
WIELKOOBSZAROWA ANALIZA ZASIĘGU ZNISZCZEŃ W LASACH 
NA PODSTAWIE ZDJEĆ SATELITARNYCH SENTINEL-2

Zmiany klimatyczne i ocieplanie się klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych
typu huragany, powodzie czy pożary. Naukowcy ostrzegają, że liczba ekstremalnych zjawisk w Europie będzie wzrastała
[Haarsma i in. 2013; Forzieri i in. 2016, 2017]. Rok 2017 został nazwany w wielu krajach rokiem ekstremalnych zjawisk
pogodowych, klęsk żywiołowych i huraganów.

W 2017 r. huraganowe wiatry nie ominęły również Polski. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszły gwałtowne
burze, którym towarzyszyły porywy wiatrów dochodzące do 115 km/ha. Największe straty materialne odnotowano w
województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim.
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WYNIKI

CEL PRACY DANE i METODA

Zbadanie możliwości wykorzystania zobrazowań 
satelitarnych Sentinel−2 do określania zasięgu 
zniszczeń w lasach spowodowanych sierpniowym 
huraganem.

Misja Sentinel−2 to dwa siostrzane satelity:

•13 kanałów spektralnych

•rozdzielczość przestrzenna: 

10 m (4 kanały: widzialne + podczerwień), 

20 m (6 kanałów: bliższa i daleka podczerwień

60 m (3 kanały: do korekty atmosferycznej)

•szeroki pas obrazowania – 290 km

•skrócony czas rewizyty – 5 dni dla S2A&B

Dane Sentinel-2
-14 par zdjęć przed i po przejściu nawałnicy:

7 zdjęć przed nawałnicą (13.09.2016 i 30.07.2017)
7 zdjęć  po nawałnicy (24.08.2017 i 28.09.2017)

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wilgotności 
(NDMI)

NDMI = (NIR−SWIR) / (NIR+SWIR)
gdzie: NIR k. 8 = 842 nm, SWIR k. 11 = 1610 nm

dNDMI = NDMIpo – NDMIprzed

13.09.2016 28.09.2017

LP−Ac [ha]: pow. zniszczeń w Lasach Państwowych (LP)
LP−Ado [ha]: pow. do odnowienia (wg [BILP, 2017])
S2−Ac [ha]: pow. zniszczeń ogółem wg Sentinel-2
S2−ALP [ha]: pow. zniszczeń w LP (wg S2)
S2−Apoza [ha]: pow. zniszczeń poza LP (wg S2)
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• Według analiz zdjęć Sentinel−2 uszkodzeniu uległy lasy o łącznej
powierzchni 35 811 ha, z czego 27 665 ha stanowią uszkodzenia
lasów na terenie LP, zaś pozostałe 8 146 ha to uszkodzenia w lasach
niebędących własnością LP.

• Według raportu opublikowanymi przez DGLP [BILP 2017] do
odnowienia zakwalifikowano powierzchnię 39 224 ha, czyli o ponad
11 000 ha większą niż powierzchnia zniszczeń w LP określoną na
podstawie danych satelitarnych.

• Ograniczeniem dla satelitów optycznych jest silne zachmurzenie. W
przypadku sierpniowego huraganu bezchmurne zobrazowania dla
całego obszaru zostały zarejestrowane ponad miesiąc po nawałnicy
(alternatywą może być stosowanie danych z różnych sensorów).

• Powierzchnie lasów, na których nastąpiło prawie całkowite
zniszczenie drzewostanu charakteryzują się homogeniczną teksturą
o dominacji odbicia spektralnego od pokrywy glebowej.

• W przypadku drzew częściowo uszkodzonych, znaczące zmiany w
strukturze ulistnienia, zawartości wody w liściach w porównaniu do
nieuszkodzonych drzewo-
stanów, będą mogły być
określone metodami tele-
detekcyjnymi po upływie
dłuższego okresu.

• Na zdjęciach późniejszych
widać postęp prac porząd-
kowych.


