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Jeżeli chce się propagować trwały długofalowy rozwój bez pewnych jakościowych informacji 

dotyczących sposobów użytkowania i rodzajów roślinnego pokrycia ziemi, to stanowiłoby to 

zaprzeczenie samego pojęcia trwałości. Zarządzanie naturalnymi zasobami w celu planowania 

rozwoju bazuje na informacjach dających się uzyskać wyłącznie przez kartografowanie 

roślinnego pokrycia ziemi i sposobów użytkowania ziemi. Ta praca badawcza została 

zrealizowana w celu dostarczenia tego rodzaju informacji. 

To opracowanie wykorzystuje hybrydową klasyfikację uzyskaną poprzez Landsat 5 TM i 

Landsat 7 ETM+ w celu wyróżnienia 8 typów pokrycia roślinnego ziemi poprzez 

kartografowanie całej strefy skrajnej północy Kamerunu za okres 1986 – 2002. Mapy zostały 

opracowane na podstawie 200 punktów kontrolnych ustanowionych w czasie trwania pracy w 

terenie. Dla celów kwalifikacji osiągnięto dokładności  83,5 % oraz 82 % według stastystyk 

Kappa oraz odpowiednio 0,8 i 0,78 dla lat 1986 oraz 2002. Użyto pokwalifikacyjnej detekcji 

zmian w celu stworzenia mapy zmian, na podstawie  której z kolei uzyskano matrycę zmian. 

Matryca ta posłużyła do przeanalizowania zmian w roślinnym pokryciu terenu.  

Wyniki wykazują, że wszystkie rodzaje roślinnego pokrycia terenu uległy zmianom w okresie 

16-letniego przedziału czasowego. 36,8 % całej strefy wykazało zmiany, równocześnie jednak 

63,2% (2 159 930 ha) pozostało bez zmian. Całkowita powierzchnia otwartej. pokrytej trawą, 

sawany (pastwiska) powiększyła się o 63,2 % w porówaniu z wynikami badań z 1986 roku. 

Ta sama tendencja dała się zaobserwować w stosunku do rolnictwa oraz powierzchniach 

nieużytków (2,88 %). Jeśli chodzie o zalesioną sawanę, to daje się zaobserwować mały 

przyrost, który bez wyników uzyskanych przy pomocy matrycy  byłby niezauważalny. Te 

wyniki odzwierciedlają obecną i dawną sytuację w tej strefie.  Skrajna północ stanowi 

najbardziej gęsto  zaludniony region kraju. Jego mieszkańcy są w przeważającej części 

rolnikami oraz hodowcami bydła. Poszukiwanie nowych powierzchni uprawnych oraz 

pastwisk dla bydła stanowi, wraz z surowym klima-tem, jest główną przyczyną 

rejestrowanych zmian. Opracowanie badawcze daje wgląd w zmiany rodzajów roślinnego 

pokrycia ziemi, które miały miejsce w ciągu ostatnich 16 lat w skrajnie północnej strefie 



Kamerunu. W celu lepszego zrozumienia obecnej sytua-cji, byłoby celowe przeanalizowanie 

najnowszych zdjęć saterlitarnych tego terenu. 
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