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Dnia 26 grudnia 2004 roku niedaleko Sumatry doszło do podmorskiego trzęsienia ziemi, 
jednego z najsilniejszych w historii. Skutki tego trzęsienia ziemi były tragiczne: w ciągu 
następnych kilkunastu godzin do wybrzeży wielu krajów położonych nad Oceanem 
Indyjskim docierały fale tsunami, które spowodowały śmierć ponad 200 tysięcy ludzi oraz 
olbrzymie straty materialne. Najbardziej ucierpiała położona w bezpośrednim sąsiedz-
twie epicentrum Indonezja: tam fale tsunami dotarły najszybciej. Zginęło również wiele 
tysięcy mieszkańców Sri Lanki, Indii oraz Tajlandii, chociaż fale tsunami spustoszyły 
wybrzeża tych krajów dopiero po ponad godzinie od wystąpienia trzęsienia ziemi. Ofiary 
śmiertelne zanotowano także w położonych tysiące kilometrów od Sumatry krajach afry-
kańskich ( Somalia, Tanzania ). Duża liczba ofiar wiązała się przede wszystkim z brakiem 
jakiegokolwiek systemu ostrzegania przed tsunami w krajach basenu Oceanu Indyjskiego, 
choć sprawny i sprawdzony system ostrzegania funkcjonował w tym czasie na Pacyfiku, 
który znacznie częściej doświadcza tego typ zjawisk, a ponadto takie kraje pacyficzne, jak 
Stany Zjednoczone i Japonia dysponują odpowiednimi technologiami niezbędnymi do 
jego utworzenia. O tym, że to właśnie brak systemu ostrzegania przyczynił się do tak dużej 
liczby ofiar, świadczy przeprowadzona w kilku przypadkach ewakuacja wybrzeży, która 
uratowała wiele zagrożonych osób ( Wikipedia 2012 ).

Głównym ośrodkiem systemu pacyficznego jest Pacific Tsunami Warning Center 
( http://ptwc.weather.gov/ ), jeden z dwóch amerykańskich ośrodków działających na 
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Pacyfiku ( drugi zlokalizowany jest na Alasce ). P T W C działa zarówno w skali globalnej 
( ostrzeżenia dla wszystkich krajów regionu Pacyfiku ), krajowej ( ostrzeżenia dla Stanów 
Zjednoczonych i terytoriów zależnych na Pacyfiku ) oraz lokalnej ( Hawaje ). Z kolei np. 
w Japonii służbą odpowiedzialną za ostrzeganie przed tsunami jest Japońska Agencja 
Meteorologiczna ( http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html ).

Budowa systemu pacyficznego opisana jest na stronach amerykańskiej National Oce-
nanic and Atmospheric Administration, czyli N O A A ( http://www.tsunami.noaa.gov/ ). 
Informacje o wystąpieniu trzęsień ziemi, ich lokalizacji i sile przychodzą z innej amery-
kańskiej agencji ( United States Geological Survey, U S G S ). Na podstawie tych danych oraz 
przestrzennych modeli batymetrycznych oraz hipsometrycznych określana jest wstępnie 
propagacja fal tsunami, co pozwala na wytypowanie zagrożonych obszarów i wydanie 
komunikatu o zagrożeniach. Rozchodzenie się fal tsunami monitorowane jest następnie 
w czasie rzeczywistym przez system stacji oceanicznych Deep-ocean Assessment and 
Reporting of Tsunami ( D A R T ). Pierwszych sześć stacji zostało umieszczonych na Pacy-
fiku w 2001 roku, a w 2008 roku pełny system liczył już 39 stacji ( są to stacje drugiej gene-
racji ), zlokalizowanych przede wszystkim w kluczowych rejonach tego oceanu. Na sta-
cję składa się pływająca boja oraz czuły rejestrator ciśnienia ( Bottom Pressure Recorder, 
BPR ) umieszczony na dnie oceanu. BPR pozwala na dokonywanie ciągłych ( w praktyce ) 
pomiarów ciśnienia wody, umożliwiających określenie wysokości poziomu oceanu nad 
rejestratorem i dzięki temu wykrycie nawet niewielkich wahań spowodowanych przej-
ściem tsunami ( http://www.ndbc.noaa.gov/dart/dart.shtml ).

Rejestrowane wahania poziomu oceanu transmitowane są w czasie rzeczywistym do 
centrów monitorowania tsunami. Umożliwiają one stałe korygowanie wstępnego modelu 
propagacji tsunami i precyzowanie wydawanych komunikatów. W sytuacji zagrożenia 
amerykańska National Weather Service ( lub służby innych krajów regionu Pacyfiku ) 
aktywuje alarm, co powoduje uruchomienie różnych kanałów przekazywania informacji 
o nadchodzącym tsunami. Ponieważ informacje z systemu są otrzymywane przez odpo-
wiednie służby, mogą one na tej podstawie podjąć decyzję o ewakuacji z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Niezwykle ważne w tej sytuacji jest również przygotowanie społeczeń-
stwa do właściwego reagowania na zagrożenie.

Działanie systemu można prześledzić na podstawie komunikatów, np. wydanych  
31 sierpnia 2012 roku, po silnym podmorskim trzęsieniu ziemi u wybrzeży Filipin. Komu-
nikat pierwszy został wydany kilka minut po zanotowanym trzęsieniu ziemi. Wskazywał 
on na możliwość wystąpienia tsunami na dużym obszarze, informował o uruchomieniu 
stałego nadzoru i wstępnie określał czas dotarcia tsunami do wybrzeży różnych krajów. 
Nie zalecał też podejmowania jakichkolwiek akcji ( np. ewakuacji ludności ). Komuni-
kat następny, wydany około pół godziny po trzęsieniu ziemi redukował obszar objęty 
zagrożeniem do Indonezji i Filipin; został on podtrzymany po godzinie, ale po kolejnych  
30 minutach ostrzeżenie to zostało anulowane. 
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Dopiero po tragicznym tsunami z 2004 roku w krajach basenu Oceanu Indyjskiego 
zaczęto budować system podobny do pacyficznego. Tworzeniem systemu zajęła się Mię-
dzyrządowa Komisja Oceanograficzna U N E S C O ( Intergovernmental Oceanographic 
Commission of U N E S C O; I O  C-U N E S C O ) ( http://www.ioc-tsunami.org ). Użyteczne 
informacje o projektowanym systemie znaleźć można także na stronie Międzynarodo-
wego Centrum Informacji o Tsunami ( International Tsunami Information Center ), dzia-
łającego pod auspicjami U N E S C O ( I T IC ): http://itic.ioc-unesco.org. 

Pacyficzny system ostrzegania przed tsunami posiada standardowe komponenty sys-
temu ostrzegania opartego o technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji geo-
graficznej: komponent pozyskiwania danych geograficznych ( o aktywności skorupy ziem-
skiej i ruchach oceanu ), komponent modelowania przestrzennego ( zasilany m.in. danymi 
o ukształtowaniu den oceanicznych oraz danymi o ukształtowaniu powierzchni rejonów 
przybrzeżnych ) oraz komponent ostrzegania. W modelowaniu istotną rolę pełni wie-
dza o poprzednich wydarzeniach tego typu i ich skutkach – pozwalają one na kalibrację 
modeli.

Dane geograficzne oraz analizy przestrzenne mają kluczowe znaczenie dla sprawnego 
działania systemów ostrzegania przed tsunami. Podobnie dzieje się w przypadku wielu 
innych zagrożeń powodowanych przez katastrofalne, gwałtowne zjawiska przyrodnicze 
lub antropogeniczne. Aby zrozumieć rolę, jaką odgrywa współczesna teoria i technolo-
gia informacji geograficznej ( G I S & T, Geographic Information Science and Technology ) 
w zapobieganiu skutkom katastrof, należy krótko omówić tę dziedzinę.

W skrócie, G I S & T wyłoniła się w efekcie stopniowego przenikania się i łączenia wielu 
różnych nauk i technologii zajmujących się ( w przeszłości najczęściej niezależnie ) infor-
macją odniesioną ( zlokalizowaną ) przestrzennie, a więc informacją geograficzną ( pojęcie 
to definiują np. Longley i in. 2006 ). Do nauk tych zaliczyć można np. geografię, kartogra-
fię, topografię, geodezję, po stronie technologii natomiast sytuują się teledetekcja, fotogra-
metria, systemy informacji geograficznej ( Geographic Information Systems, G I S ), nawi-
gacja satelitarna, czy też infrastruktury informacji przestrzennej. Nieodzowne są także 
technologie komputerowe oraz telekomunikacyjne.

Ujmując najkrócej, G I S & T skupia się na twórczym rozwijaniu możliwości systemów 
komputerowych służących przechowywaniu, zarządzaniu, analizie i prezentacji informa-
cji geograficznej. Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, rozwój technolo-
gii internetowej doprowadził do łączenia się odizolowanych niegdyś systemów w coraz 
bardziej skomplikowane struktury, które niedawno nazwano infrastrukturami informacji 
przestrzennej. Są one w dużym stopniu „ zglobalizowaną ” wersją wcześniejszych syste-
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mów informacji geograficznej, a ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom szybkiego 
( niekoniecznie bezpłatnego ) dostępu do informacji geograficznej poprzez Internet1.

Po drugie, „system komputerowy”, bez względu na to, czy obsługuje dane geograficzne 
czy też nie, jest zwykle bardzo skomplikowaną całością. Komponent technologiczny sys-
temu funkcjonuje w określonym otoczeniu społecznym, jest obsługiwany przez ludzi ( np. 
pracowników pewnej instytucji ) i służy ludziom – użytkownikom. Dobre działanie sys-
temu zależy w takim samym stopniu od niezawodności technologii, jak i od wypraco-
wania właściwych relacji pomiędzy jego komponentem społecznym i technologicznym. 
Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia zapobiegania katastrofom przyrodniczym 
oraz antropogenicznym: technologia działa tu w bardzo złożonym otoczeniu społecznym 
i instytucjonalnym.

Esencją technologii informacji geograficznej jest lokalizowanie informacji ( danych ). 
Pozwalają na to zdefiniowane systemy odniesień przestrzennych, które wiążą informacje 
( dane ) z miejscem, którego dotyczą, nadając im charakter danych ( informacji ) geograficz-
nych. Np., pacyficzny system ostrzegania o tsunami wymaga zlokalizowanych informacji 
o trzęsieniach ziemi i zlokalizowanych pomiarów ruchu oceanów, a także przestrzennych 
modeli ukształtowania powierzchni i den oceanicznych, aby przewidzieć, które rejony 
wybrzeży ( a więc znów lokalizacje ) będą narażone na tsunami. Ponieważ dodatkowym, 
nieprzestrzennym, ale niezwykle istotnym w tym systemie aspektem jest czas, po którym 
nastąpi uderzenie tsunami, to wszelkie pomiary muszą być także bardzo dokładnie zloka-
lizowane w czasie.

Drugim ważnym aspektem technologii informacji geograficznej jest to, że pozwalają 
na analizowanie różnego typu zjawisk na podstawie cyfrowej reprezentacji rzeczywisto-
ści, korzystającej z dwóch podstawowych modeli danych ( sformalizowanych sposobów 
zapisu określonych własności wybranych obiektów ): rastrowego i wektorowego ( ryc. 1; 
więcej informacji zawierają podstawowe podręczniki, np. Longley i in. 2006 ). Modele 
te pozwalają na zapis zarówno ukształtowania den oceanicznych, jak i rozmieszczenia 
stacji tworzących sieć pomiarową.

Macierz rastrowa o wymiarach 8 kolumn x 7 rzędów przedstawia różne wartości pewnej 
cechy. Zakładając, że wartość ‘czerwona’ to 1, biała – 2, żółta – 3, niebieska – 4, zielona – 5,  
macierz rastrową można zapisać jako ciąg 56 wartości ( każda wartość odpowiada jed-
nemu pikselowi ): 1, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 3 ,4, 4, 4, 1, 1, 3, 5, 5, 4, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 
4, 1, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Wiedząc, że kolejność zapisu została 

1 W Polsce infrastruktura informacji przestrzennej powstaje zgodnie z europejską dyrektywą 
I N S P I R E ( http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ ). Dyrektywa I N S P I R E została przyjęta w 2007 roku, 
a w 2010 roku w Polsce przyjęto Ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, przenoszącą 
regulacje dyrektywy I N S P I R E do polskiego prawa.
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zdefiniowana np. następująco: rzędami od lewej do prawej, kolejne rzędy od góry do dołu, 
można zbudować macierz:
1, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4 
1, 1, 3, 3, 3 ,4, 4, 4 
1, 1, 3, 5, 5, 4, 2, 4 
4, 1, 5, 5, 2, 2, 2, 2 
4, 1, 5, 5, 2, 2, 2, 2 
2, 2, 5, 5, 3, 3, 3, 3 
2, 2, 5, 5, 5, 3, 3, 3

Położenie lewego dolnego i prawego górnego narożnika macierzy w układzie współ-
rzędnych wyznacza zasięg macierzy rastrowej na powierzchni Ziemi, pozwala także obli-
czyć wielkość piksela ( a tym samym rozdzielczość przestrzenną rastra ). W tym przykła-
dzie rozmiar piksela w kierunku X to ( x2 – x1 ) / 8, a rozmiar piksela w kierunku Y to  
( y2 – y1 ) / 7.

Model wektorowy przedstawia trzy różne obiekty 1-wymiarowe w pewnym układzie 
współrzędnych XY ( ryc. 1 ). Reprezentację obiektu „ niebieskiego ” stanowi łamana wyzna-
czona przez cztery punkty ( P1, P3, P4, P5 ), obiektu „ zielonego ” – odcinek zdefiniowany 
przez dwa punkty ( P4, P6 ), a obiektu „ pomarańczowego ” – również odcinek wyznaczony 
przez dwa punkty ( P2, P3 ). Obiekt pomarańczowy i niebieski łączą się ze sobą w punkcie 
P3, a zielony i niebieski – w punkcie P4. Kolory mogą odpowiadać dowolnemu atrybu-

Ryc. 1. Model rastrowy (po lewej) i wektorowy (po prawej)
Fig. 1. Raster (left) and vector (right) model

Źródło: opracowanie własne. 
Source: author’s own elaboration.
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towi obiektów wektorowych, najczęściej zapisanemu w niezależnej tabeli ( np. jeśli obiekty 
to rzeki, kolor może oznaczać klasę czystości wód ).

Jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii informacji geograficznej 
to technologie pozyskiwania danych, przede wszystkim teledetekcja. Ma ona ogromne 
znaczenie dla prognozowania, monitoringu i oceny skutków katastrof przyrodniczych 
i antropogenicznych. Teledetekcja oznacza zdalne pozyskiwanie danych, bez bezpośred-
niego kontaktu z badanym obiektem, za pomocą różnych fizycznych nośników informa-
cji, najczęściej fal elektromagnetycznych. Teledetekcyjne pozyskiwanie danych może być 
satelitarne, lotnicze oraz naziemne – a więc może zachodzić na odległościach od kilku 
metrów do setek kilometrów. Rozróżnia się także teledetekcję pasywną lub aktywną. 
W tym pierwszym przypadku, sensor rejestruje wyłącznie promieniowanie emitowane 
lub odbijane przez obiekt, w tym drugim – sensor wysyła wiązkę promieniowania i reje-
struje jej interakcję z obiektem.

Skala współczesnego pozyskiwania danych za pomocą teledetekcji jest olbrzymia 
( Boyd 2009 ). Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są w monitoringu atmosfery, 
hydrosfery, litosfery i biosfery, mając nieocenioną wartość naukową. To właśnie dane tele-
detekcyjne pozwalają np. na ocenę tempa wylesiania obszarów równikowych, a także na 
coroczne oszacowanie zmian zasięgu pokrywy lodowej w Arktyce i Antarktyce. 

Największe znaczenie z punktu widzenia zastosowań praktycznych mają dwa typy 
danych teledetekcyjnych: dane obrazowe ( czyli po prostu zdjęcia lotnicze lub satelitarne ) 
oraz dane o ukształtowaniu powierzchni. Dane obrazowe powstają dzięki cyfrowej reje-
stracji przez sensor odbicia fal elektromagnetycznych o pewnej długości, z określonego 
pola podstawowego na powierzchni Ziemi. Obraz powstaje dzięki równoczesnej ( lub 
prawie równoczesnej ) rejestracji odbicia fal elektromagnetycznych z milionów takich pól 
podstawowych i jest zapisywany za pomocą modelu rastrowego. Dane te są powszechne 
wskutek łatwości ich wykonywania, ale wydobycie z nich informacji wymaga żmudnej 
interpretacji wizualnej lub stosowania metod interpretacji automatycznej – szybkiej, ale 
czasem zawodnej. Dane o ukształtowaniu powierzchni to cyfrowe dane o wysokościach 
bezwzględnych, przechowywane za pomocą modelu rastrowego lub wektorowego ( Nume-
ryczny Model Terenu, N M T ). Dane te pozyskiwane są za pomocą różnych technologii, np. 
interferometrii radarowej lub skaningu laserowego.

Teledetekcja dostarcza również wielu innych danych o dużym znaczeniu dla poznawa-
nia mechanizmów różnego rodzaju katastrof przyrodniczych, np. danych o zjawiskach 
pogodowych zachodzących w atmosferze.
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Technologie informacji geograficznej są obecnie niezastąpione na różnych etapach zwią-
zanych z oddziaływaniem różnego typu zagrożeń. Po pierwsze, pozwalają na modelowa-
nie zagrożeń środowiskowych, szacowanie ryzyka ( np. tworzenie map ryzyka ) oraz sce-
nariuszy działania przed zajściem zdarzeń katastrofalnych. Po drugie, w trakcie zdarzeń 
katastrofalnych umożliwiają monitorowanie ich przebiegu. Wreszcie po zdarzeniu kata-
strofalnym ułatwiają określanie jego skutków i szacowanie zniszczeń.

Z uwagi na ten podział główna funkcja tych technologii ujętych w jeden spójny system 
to w pierwszym przypadku przewidywanie, gdzie ryzyko jest największe oraz wspieranie 
działań pozwalających na przygotowanie się do ewentualnej katastrofy i minimalizację jej 
skutków. W przypadku drugim, to monitoring groźnego zjawiska przyrodniczego, ostrze-
ganie zagrożonych osób oraz uruchamianie działań służb odpowiedzialnych za prze-
ciwdziałanie zagrożeniom, np. służb odpowiedzialnych za ewakuację ludności, w czasie 
umożliwiającym odpowiednią reakcję. W przypadku trzecim jest to działanie po fakcie, 
czasem mające charakter wyłącznie poznawczy, najczęściej jednak wspierające działania 
ratownicze lub działania związane z odbudową i naprawą zniszczeń.

Omówiony wcześniej pacyficzny system ostrzegania przed tsunami służy przede wszyst-
kim monitorowaniu zjawiska i ostrzeganiu ludności w momencie wystąpienia zagrożenia. 
Ważną funkcją może być także uprzednie określenie, które rejony wybrzeży są najbardziej 
podatne na oddziaływanie tsunami, np. na podstawie numerycznych modeli terenu i map 
gęstości zaludnienia działanie takie może ułatwić przygotowanie i przećwiczenie scena-
riuszy ewakuacji ludności z rejonów zagrożonych.

Funkcje wymienione powyżej zostaną zilustrowane kilkoma przykładami, dotyczącymi 
różnego typu katastrof przyrodniczych lub antropogenicznych. Z uwagi na to, że ocena 
skutków ( czyli działanie po fakcie ) ma nieco inny charakter niż działania związane z prze-
widywaniem i monitoringiem zjawisk katastrofalnych i na ogół jest metodologicznie oraz 
technologicznie prostsza, zostanie omówiona na początku tej części rozdziału. Następ-
nie przedstawione zostaną przykłady wykorzystania technologii informacji geograficznej 
w przewidywaniu i monitorowaniu katastrofalnych zjawisk przyrodniczych i antropoge-
nicznych, a także systemów, które służą bezpośrednio służbom odpowiedzialnym za prze-
ciwdziałanie skutkom zjawisk katastrofalnych oraz ochronę ludności.

Przykłady zastosowań technologii  
informacji geograficznej w zapobieganiu  

skutkom katastrof przyrodniczych i antropogenicznych
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P. Hostert i in. ( 2011 ) dokonali analizy zmian w użytkowaniu ziemi na obszarze dotkniętym 
przez katastrofę reaktora w Czarnobylu ( 1986 ), porównując skutki tej katastrofy z efek-
tami załamania gospodarczego po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich ( Z S R R ) w 1991 roku. Sens tego porównania wynika z faktu, że w obu wypadkach 
nastąpiło masowe porzucanie ziemi rolniczej: w przypadku katastrofy reaktora wynikało 
ono z przymusowej ewakuacji w zagrożonej strefie, w drugim natomiast załamanie gospo-
darcze dotknęło spółdzielcze i państwowe gospodarstwa rolne, zmuszając je do zaprzesta-
nia lub ograniczenia działalności.

W badaniach wykorzystano cztery zdjęcia satelitarne obrazujące dokładnie ten sam 
obszar, wykonane w 1986, 1992, 1999 i 2006 roku. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze 
zdjęcie zostało wykonane zanim podjęto ewakuację zagrożonego obszaru wokół reaktora 
w Czarnobylu, drugie – po załamaniu się systemu gospodarczego byłego Z S R R.

W wyniku porównania efektów klasyfikacji poszczególnych zdjęć autorzy stwierdzili, 
że w strefie bezpośrednio przylegającej do elektrowni atomowej ( o promieniu 30 km ), 
w której nastąpiła całkowita ewakuacja ludności, porzucanie ziemi nastąpiło praktycznie 
od razu po awarii reaktora, tj. w okresie 1986–1992 i objęło praktycznie całość użytków 
rolnych. W kolejnej strefie, położonej w odległości od 30 do 80 km od elektrowni, porzu-
canie ziemi następowało zarówno w okresie 1986–1992, jak i po 1992 roku. W tej strefie 
skala porzucania ziemi po 1992 roku znacząco przewyższyła skalę porzucania ziemi zwią-
zaną z następstwami katastrofy reaktora.

W omawianych badaniach zastosowano klasyczne podejście jakościowe detekcji zmian 
pokrycia terenu za pomocą serii zdjęć satelitarnych. Najpierw dokonano klasyfikacji 
poszczególnych zdjęć, a następnie porównania wyników poprzez nałożenie map przedsta-
wiających pokrycie terenu w poszczególnych momentach czasowych. Ten sposób postę-
powania, obok podejść ilościowych, to popularna metoda wykorzystywania zdjęć sateli-
tarnych do oceny zmian w środowisku ( Kozak 2009 ). Dotyczy to także tych zmian, które 
wynikają ze zdarzeń o gwałtownym przebiegu, badania takie wykorzystuje się bowiem 
obecnie powszechnie do oceny skutków różnego typu katastrof naturalnych ( np. skutków 
tsunami, trzęsień ziemi, pożarów, powodzi, wybuchów wulkanów ) oraz antropogenicz-
nych ( takich jak awaria reaktora w Czarnobylu ), a także innych zdarzeń prowadzących 
do względnie szybkich zmian w środowisku przyrodniczym, np. natury politycznej lub 
społeczno-gospodarczej ( takich jak np. załamanie gospodarcze i rozpad ZSRR ). 

W programie europejskim Global Monitoring for Environment and Security ( G M E S, 
http://www.gmes.info/ ) monitoring skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych 
opiera się właśnie na wykorzystaniu różnego typu zdjęć satelitarnych. GMES ma na celu 
uruchomienie różnego typu usług, które dostarczałaby decydentom ( lub społeczności ) 

Ocena długofalowych skutków katastrofy reaktora w Czarnobylu : 
teledetekcyjna ocena zmian
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informacji uzyskanej z analizy zdjęć. Jednym z pierwszych uruchomionych serwisów był 
Emergency Management Service, operacyjny od 1 kwietnia 2012 roku. Przeciętny użyt-
kownik ma jednak niezwykle ograniczony dostęp do tego serwisu.

Obrazowe przykłady oceny skutków katastrof naturalnych czy też antropogenicznych, 
dokonane na podstawie zdjęć satelitarnych lub lotniczych można znaleźć w różnych ser-
wisach internetowych. Na przykład na stronie http://atlas.mggpaero.com/ można znaleźć 
zdjęcia lotnicze obrazujące powódź w Świniarach w 2010 roku ( plansza 1.32 ), katastrofę 
zapory na Witce w 2010 roku ( plansza 5.29 ), osuwiska uruchomione w czasie powodzi 
w Polsce w 2010 roku w Szczepanowicach ( plansze 1.07A, B ) oraz w Kłodnem ( plan-
sze 1.08A, B ). Są też zdjęcia obrazujące skutki przejścia huraganowych wiatrów lub trąb 
powietrznych ( plansze 3.22, 3.23 i 4.13 ), a także skutki pożaru związanego z wypalaniem 
traw ( plansza 3.23 ). W serwisie US Geological Survey – Earthshots ( http://earthshots.
usgs.gov/earthshots/ ) znaleźć można z kolei serię zdjęć satelitarnych obrazującą zmiany 
zachodzące środowisku na skutek erupcji Góry Św. Heleny w USA w 1980 roku. W przy-
padku zdjęć lotniczych interpretacja skutków zdarzeń katastrofalnych ma najczęściej cha-
rakter wizualny. W przypadku zdjęć satelitarnych, z uwagi na bardzo duże ilości danych 
zbieranych przez urządzenia umieszczone na pokładach satelitów, dąży się do automa-
tyzacji procesu w postaci dokładnie zdefiniowanych usług ( to jest właśnie zasadniczym 
celem programu G M E S ).

Warto też wspomnieć, że współczesne technologie pozyskiwania danych geograficz-
nych umożliwiają również ocenę nagłych zmian ukształtowania powierzchni związanych 
np. ze wstrząsami sejsmicznymi. Wykorzystuje się w tym celu metody interferometrii 
radarowej, pozwalającej na dokładne pomiary wysokości przed i po katastrofalnym zda-
rzeniu ( np. Perski, Hanssen 2006 ).

Sama ocena skutków zdarzeń katastrofalnych nie jest wystarczająca – istotne jest również 
przewidywanie. Takie zadanie mają dwa przykładowe systemy europejskie, stworzone we 
Wspólnotowym Centrum Badawczym ( Joint Research Centre ): E F A S ( European Flood 
Alert System ) i E F F I S ( European Forest Fire Information System ). Działanie obu jest 
w zasadzie zbliżone do siebie: na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym 
oraz złożonych procedur numerycznego modelowania systemy te pozwalają na krótkoter-
minową prognozę zagrożenia powodziowego ( E F A S ) oraz pożarowego ( E F F I S ). 

E F A S ( http://floods.jrc.ec.europa.eu ) korzysta przede wszystkim z danych meteoro-
logicznych oraz hydrologicznych, a także z danych o ukształtowaniu powierzchni, sieci 
rzecznej i użytkowaniu ziemi. Publicznie dostępne są wyłącznie dane archiwalne – ostrze-
żenia w czasie rzeczywistym nie są udostępniane. Zespół E F A S wydaje też biuletyny oma-
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wiające funkcjonowanie systemu, np. w biuletynie 1 ( 2010 ) znajduje się analiza przebiegu 
katastrofalnych powodzi w Europie Środkowej.

E F F I S ( http://effis.jrc.ec.europa.eu/ ) to system umożliwiający zarówno prognozę 
zagrożenia pożarowego lasów w Europie, jak i oferujący narzędzia do monitoringu poża-
rów lasów. Ten pierwszy komponent opiera się na danych meteorologicznych i narzę-
dziach modelowania, ten drugi do detekcji pożarów wykorzystuje dane satelitarne, w spo-
sób podobny do opisanego w poprzednim podrozdziale. System umożliwia każdemu 
użytkownikowi podgląd mapy aktualnego zagrożenia pożarowego, wyrażonego różnymi 
wskaźnikami oraz prognozę zagrożenia na trzy dni naprzód, a także zapoznanie się z roz-
mieszczeniem aktualnych pożarów lasów bądź pożarów, które miały miejsce w różnie 
zdefiniowanych okresach danego sezonu ( http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation ). 
Nieco bardziej rozbudowane opcje ma druga przeglądarka tego systemu, udostępniająca 
dane archiwalne ( http://effis-viewer.jrc.ec.europa.eu/wmi/viewer.html ).

E F A S i E F F I S to przykłady systemów działających w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że 
pozyskują i przetwarzają dane z systemów pomiarowych na bieżąco, a informacje o zagro-
żeniu przekazywane są natychmiast lub z wyprzedzeniem ( prognoza ). O ile E F A S, poza 
oceną zagrożenia, wskazuje na możliwość wystąpienia katastrofalnego zdarzenia ( powodzi ) 
w konkretnym miejscu ( i dlatego dostęp do tych informacji jest ograniczony ), o tyle E F F I S 
ocenia wyłącznie zagrożenie – nie pozwala natomiast na określenie, w którym miejscu fak-
tycznie pożar lasu wybuchnie ( w zasadzie tak dokładna prognoza jest niemożliwa ).

System funkcjonujący podobnie jak E F A S, ale w znacznie mniejszej skali, zaprojektował 
dla zlewni górskich K. Nering ( 2011 )2. System – pomyślany jako w pełni zautomatyzowany – 
został przetestowany w zlewni potoku Lubieńka, w gminie Lubień w powiecie myślenickim. 

Na system ostrzegania składają się trzy podsystemy:
 – podsystem pomiarowy,
 – podsystem przetwarzania danych,
 – podsystem prezentacji danych.

Podsystem pomiarowy dostarcza danych o opadach z kilku stacji rozmieszczonych 
w zlewni oraz danych o stanie wody w przekroju wodowskazowym cieku głównego. Mie-
rzone są również dodatkowe parametry meteorologiczne, takie jak wilgotność, tempe-

2 Dziękuję dr inż. Konradowi Neringowi za udostępnienie pracy doktorskiej.
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ratura i usłonecznienie. Wartości parametrów mierzone są co 30 sekund i przesyłane do 
serwera za pomocą metod transmisji danych wykorzystywanych w sieciach komórko-
wych. Krok próbkowania w czasie jest bardzo mały – zapewnia to natychmiastową reakcję 
systemu na gwałtowny opad nawalny.

Podsystem przetwarzania danych to przede wszystkim model hydrologiczny, w któ-
rym na podstawie dostarczanych danych oblicza się prognozowany stan wody oraz prze-
pływ w zamknięciu zlewni. W modelowaniu zastosowano model C A S C 2 D, przeznaczony 
do modelowania przepływu będącego skutkiem opadów nawalnych. Model C A S C 2 D 
korzysta z szeregu warstw danych geograficznych. Są to: Numeryczny Model Terenu, sieć 
rzeczna, użytkowanie ziemi oraz własności podłoża ( przede wszystkim przepuszczal-
ność ). Warstwy te pozwalają na określenie składowych bilansu wodnego i oszacowanie 
w każdym punkcie zlewni tej części opadu, która bierze udział w kształtowaniu się fali 
wezbraniowej.

Wynik modelowania jest przekazywany do podsystemu prezentacji danych. Kluczowe 
jest przesyłanie informacji o zagrożeniu związanym z możliwością wystąpienia wezbra-
nia. Informacja ta przesyłana jest S M S-em do zarejestrowanych użytkowników. Z uwagi 
na powszechność telefonii komórkowej jest to niezwykle praktyczny sposób informowa-
nia mieszkańców zlewni oraz służb odpowiedzialnych za akcję ratunkową. Z uwagi na 
częstość dokonywania pomiarów opadu i szybkość przeprowadzanych analiz informacja 
o zagrożeniu wysyłana jest praktycznie w czasie rzeczywistym. 

W omówionej pracy Neringa ( 2011 ) wykorzystano stosunkowo mało dokładne dane 
geograficzne. Były to np. Numeryczny Model Terenu z projektu Shuttle Radar Topography 
Mission ( S R T M ) o rozdzielczości przestrzennej 90 m i zgeneralizowana mapa pokrycia 
terenu ( użytkowania ziemi ) utworzona na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat. Jed-
nakże wyniki uzyskane w czasie testowania systemu – zgodność prognozowanego przez 
system i faktycznego stanu wody – były bardzo dobre. Świadczy to o tym, że zastosowane 
rozwiązanie może być z powodzeniem wdrażane w praktyce w małych zlewniach górskich, 
szczególnie jeśli w Polsce zostaną ostatecznie opracowane wysokorozdzielcze warstwy 
tematyczne niezbędne do modelowania hydrologicznego.

Obecnie w Polsce trwają prace m.in. nad dokładnym Numerycznym Modelem Terenu 
tworzonym z danych pochodzących ze skaningu laserowego ( projekt Informatycznego 
Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – I  S O K ) oraz Bazą Danych 
Obiektów Topograficznych ( B D O T ), czyli współczesnym odpowiednikiem mapy topo-
graficznej w skali 1 : 10 000. Z informacjami na temat tych ważnych projektów można zapo-
znać się szczegółowo w Internecie ( np. http://www.gugik.gov.pl/projekty/isok, http://
www.gugik.gov.pl/produkty/bdot10k ). Stan ich wdrożenia ocenia natomiast niedawno 
opublikowany Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ( Państwo 2.0 … 2012 ).
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Jednym z krajów, w którym do normalnego funkcjonowania mieszkańców niezbędny 
jest w pełni operacyjny system ostrzegania i ewakuacji ludności, jest Islandia. Aktywność 
wulkaniczna, a przede wszystkim obecność rozległych czasz lodowych pokrywających 
wulkany lub występujących w ich bezpośrednim sąsiedztwie wiąże się z możliwością 
wystąpienia poważnych zagrożeń dla ludności związanych z erupcjami wulkanicznymi 
oraz towarzyszącymi im gwałtownymi powodziami. Powodzie te, znane jako jökulhlaup, 
powstają wskutek szybkiego topnienia czasz lodowych bądź też nagłego odblokowania 
zbiorników podlodowych. Np. w czasie wybuchu wulkanu Katla w 1918 roku jökulhlaup 
zalał kilkaset kilometrów kwadratowych na wschód od wulkanu, a przepływy maksy-
malne w czasie tej powodzi sięgały 300 000 m3/s. Duży problem stanowi gwałtowność 
tego zjawiska: czas ewakuacji i zamknięcia obszaru zagrożonego przez jökulhlaup to 1–1,5 
godziny. Ważne jest więc także rozsądne planowanie i zagospodarowanie obszarów nara-
żonych na te powodzie ( Gudmundsson i in. 2008 ). 

Kompleksowy system ostrzegania przed zagrożeniami sejsmicznymi i wulkanicznymi 
( Early Warning Information System, E W I S ) obsługuje Islandzki Urząd Meteorologiczny 
( Icelandic Meterological Office, I M O, http://en.vedur.is/ ). System został uruchomiony 
w 2005 roku ( Bird i in. 2008 ), dostarczając od tego czasu różnorodnych danych pomiaro-
wych, przede wszystkim sejsmicznych. Dane systemu ( w tym też dane hydrologiczne ) są 
dostępne przez stronę I M O, część informacji podawana jest jednak wyłącznie w języku 
islandzkim.

Na system obsługiwany przez I M O składają się – w części odpowiedzialnej za moni-
toring aktywności sejsmicznej i wulkanicznej – stacje sejsmiczne, stacje pomiaru naprę-
żeń oraz stacje pomiarowe systemu nawigacji satelitarnej G P S. Do monitoringu powodzi 
jökulhlaup dodatkowo wykorzystuje się ciągłe pomiary stanu wody, przewodności elek-
trycznej oraz temperatury wody. Ta część systemu zaczęła powstawać już po powodzi 
w 1996 roku ( http://en.vedur.is/hydrology/flow/ ). System zbierania danych uzupełniają 
pomiary wyładowań elektrycznych w chmurach, pyłów i gazów wulkanicznych, zdalne 
obserwacje chmur wulkanicznych oraz pomiary na standardowych stacjach meteoro-
logicznych. System ostrzegania jest więc rozwiązaniem kompleksowym, korzystającym 
z różnych technologii pozyskiwania danych geograficznych. 

W przypadku wykrycia podwyższonej aktywności sejsmicznej, która zapowiada groźbę 
wybuchu wulkanu i możliwość wystąpienia jökulhlaup, I M O może ostrzec Narodową 
Agencję Obrony Cywilnej o nadchodzącym zagrożeniu. Dodatkowo zawiadamiane są 
służby odpowiedzialne za komunikację lotniczą w regionie, a w zależności od rozwoju 
wypadków, podejmowane są dalsze działania ( Vogfjörd i in. 2005 ). Również przekrocze-
nie progowych stanów wody oraz zmiany w przewodności lub temperaturze wody w rze-

Islandzki system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami 
sejsmicznymi i wulkanicznymi



Podsumowanie

187

kach prowadzi do ogłoszenia alarmu oraz wstępnych konsultacji ze specjalistami, dając 
kilka dodatkowych godzin zanim rozpocznie się właściwy jökulhlaup ( Sigurðsson i in. 
2011 ).

Naukowcy zajmujący się zagrożeniami sejsmicznymi i wulkanicznymi na Islandii 
uważają, że społeczność wyspy powinna uzyskiwać maksimum informacji z bieżącego 
monitoringu. Przywiązują też wagę do tego, aby wyjaśnić ludziom znaczenie mierzonych 
parametrów. Prowadzi to do pewnego oswojenia niebezpieczeństwa wśród mieszkańców 
Islandii, co wynika również z faktu, iż erupcja wulkaniczna następuje tam średnio raz na 
5 lat. Z takiej świadomości zagrożeń wynika również duże poczucie odpowiedzialności 
Islandczyków, na którym opierają także plany ewakuacji. W celu jej sprawnego prowadze-
nia, po opuszczeniu domów mieszkańcy powinni wystawić specjalny duży znak, dobrze 
widoczny z powietrza, a równocześnie sprawdzić, czy ich sąsiedzi postąpili podobnie 
( Donovan, Oppenheimer 2011 ). 

Przytoczone przykłady wskazują na rosnącą rolę technologii informacji geograficznej 
w systemach prognozowania i monitoringu groźnych zdarzeń przyrodniczych i antro-
pogenicznych, ostrzegania społeczeństw oraz uruchamiania działań służb odpowiedzial-
nych za przeciwdziałanie zagrożeniom. Systemy te, dzięki współczesnym technologiom 
komunikacyjnym działają w czasie rzeczywistym, co jest oczywistym warunkiem ich 
przydatności.

Przykład katastrofalnego tsunami w 2004 roku wskazuje jednak, że upowszechnie-
nie tych systemów na świecie nie jest równomierne. To właśnie brak systemu ostrzega-
nia podobnego do funkcjonującego w tym czasie na Pacyfiku przyczynił się do bardzo 
dużej liczby ofiar tsunami w krajach leżących nad Oceanem Indyjskim. Wynika to z faktu, 
iż z technologii informacji geograficznej korzystają przede wszystkim bogate społeczeń-
stwa wysoko rozwiniętych krajów, natomiast nie zawsze stać na nie kraje rozwijające się. 
Problem narastających różnic między grupami społecznymi w dostępie do technologii 
informatycznych ( w tym też oczywiście do technologii informacji geograficznej ) określa 
się mianem digital divide. Można też digital divide rozważać w kategoriach globalnych 

– jako różnice między krajami i społeczeństwami. Różnice te przekładają się wprost na 
podatność społeczeństw na zagrożenia naturalne lub antropogeniczne.

Poza wspomnianymi wyżej ograniczeniami finansowymi i technicznymi, problemem 
utrudniającym efektywne wykorzystania nowoczesnych technologii informacji geogra-
ficznej do zapobiegania skutkom katastrof przyrodniczych i antropogenicznych, a także 
oceny ryzyka, jest kwestia społecznego zaufania do nauki oraz zrozumienie istoty niepew-
ności związanej z wszelką działalnością naukową. Niepewność obarczająca prognozy jest 
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szczególnie wysoka wtedy, kiedy dotyczy zagrożeń przyrodniczych o bardzo małym praw-
dopodobieństwie, ale szczególnie niszczącej sile, których oddziaływania nie są w stanie 
powstrzymać standardowe sposoby ochrony. Wskazanie, jaką rolę pełni nauka oraz tech-
nologia, wymaga więc odpowiedniego kształcenia społeczeństw i współpracy naukowców 
z różnymi grupami interesariuszy ( Donovan, Oppenheimer 2011 ). 

2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, 2012, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/2004_
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pytania sprawdzające
Co stanowi istotę technologii informacji geograficznej?
Na czym polega różnica między teledetekcją pasywną i aktywną? 

zadania
Przedstaw pojęcie rastrowego i wektorowego modelu danych.
Przygotuj ścieżkę dostępności danych niezbędnych dla konstrukcji systemu 
ostrzegania przed powodzią na dowolnym obszarze. 

Tematy dyskusji
Rola teledetekcji w badaniach skutków katastrof ekologicznych i antropoge-
nicznych. 
Dostępność do informacji przestrzennej jako narzędzie rozwoju zrównoważo-
nego.
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