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OBSZARY NATURA 2000 

 

 

 

 

W Polsce wprowadzone od 2004 r. 
 

Obowiązki 

 Obowiązek oceny wpływu 

przedsięwzięć na te obszary 

 Obowiązek zapobiegania wszelkim 

pogorszeniom 

 Obowiązek proaktywnej ochrony 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 obszary ochrony określonych typów 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

 obszary specjalnej ochrony ptaków 

(OSO) oraz specjalne obszary ochrony 

siedlisk (SOO) 



MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NATURA 2000 

 Jednolita metodyka w UE 

 Badania eksperckie 

 Eksperci lokalni ds. siedlisk przyrodniczych 

 Eksperci lokalni ds. gatunków roślin 

 Eksperci lokalni ds. gatunków zwierząt 

 Stanowiska monitoringowe  

 Parametry : 

 Powierzchnia siedliska 

 Struktura i funkcja 

 Wskaźniki stanu siedliska (dla każdego siedliska inne wskaźniki, 

skala ocen: FV, U1, U2)  

 Perspektywy ochrony siedliska 



o Metodyka monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 
występujących w przestrzeni rolniczej (WP7) 

o Konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej (WP1) 

o Metodyka inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w 
przestrzeni rolniczej z zastosowaniem technik teledetekcyjnych (WP3) 

o Metodyka identyfikacji zagrożenia przesuszeniem nieleśnych siedliskach 
przyrodniczych Natura 2000  (WP4) 

o Metodyka identyfikacji procesu sukcesji w nieleśnych siedliskach przyrodniczych 
Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych (WP5) 

o Metodyka identyfikacji obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków 
roślin (WP6) 

CELE PROJEKTU 



 Zastosowanie metod teledetekcyjnych do monitorowania 

obszarów NATURA 2000 jako narzędzia obiektywnej oceny 

stanu  

 Wskazanie optymalnego zestawu danych do monitorowania 

poszczególnych siedlisk i rodzajów zagrożeń   

 Wskazanie optymalnego terminu rejestracji danych do 

monitorowania poszczególnych siedlisk i rodzajów zagrożeń  

 Wskazanie/opracowanie metodyk przetwarzania i integracji 

danych do monitorowania stanu siedlisk i zagrożeń  

 Uwzględnienie specyfiki obszarów NATURA 2000 (strefy 

klimatyczne, lokalne uwarunkowania itp.) 

ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA REALIZACJI 



Dolina Biebrzy 

Dolina Bugu 
Dolina Krasnej 
Góry Kamienne 

Nadwarciańska 
Nidziańska 

Olsztyńsko-Mirowska 
Pełczyska 
Puszczy Drawskiej 

Rudawy Janowickie 
Uroczyska Lasów Janowskich 

Uroczyska Puszczy Drawskiej 
Wrzosowiska ŚŁ 

Obszary A – Ostoje 

Obszary B - Gatunki 

Calamagrostis epigejos 

Cirsium arvense 
Deschampsia caespitosa 
Filipendula ulmaria 

Molinia caerulea 
Rubus spp. 

Urtica dioica 
Echinocystis lobata 
Erigeron annuus 

Heracleum spp. 
Lupinus polyphyllus 

Padus serotina 
Reynoutria spp. 
Rumex confertus 

Solidago spp. 
Spirea tomentosa 

ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA REALIZACJI 
Obszar i przedmiot badań 

  
 32 obszary badawcze   

 11 typów siedlisk  

 16 gatunków roślin 



Dane źródłowe 

 Lotnicze 

 zdjęcia lotnicze  

 archiwalne (analogowe, cyfrowe)  

 aktualne 

 obrazy hiperspektralne 

 obrazy termalne 

 dane z lotniczego skanowania 
laserowego ALS  

 Naziemne 

 referencyjne botaniczne 

 charakterystyki spektralne gatunków 

ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA REALIZACJI 



 3 kampanie lotnicze (równoczesna  rejestracja danych) i naziemne w 
sezonie wegetacyjnym, uwzględniające różne okresy rozwoju roślinności  

 

Kampanie pomiarowe 

  

Parametry 

Aerial Laser 

Scanner (FWF) 

Riegl LiteMapper 

Hyperspectral Camera 

HySpex 
Medium 

Format 

Camera RGB VNIR SWIR 

Gęstość punktów 

(pkt/m2) 
7 - - -  

Wielkość piksela w m - 0,5 1 0,1 

FOV max (stopnie) 60 34 34 52 

Pokrycie w % 62,7 30 30 55,8 

Szer. pokrycia 855 450 450 720 

ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA REALIZACJI 

 Synchronizacja czasowa obu kampanii (± 7 dni) 

 Standaryzacja obserwacji botanicznych 

 



IDENTYFIKACJA PROCESU SUKCESJI W NIELEŚNYCH 
SIEDLISKACH PRZYRODNICZYCH NATURA 2000  
Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK TELEDETEKCYJNYCH 

Koncepcja metodyki badań 



CEL - OKREŚLENIE DYNAMIKI SUKCESJI NATURALNEJ 

na podstawie aktualnej i archiwalnej serii wieloczasowych 
zdjęć lotniczych (klasycznych i hiperspektralnych) oraz 
danych ALS 
  jako zasięgu, 

  jako zmian wysokości, 

  ew. zmian biomasy. 
 

   Określenie zasięgu i dynamiki sukcesji naturalnej w 
poszczególnych terminach 

 Powierzchnia drzew i krzewów w rozdzieleniu na poszczególne gatunki 
– na podstawie danych z 2016; 

 Względny przyrost powierzchni (wyrażony w m2) i biomasy  drzew i 
krzewów (wyrażony w m3) w funkcji czasu (2016 vs. dane archiwalne 
sięgając jak najdalej w przeszłość); 

 Biomasa  drzew i krzewów z rozdzieleniem na poszczególne gatunki – 
na podstawie danych z 2016. 

 

 

 



OBSZARY BADAWCZE 

 Dolina Biebrzy (mokradła)  

 

 Olsztyńsko-Mirowska                

(siedlisko suche) 

 



ANALIZOWANE GATUNKI - PROMOTORZY SUKCESJI  
na siedliskach bagiennych: 

 

 

 

 

 
  

     Olsza czarna  

   Alnus glutinosa  

      

       Brzoza omszona  

      Betula pubescens 

  

      Wierzby Salix ssp.  

        (w tym głównie Salix cinerea) 

 

 Sosna zwyczajna  

   Pinus sylvestris 

 



na siedliskach suchych: 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jałowiec pospolity  

   Juniperus communis 

 

              Śliwa tarnina  

           Prunus spinosa 

                                     Głóg Crataegus ssp.  

 

 

 

 

 

 

       Szakłak pospolity  

    Rhamnus cathartica 

           Dereń świdwa               Sosna zwyczajna 

          Cornus sanguinea                                             Pinus sylvestris 

 

ANALIZOWANE GATUNKI - PROMOTORZY SUKCESJI  



KAMPANIE POMIAROWE 

 Kampanie lotnicze  
 Dane ALS 

 Zdjęcia RGB 

 Dane hiperspektralne 

 Kampanie botaniczne: 

 Obserwacje w poligonach referencyjnych (promotorzy sukcesji): 

 gatunek 

 stan zachowania (faza rozwoju, przebarwienia liści, defoliacja, 

uszkodzenia korony - obecność suchych gałęzi itp.),  

 wysokość (pomiar wysokościomierzem) 

 zwarcie korony drzewa, ew. zajmowanej powierzchni w przypadku 

krzewów. 

 Dane o występowaniu innych drzew i krzewów (tzw. tło)  

 gatunek 

 Pomiary spektralne dla stwierdzonych gatunków drzew i krzewów 

 

 



Karta obserwacji  

KAMPANIE BOTANICZNE 



KAMPANIE POMIAROWE 

Ostoja Dolina Biebrzy 
Ostoja Olsztyńsko-

Mirowska 

Kampania  

lotnicza 

Kampania 

botaniczna 

Kampania  

lotnicza 

Kampania 

botaniczna 

Kampania I 3-4.06.2016 5-12.06.2016 23-28.06.2016 12-14.06.2016 

Kampania II 26.07.2016 22-28.07.2016 23.07.2016 1-2.08.2016 

Kampania III 15.09.2016 30.08.2016 11.09.2016 … 



OSTOJA OLSZTYŃSKO-MIROWSKA 

 Obserwacje botaniczne 

378 obserwacji 



DOLINA BIEBRZY 

 Obserwacje botaniczne 

153 obserwacje 



DOLINA BIEBRZY 

 Zdjęcia archiwalne 

 2015 

 2010 

 2006 

 1997 

 1979 

 1966 

 



archiwalne 
zdjęcia 
lotnicze 

ALS FWF Dane hiper-
spektralne 

Przetwarzanie wstępne 
(wyznaczenie metryk 
kamer lub Elementów 
Orientacji Zewnętrznej 

Generowanie NMT 

Integracja danych i klasyfikacja  
gatunków drzew i krzewów – promotorów sukcesji 

Generowanie chmur 

punktów (testowanie 

metod) 

Obliczanie wskaźników ilościowych  
i korelacja z danymi in-situ  

METODYKA REALIZACJI 

Dane 
botaniczne 

Generowanie NMPT 

Generowanie Voxeli 

Obliczanie obrazów 
wskaźnikowych 

Przetwarzanie wstępne 
(korekcja 

geometryczna, 
atmosferyczna,) 

Naziemne 
pomiary 

spektralne 

Ocena dokładności i weryfikacja (kampania terenowa I rok)  

Walidacja metodyki na pozostałych obszarach badawczych  

Generowanie NMPTx 

NMPT2016 - NMPTx 

Usuwanie błędów 
grubych  



GENEROWANIE CHMUR PUNKTÓW  
ZE ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH 

Problemy 

 Jakość zdjęć archiwalnych 

 Różna rozdzielczość przestrzenna 

 Różna rozdzielczość radiometryczna 

 Słaba tekstura 

 

 Osnowa fotogrametryczna 

 brak stałych punktów wewnątrz obszaru 

badawczego – teren z roślinnością 

trawiastą i krzewami 

Chmura punktów ze zdjęć z 1997 r. 



NMPT 2010 



NMPT 2015 
 



POSTĘP SUKCESJI NATURALNEJ  
W LATACH 2010-2015 – WSTĘPNE WYNIKI 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

habitars.pl 


