
Teledetekcja 
 w Wielkopolskim Parku Narodowym 



Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych w 
Wielkopolskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii teledetekcyjnych  

realizowany w ramach programu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 2.4.4d ocena stanu 
zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych 

 

Całkowity koszt projektu: 2 802 126,00 zł 

 

Koszt dofinansowania na podstawie umowy POIS.02.04.00-00-0011/18-00:  2381807,10 zł 

 

Koszt dofinansowania na podstawie umowy 36/2019/Wn15/OP-do-ys/D:  420318,90 zł 



Główne cele projektu: 

• Zidentyfikowanie zmian zachodzących na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego i jego otuliny, 

• Pozyskanie danych archiwalnych, 

• Pozyskanie danych teledetekcyjnych, 

• Badania terenowe, 

• Wzbogacenie infrastruktury informatycznej. 

 

 

 



Etap I: Opracowanie Szczegółowego Planu Pracy (SPP), 
Etap II: Pozyskanie danych lotniczych i naziemnych (referencyjnych), 
Etap III: Analiza zebranych danych lotniczych i naziemnych, 
Etap IV: Utworzenie bazy danych oraz szkolenie pracowników z zakresu 
zarządzania danymi teledetekcyjnymi. 

Pozyskanie danych teledetekcyjnych oraz ich analiza z użyciem 
nowoczesnych metod teledetekcyjnych 



Obszar badań 
Zakres poszczególnych opracowań został określony 
w Szczegółowym Planie Pracy (SPP) 



• ALS (ang. Airborne Laser Scanning) - lotniczy skaner laserowy 
• HS – zobrazowanie hiperspektralne – skaner hiperspektralny 
• TIR – Obraz termalny – kamera termalna 
• RGB + NIR – obraz światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni – 

kamera wielkoformatowa 

Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Dane teledetekcyjne:  



Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Chmura punktów Numeryczny Model Terenu 

Dane teledetekcyjne 



Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Dane termalne 

Dane teledetekcyjne 

Ortofotomapa 2019 
Wielkość piksela: 10 cm. 

Ortofotomapa 2021 
Wielkość piksela: 5 cm 

Dane hiperspektralne 
430 kanałów spektralnych zobrazowania w zakresie 
spektralnym 400-2500 nm. Wielkość piksela: 1 m. 

 1 kanał o wartościach piksela reprezentujących 
temperaturę w mili °C. Wielkość piksela: 1 m.  



Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Dane historyczne 

Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

1960 1969 



Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Dane historyczne 

Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

1976 1979 



Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Dane historyczne 

Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

1986 
1996 



Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

2011 
2016 

Dane historyczne 



Badania terenowe (botaniczne, dendrologiczne, hydrologiczne) będące zsynchronizowane z czasem nalotów 

Rodzaj pozyskanych danych w II etapie  

Siatka stanowisk badawczych w Jeziorze Góreckim. Lokalizacja punktów pomiarowych dla produktu  “Dane pomiarowe 
dla lądowych zbiorowisk roślinnych” 



Zróżnicowanie 

roślinnośći wodnej 

 Inwentaryzacja las

ów  

i zadrzewień 

Charakterystyka 

geomorfologiczna  

oraz przekształcenia 

rzeźby terenu 

 Inwentaryzacja wód 

powierzchniowych 

Charakterystyka 

parametrów fizyko-

chemicznych wód 

Użytkowanie 

gruntu, zabudowy i 

dróg 

Zróżnicowanie 
roślinności lądowej 

Proces 

inwazji roślin 

naczyniowych 
 

ZAGADNIENIA ETAPU III 



Zakres poszczególnych opracowań: 
 
• Wyniki analiz – pliki wektorowe lub rastrowe 
 
• Karta produktu - produkt każdej analizy 

zaopatrzony został w dokument  opisującą 
metodę wytworzenia oraz uzyskane wyniki  
 

• Wizualizacja kartograficzna - dla części 
produktów opracowana w skali 1:50 000 oraz 
1:10 000 

Fragment karty produktu dla mapy roślinności rzeczywistej 

Mapa lądowej roślinności rzeczywistej 
1:50 000 



Przegląd wybranych opracowań 



Zróżnicowanie roślinności lądowej 
 

• Mapa lądowej roślinności rzeczywistej, 
• Mapa lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, 
• Mapa przestrzennego rozkładu teledetekcyjnych wskaźników roślinności 

związanych z cechami biofizycznymi roślinności, 
• Mapa przestrzennego  rozkładu teledetekcyjnych wskaźników roślinności 

związanych ze strukturą roślinności. 



Zróżnicowanie roślinności lądowej 
 

1:50 000 

28 arkuszy w skali 1:10 000 

Mapa lądowej roślinności rzeczywistej 



Zróżnicowanie roślinności lądowej 
 

Wizualizacja kartograficzna w skali 1:50 000 

Mapa lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 

28 arkuszy w skali 1:10 000  



• Mapa roślinności wodnej 

• Mapa wodnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 

Inwentaryzacja i charakterystyka zróżnicowania roślinności wodnej 
 



Inwentaryzacja i charakterystyka zróżnicowania roślinności wodnej 
 

Wizualizacja kartograficzna w skali 1:50 000 

 
28 arkuszy w skali 1:10 000 

Mapa wodnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000  



• Mapa obcych gatunków roślin naczyniowych 

• Mapa zagrożenia nieleśnych lądowych siedlisk przyrodniczych 
Natura 2000 występowaniem obcych gatunków roślin 
naczyniowych 

Proces inwazji roślin naczyniowych  



Kolczurka klapowana 

Fot. A. Purcel Fot. B. Gerlof Fot. B. Gerlof 

Orzech włoski Klon jesionolistny Nawłoć 

Fot. B. Gerlof Fot. A. Purcel 

Proces inwazji roślin naczyniowych  



Dąb czerwony 

Fot. A. Purcel Fot. A. Purcel Fot. B. Gerlof 

Rdestowiec Robinia akacjowa 

Fot. B. Gerlof Fot. B. Gerlof Fot. A. Purcel 

Proces inwazji roślin naczyniowych  



Proces inwazji roślin naczyniowych 
 
 
 
 

Wizualizacja kartograficzna w skali 1:50 000 

28 arkuszy w skali 1:10 000 

Mapa obcych gatunków roślin naczyniowych  



• Mapa aktualnej granicy las / tereny otwarte (w tym polan śródleśnych)  

• Mapa zadrzewień, 

• Mapa lasotwórczych gatunków drzew, 

• Analiza zróżnicowania parametrów drzewostanów, 

• Mapa martwych drzew stojących, 

• Mapa drzew okazałych. 

 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 



 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

Wizualizacja kartograficzna w skali 1:50 000 

28 arkuszy w skali 1:10 000 

Mapa aktualnej granicy las/tereny otwarte  



 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

Wizualizacja kartograficzna w skali 1:50 000 

28 arkuszy w skali 1:10 000 

Mapa zadrzewień 



Mapa lasotwórczych gatunków drzew 

 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

28 arkuszy w skali 1:10 000 

Wizualizacja kartograficzna w skali 1:50 000 



Analiza zróżnicowania parametrów drzewostanu 

 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

Lokalizacja kołowych powierzchni próbnych  

Rozkład klas zasobności drzewostanów 



 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

 Rozkład tablicowego rocznego przyrostu zasobności drzewostanów  Rozkład klas przeciętnego rocznego przyrostu wysokości drzewostanów   

Analiza zróżnicowania parametrów drzewostanu 



 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

Rozkład szacowanej klasy wieku drzewostanów 

Analiza zróżnicowania parametrów drzewostanu 

 Rozkład gatunku panującego drzewostanów 



 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 

Procentowy udział martwych drzew w wydzieleniu WPN Mapa martwych drzew stojących 



Mapa drzew okazałych 

 Inwentaryzacja lasów i zadrzewień 



• Aktualizacja granic mapy geomorfologicznej, 

• Mapa dynamiki zmian rzeźby terenu  

Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 



Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 

Aktualizacja granic mapy geomorfologicznej 

Morfometria  
1:30 000 

Geomorfologia 
1:30 000 



Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 

Produkt opracowano metodą analizy różnicowej w oparciu o aktualny i archiwalny Numeryczny 
Model Terenu. 
 
Ze względu na zmiany bezwględnej wysokości terenu obszary zmian geomorfologicznych 
poddano reklasyfikacji na szcześć grup. 

 
Dodatkowo na drodze fotointerpretacji każda zmiana otrzymała informację o genezie powstania. 

2011 2019 

zmiany bezwględnej wysokości terenu 

Dynamika zmian rzeźby terenu  



Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 

Geneza powstania przekształceń rzeźby terenu 

Dynamika zmian rzeźby terenu  



Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 

2011 2019 

Zmiana naturalna 



Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 

2011 2019 

Zmiana antropogeniczna 



Charakterystyka geomorfologiczna oraz przekształcenia rzeźby terenu 

2011 2019 

Zmiana antropogeniczna 



• Mapa cieków, 

• Identyfikacja aktualnej powierzchni lustra wody jezior,  

• Identyfikacja historycznej powierzchni lustra wody jezior,  

• Analiza dynamiki zarastania jezior. 

 Inwentaryzacja wód powierzchniowych 



Mapa cieków 

 Inwentaryzacja wód powierzchniowych 

1:50 000 31 arkuszy w skali 1:10 000 



Powierzchnia lustra wody jeziora Wielkowiejskiego [ha] 

Identyfikacja historycznej oraz aktualnej powierzchni lustra wody jezior 

 Inwentaryzacja wód powierzchniowych 

2016 2019 1996 1986 



Zmiany powierzchni jeziora Trzcielińskiego 

 Inwentaryzacja wód powierzchniowych 

2019 
36612 m2 14723 m2 

1986 



• Identyfikacja mieszania się wód w zbiornikach, 

• Mapa zróżnicowania parametrów fizyko-chemicznych wód 
powierzchniowych w warstwach wód stojących: zawiesiny, chlorofilu a, 
chlorków, azotu.  

Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód 



Identyfikacja mieszania się wód w zbiornikach 
Analiza wykonana dla trzech jezior: Góreckiego, Witobelskiego oraz Dymaczewskiego.  

Mieszanie termiczne Mieszanie spektralne 

Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód 



Mapa zróżnicowania parametrów fizyko-chemicznych 

Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód 

Lokalizacja punktów pozyskania naziemnych danych 
referencyjnych na jeziorach. 
 
Analizy wykonano dla trzech jezior: Góreckiego, Witobelskiego 
oraz Dymaczewskiego.  



Mapa zróżnicowania parametrów fizyko-chemicznych 

Zróżnicowanie rozmieszczenia azotu Zróżnicowanie rozmieszczenia chlorofilu A 

Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód 



Mapa zróżnicowania parametrów fizyko-chemicznych 

Zróżnicowanie rozmieszczenia chlorków Zróżnicowanie rozmieszczenia zawiesiny ogólnej 

Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód 



• Mapa pokrycia terenu, 

• Mapa użytkowania gruntów - stan historyczny, 

• Analiza zmian użytkowania gruntów: stan historyczny do aktualnego, 

• Mapa sieci i obszarów komunikacyjnych. 

Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 



Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 
Mapa pokrycia terenu 

1:10 000 



Analiza zmian użytkowania gruntów: stan historyczny do aktualnego 

Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 



Analiza zmian użytkowania gruntów: stan historyczny do aktualnego 

Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 



1976 2019 
Glinianki w Mosinie 

Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

Analiza zmian użytkowania gruntów: stan historyczny do aktualnego 



1960 2019 

Skrzyżowanie ul. Podgórnej z ul. Mosińską w Stęszewie 

Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

1996 



Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

1996 2016 2021 



Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

1960 1944 



Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

1996 1976 



Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

2016 2011 



Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

2021 2019 



Mapa sieci i obszarów komunikacyjnych 

Inwentaryzacja użytkowania gruntu i dróg 

Efektem analizy są dane ukazujące rozmieszczenie:  

• Dróg, 

• Scieżek pieszych i rowerowych, 

• Dróg kolejowych, 

• Parkingów, 

• Przewodów ciepłowniczych, 

• Przewodów elektroenergetycznych, 

• Przewodów kanalizacyjnych, 

• Przewodów telekomunikacyjnych, 

• Przewodów wodociągowych. 



Przykłady wykorzystania danych w pracy WPN 



Wykorzystanie w pracy  
Projekt ograniczenia ruchu na drogach przebiegających przez teren WPN 



Wykorzystanie w pracy  

Geomorfologia WPN 



Wykorzystanie w pracy  

Mapa turystyczna 



Wykorzystanie w pracy  

Mapa szlaków turystycznych 

1:50 000 

1:15 000 

1:10 000 



Wykorzystanie w pracy  

Szlaki rowerowe WPN 



Wykorzystanie w pracy  

Ortofotomapa stworzona za pomocą bezzałogowego 
statku powietrznego DJI Phantom 4 RTK oraz 
oprogramowania Pix4Dmapper  



Dziękujemy za uwagę  


