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Fotografia lotnicza jest integralną częścią rozwiązań stosowanych w inwentaryzacji lasu i 

znaczącym źródłem danych. Celem niniejszej pracy było opracowanie i rozwinięcie metod 

stosowanych w inwentaryzacji lasów nizinnych i ich adaptowanie do warunków lasów 

górskich. Zastosowano cyfrowe zdjęcia barwne w podczerwieni (CIR) w skali 1:10000 i z 

wielkością piksela 13 cm. 

Inwentaryzacja lasów górskich (w Parku Narodowym Gór Stołowych) z zastosowaniem 

fotografii CIR i z wykorzystaniem obserwacji 3D (trójwymiarowej) składała się z dwóch faz 

(pomiar dwufazowy z użyciem estymatorów regresyjnych). W pierwszej z nich cechy 

pomocnicze (np. pokrycie powierzchni przez korony drzew, wysokość dominujących drzew, 

zagęszczenie drzew) były mierzone na zdjęciach lotniczych (355 powierzchni kołowych). 

Poszukiwana cecha (zapas) była mierzona na ziemi – na powierzchniach próbnych 

położonych w miejscach odpowiadających powierzchniom lotniczym. Przy użyciu regresji 

wielorakiej zmierzono zależność statystyczną między cechą poszukiwaną, a cechami 

pomocniczymi. W drugiej fazie wybrane cechy pomocnicze zmierzono na zwiększonej (tylko 

na zdjęciach lotniczych) populacji 2772 powierzchni próbnych. Poszukiwana cecha (zapas 

rosnący) została obliczona dla całej powierzchni leśnej z wykorzystaniem regresji obliczonej 

w pierwszej fazie (pomiędzy nią a cechami pomocniczymi).  

Najważniejszym zadaniem w niniejszej pracy było zebranie danych interpretowanych i 

mierzonych na trójwymiarowych zdjęciach lotniczych, analiza otrzymanych danych, 

obliczenie zapasu rosnącego i ocena dokładności wyników. Uzyskane rezultaty wskazały, że 

wysokość drzew i tzw. objętość zielona były cechami najważniejszymi dla obliczenia zapasu 

rosnącego z użyciem metody dwufazowej. Współczynnik korelacji wielorakiej wskazał, że 

istniała bardzo silna zależność R = 0,85 pomiędzy zapasem zmierzonym na ziemi, a tymi 

dwoma cechami. Oszacowany średni zapas na całej powierzchni lasów Parku Narodowego 

Gór Stołowych wyniósł 403 ± 11 m
3
/ha (tj. ± 2.8 %). Dokładność tej inwentaryzacji była 

zbliżona do rezultatów inwentaryzacji prowadzonej dla potrzeb urządzania lasu (z 

wykorzystaniem około 800 naziemnych powierzchni próbnych).  
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