
Dane teledetekcyjne 
w Babiogórskim Parku Narodowym 



Projekt: „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych 
metod teledetekcyjnych”

1. Działania 2.4 Ochrony przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- Wniosek został złożony 26.01.2018 r. 
- Umowę podpisano 25.09.2018 r.
- Dofinansowanie w formie refundacji 85% (kwota dofinansowania 1732289,20zł) - środki unijne 

2. Programu priorytetowego nr 4.1.2 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko”
- Wniosek został złożony 04.10.2018 r. 
- Umowę podpisano 11.02.2019 r.
- Dofinansowanie w formie refundacji 15% (kwota dofinansowania 305698,10zł) - środki 
krajowe   Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę 

2037987,30 zł.
Termin realizacji projektu:  2018 r. - 2021 r.



Działania zaplanowane w ramach projektu:
1. Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

teledetekcyjnych. 
2. Zakup sprzętu, oprogramowania GIS-owego oraz szkolenia.
3. Działania informacyjno-promocyjne.
4. Ocena danych teledetekcyjnych, pomoc techniczna, merytoryczna.
5. Zarządzanie projektem.



Główne działanie 1. „Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”
Szczegółowy Plan Prac



Dane pozyskane na obszarze BgPN powiększone o strefę buforową wokół granic parku + 
250m.
- Cyfrowe pionowe zdjęcia lotnicze realizowane w latach 2019, 2020, 2021
- Chmura punktów LiDAR pozyskana technologią lotniczego skanowania laserowego (ALS) 

(LiDAR ALS 1 LEAF ON 2019 r. i 2 LEAF OFF 2020 r.)
- Termalne cyfrowe zdjęcia lotnicze 2019 r.
- Zobrazowania hiperspektralne 2019 r.



Cyfrowe pionowe zdjęcia lotnicze w okresie pełnego rozwoju fenologicznego  oraz 
opracowanie cyfrowej ortofotomapy  – dla 3 lat realizacji projektu tj. 2019 r., 2020 r., 2021 r.  



Lotniczy skaning laserowy dla dwóch okresów: 
- Chmura punktów LiDAR ALS 1 – LEAF – ON. Wykonana w okresie pełnego rozwoju fenologicznego  
roslinności. 
- Chmura punktów LiDAR ALS 2 – LEAF – OFF. Wykonana  w okresie braku aparatu asymilacyjnego u drzew 
i krzewów liściastych oraz braku występowania  wysokiej roślinności zielnej. 









Lotnicze zobrazowania hiperspektralne wraz z ortomozaiką



Archiwalne dane teledetekcyjne 

Punkty 
czasowe

Zobrazowania

1977 lotnicze

1983 lotnicze

1988 satelitarne

1993 lotnicze satelitarne

1998 lotnicze satelitarne

2003 lotnicze satelitarne

2009 lotnicze satelitarne

2014 lotnicze satelitarne

2019 lotnicze satelitarne



Referencyjne dane terenowe niezbędne kalibracji uzyskanych wyników z danych 
teledetekcyjnych 





Analizy z pozyskanych danych teledetekcyjnych w ramach realizacji projektu:
1. Dynamika zmian pokrycia terenu obejmującego aktualną granicę BgPN z wyszczególnieniem 
zasięgów roślinności drzewiastej i krzewiastej.



2. Analiza składu gatunkowego drzewostanów z wyodrębnieniem zarośli krzewów i kosodrzewiny



3. Budowa drzewostanu:
- Struktura piętrowa dominujących taksonów
- Określenie zwarcia



4. Określenie zasobności drzewostanów w poszczególnych jednostkach „takson dominujący”



5. Inwentaryzacja stanu zdrowotnego drzewostanów BgPN



6. Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych



7. Inwentaryzacja sieci komunikacyjnych oraz istniejącej i teoretycznej sieci wód 
powierzchniowych



Wykonujemy zadanie związane z aktualizacją podkładu geodezyjnego

Zostały pozyskanie dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. ewidencją gruntów i 
budynków (EGiB) prowadzona przez starostwa powiatowe w Suchej Beskidzkiej i Nowym Targu.

Wykonano analizy oceniające zgodność obecnej mapy numerycznej Parku z  pozyskanymi danymi z EGiB

Sporządzono wykazy rozbieżności pomiędzy BgPN a EGiB - przy przychylnym stanowisku Geodety 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,  możemy wprowadzić zmiany zarówno w mapie numerycznej Parku jak i 
zasobach EGiB na podstawie wcześniej opracowanych materiałów teledetekcyjnych (ortofotomapy, NMT) 
obrazujących rzeczywisty stan na gruncie. 

Finalnie mają zostać przyjęte nowe granice wewnętrzne BgPN oraz zaktualizowane niektóre użytki gruntowe.



Zewnętrzną granicę BgPN przyjęto jako granice działek ewidencyjnych zgodnie z EGiB.



Podjęto decyzję o korekcie granic działek wewnątrz obszaru Parku na podstawie aktualnej 
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.  







Dziękuję za uwagę
Konrad Gonciarczyk
Babiogórski Park Narodowy


