
ekspert merytoryczny z dziedziny lenictwa, w ramach której wskazywane by³y dotychczas
sposoby praktycznego rozwi¹zania zbli¿onych merytorycznie problemów przestrzennych
oraz ekspert merytoryczny, posiadaj¹cy wiedzê i umiejêtnoci tworzenia scenariuszy analiz
geometryczno-opisowych baz danych typu SIP.
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Summary
GIS technology is being introduced in the three-levels structure of the National Forest Holding State
Forests, managing a quarter of the whole country. The data bases, topics and range of spatial analysis
performed depends on the problems vital for forest management on the levels: forest districts, regional
directorates and general directorate of the State Forests.
The spatial problems of the management have been gathered from a questionnaire and the most
complicated of them have been selected, according to the level of complexity and difficulty of transforming the problem into its spatial model. The approach for solving spatial management problems has
been elaborated in the framework of the research conducted by the Division of Spatial Information
Systems and Forest Geodesy, Warsaw Agricultural University.
One of the spatial management problems has been selected to explain sequences of steps in the
analysis. The problem contains three spatial elements, which were involved in the spatial analysis
scenario. These element are: feeding grounds of red deer, day rest sites animals and routes from the
places of day rest to the feeding areas. After executing the elaborated scenario of the analysis, the
results in the form of the optimal distribution of forest stands were obtained. In the selected stands,
after the silvicultural thinning, trees will be remained for debarking.
The m. a. spatial management problem belongs to the forest protection activity. More than 25% of the
spatial problems, selected as very complicated, belongs to the forest protection topic as well. Because
of the high level of complexity of the forest protection spatial problems, caused by human beings,
insects, fungi and big animals, there is a need to utilize the contemporary approach and methods of
geostatistical analysis. The interior accuracy of the information layers is necessary for appraising the
final results of the spatial analysis.
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