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Wstęp

Współczesna teledetekcja dostarcza dużych ilości danych obrazowych o roz-
dzielczościach przestrzennych sięgających od centymetrów po kilometry i pozy-
skiwanych za pomocą sensorów na pokładach satelitów czy też innych urządzeń 
latających, rejestrujących za pośrednictwem fal elektromagnetycznych różne 
własności powierzchni Ziemi w określonej geometrii ( Boyd 2009, Le Moigne 
i in. 2011 ). Teledetekcyjne dane obrazowe po odpowiednim przetworzeniu 
zasilają następnie różnego typu bazy danych o pokryciu terenu. Choć pokrycie 
terenu definiowane jako fizyczna własność powierzchni Ziemi ( np. Fisher i in. 
2005 ), jest często utożsamiane z użytkowaniem ziemi, to jednak jest to jako-
ściowo inne pojęcie, które tylko pośrednio odnosi się do tego, jak człowiek 
wykorzystuje ( użytkuje ) powierzchnię Ziemi ( Meyer, Turner 1994 ).

W ostatnich 30 – 40 latach opracowano lub udoskonalono szereg metod prze-
kształcania danych obrazowych w dane o pokryciu terenu ( Lu, Weng 2007 ). 
Metody te, mówiąc najogólniej, zamieniają ilościowe dane ciągłe zapisane przez 
sensor w dyskretne dane jakościowe ( klasy pokrycia terenu ). Dostępność róż-
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nych narzędzi do przetwarzania danych obrazowych, w połączeniu z zalewem 
tych danych w postaci cyfrowej, skutkuje dużą i ciągle rosnącą podażą informa-
cji o pokryciu terenu, o zróżnicowanych własnościach i jakości. Ta podaż zna-
lazła również swój wyraz w ekologii krajobrazu, gdzie dane o pokryciu terenu 
często wykorzystuje się do badań krajobrazu.

W literaturze można spotkać się z całym wachlarzem definicji krajobrazu 
( Pietrzak 2010 ), jednak sens tego pojęcia w ekologii krajobrazu i geografii 
zasadniczo sprowadza się do dwóch ujęć. Po pierwsze, krajobraz może być 
rozumiany jako postrzegana przez człowieka, harmonijna, przestrzenna całość 
zróżnicowanych elementów naturalnych i antropogenicznych ( Europejska Kon-
wencja Krajobrazowa 2006 ). Po drugie, krajobraz oznacza pewien całościowy, 
wielonurtowy sposób ujmowania komponentów środowiska będących ze sobą 
we wzajemnych interakcjach ( Pietrzak 1998 ). Bez względu na przyjmowane 
stanowisko, pokrycie terenu w żadnym wypadku nie wyczerpuje pojęcia kra-
jobrazu, jakkolwiek zawsze jest to jedna z kluczowych zmiennych, za pomocą 
których krajobraz jest opisywany. W wielu pracach badawczych na temat kra-
jobrazu pokrycie terenu jest zresztą jedyną wykorzystaną zmienną ( Jobin i in. 
2003, Hladnik 2005, Solon 2008, Luc i in. 2009 ). Uwaga ta dotyczy w szcze-
gólności kwantyfikacji struktury przestrzennej krajobrazu rozumianej jako 
struktura pozioma w ujęciu statycznym, obejmująca aspekty : przestrzenny 
( relacje położenia i rozmieszczenia elementów ), łącznikowy ( relacje sąsiedztwa 
elementów ), formy ( opisujący zewnętrzny kształt elementów ) oraz rodzajowo-
-ilościowy ( ilościowy udział poszczególnych rodzajów elementów w całości 
systemu ; Solon 2002 ). Trzy pierwsze aspekty opisują konfigurację krajobrazu, 
która odnosi się do fizycznego rozmieszczenia elementów ( jednostek ) mozaiki 
krajobrazu w przestrzeni, natomiast ostatni odpowiada kompozycji krajobrazu, 
która dotyczy zróżnicowania i liczby jednostek określonego typu w mozaice 
krajobrazu, bez odnoszenia się do ich przestrzennego rozmieszczenia ( Solon 
2002 ).

Pomimo tego, że dane obrazowe i ich pochodne są często wykorzystywane 
w pracach badawczych z zakresu ekologii krajobrazu, zagadnienie dokładno-
ści teledetekcyjnych danych o pokryciu terenu jest często pomijane ( Newton 
i in. 2009 ). Dlatego w artykule autorzy spróbowali odpowiedzieć na następu-
jące pytanie : na ile współczesne, teledetekcyjne sposoby pozyskiwania danych 
o pokryciu terenu wpływają na wyniki badań struktury przestrzennej krajo-
brazu? W szczególności – na ile błędy i niepewność powstające na etapie prze-
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kształcania danych obrazowych w dane tematyczne o pokryciu terenu znie-
kształcają wyniki często złożonych analiz przestrzennych, przeprowadzanych 
z użyciem tej warstwy tematycznej. W artykule nie poruszono dyskusyjnej kwe-
stii, czy pokrycie terenu jest wystarczające do badań krajobrazu rozumianego 
całościowo, zakładając, że problemy występują także wtedy, kiedy pokrycie 
terenu rozpatrywane jest łącznie z innymi zmiennymi. Pominięto również kwe-
stię pozyskiwania informacji o pokryciu terenu z map topograficznych, przede 
wszystkim dlatego, że współczesne mapy są i tak opracowywane na podstawie 
danych obrazowych, a więc w gruncie rzeczy prowadzą do problemu przedsta-
wionego powyżej. 

W pierwszej części artykułu omówiono problematykę pozyskiwania danych 
obrazowych i tworzenia na ich podstawie danych o pokryciu terenu, a w drugiej, 
po przedstawieniu wybranych zagadnień związanych z kwantyfikacją struktury 
przestrzennej krajobrazu, opisano szczegółowo wybrane problemy związane 
z wykorzystaniem do jej badania danych o pokryciu terenu. W podsumowa-
niu rozważono zaś kwestie stosowania danych o pokryciu terenu w badaniach 
struktury przestrzennej krajobrazu w kontekście różnych ujęć pojęcia „ kra-
jobraz ” oraz w nawiązaniu do nowych trendów w dziedzinie pozyskiwania 
danych przestrzennych.

Pozyskiwanie danych o pokryciu terenu  
z danych obrazowych

Cyfrowe dane obrazowe, czyli rastrowy zapis fizycznych własności obrazowanej 
powierzchni, najczęściej jej jasności w określonym zakresie długości fal elektro-
magnetycznych 1, nie dają jednoznacznej informacji o typach lub własnościach 
pokrycia terenu – jest ona uzyskiwana w efekcie przetworzeń danych obrazo-
wych. Pewne transformacje danych obrazowych mogą prowadzić do otrzyma-
nia ilościowych charakterystyk pokrycia terenu ( np. stopnia pokrycia roślin-
nością ), natomiast aby otrzymać dyskretne dane jakościowe o typach pokrycia, 
przeprowadza się klasyfikację obrazu. Może to być procedura manualna ( ręczne 

1 W tym artykule ograniczamy się wyłącznie do teledetekcji wykorzystującej zakresy 
widzialne i podczerwień, pomijając zagadnienia związane z wykorzystaniem zakresu 
mikrofalowego.
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nanoszenie granic typów pokrycia na obraz wyświetlony na monitorze ) lub 
automatyczna ( ciąg obliczeń prowadzących od surowych wartości zapisanych 
w obrazie do pożądanych typów pokrycia terenu ), ewentualnie też połącze-
nie jednej i drugiej. W procedurach automatycznych zawsze wykorzystywano 
własności spektralne charakteryzujące piksele obrazu ; obecnie coraz częściej 
w klasyfikacjach automatycznych stosuje się też ilościowe charakterystyki rela-
cji przestrzennych między pikselami o określonych własnościach spektralnych.

Klasyfikacje danych obrazowych
Klasyfikacja manualna przeprowadzana jest najczęściej wtedy, gdy wymagana 
jest duża dokładność tematyczna w połączeniu ze stosunkowo dużą liczbą 
wyróżnianych klas pokrycia terenu, które niekoniecznie są rozróżnialne spek-
tralnie, ale ich przynależność klasyfikacyjna może być ustalona wizualnie przez 
doświadczonego interpretatora na podstawie różnych innych rozpoznawczych 
cech bezpośrednich i pośrednich. W czasie tej interpretacji niejako automa-
tycznie wykorzystuje się relacje przestrzenne widoczne na obrazie, równocześ- 
nie dochodzi też do generalizacji granic klas pokrycia terenu. Z jednej strony 
stanowi to zaletę – uzyskana mapa jest poprawna kartograficznie dla przyjętej 
skali, z drugiej natomiast utrudnia to późniejsze analizy struktury przestrzennej.  
Na przykład w bazie danych CORINE Land Cover ( C L C ) – europejskiej mapie 
pokrycia terenu – wyróżnia się 44 klasy pokrycia terenu na trzecim poziomie 
klasyfikacji, ale ta szczegółowość tematyczna została okupiona kosztem znacz-
nej generalizacji przestrzennej. W jej wyniku C L C nie zawiera płatów pokrycia 
terenu o powierzchni mniejszej niż 25 ha ( minimalna jednostka kartowania, 
czyli umownie przyjęta powierzchnia najmniejszego obiektu przedstawionego 
na mapie pokrycia terenu wykorzystywanej do analiz, ang. minimum mapping 
unit, M M U ) i szerokości mniejszej niż 100 m ( CORINE Land Cover Technical 
Guide 1993 ; Ciołkosz, Bielecka 2005 ).

Klasyfikacja automatyczna to ogólna nazwa często niezwykle zróżnicowa-
nych procedur obliczeniowych. Dobry przegląd metod klasyfikacji dają Lu 
i Weng ( 2007 ). Na najbardziej podstawowym poziomie opisu, klasyfikacja może 
identyfikować pokrycie terenu w poszczególnych pikselach, albo w uprzednio 
zdefiniowanych spójnych przestrzennie grupach pikseli, czyli segmentach ( kla-
syfikacja obiektowa ). W trakcie klasyfikacji wybrane charakterystyki pól pod-
stawowych klasyfikacji odnoszone są do charakterystyk obiektów wzorcowych, 
za pomocą algorytmów parametrycznych ( np. maksymalnego podobieństwa ; 
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ang. maximum likelihood ) lub nieparametrycznych ( np. maszyny wektorów 
nośnych ; ang. support vector machines, S V M ). Bez względu na jakość i zaawan-
sowanie tych algorytmów liczba wyróżnionych klas pokrycia terenu rzadko 
przekracza kilkanaście, a wraz z rosnącą liczbą klas coraz trudniejsze staje się 
ich dokładne rozróżnienie. Ten efekt wiąże się z podobieństwem właściwości 
spektralnych klas pokrycia terenu oraz ich układem przestrzennym. Na przy-
kład w klasyfikacji obiektowej lasów Karpat ( Kozak i in. 2008 ) klasyfikowano 
segmenty obrazu, a wzorce klasyfikacyjne utworzono automatycznie z mapy 
pokrycia terenu C L C. Uzyskano w ten sposób mapę dwóch klas pokrycia terenu 
( lasy i inne ), o dużej szczegółowości przestrzennej ( segmenty o wielkości < 1 ha  
stanowiły ok. 10 % wszystkich segmentów klasyfikowanych obrazów ) i o sto-
sunkowo wysokiej dokładności ( ok. 95 % ). Podobna procedura klasyfikacyjna 
zastosowana do wydzielenia 5 klas pokrycia terenu dała na tym samym obsza-
rze dokładność rzędu 88 % ( Ostapowicz, Sitko 2009 ). Niższą dokładność należy 
wiązać z trudnością rozróżnienia klas przy niezwykle heterogenicznej mozaice 
pokrycia terenu na obszarze Karpat Polskich ( Ostapowicz, Sitko 2009, Ciołkosz 
i in. 2011 ).

Niepewność efektów klasyfikacji danych obrazowych wiąże się z możliwo-
ścią wystąpienia błędu identyfikacji pokrycia terenu pól podstawowych obrazu 
( pikseli lub segmentów ). Błąd ten może mieć zasadniczo dwojaką genezę.  
Po pierwsze, wiąże się on z błędną interpretacją spektralnej charakterystyki 
pola podstawowego. W tym wypadku błąd może być efektem np. źle dobra-
nych wzorców lub niewłaściwej parametryzacji algorytmów klasyfikacyjnych, 
a także pomyłki w czasie interpretacji wizualnej. Po drugie, błąd może wynikać 
z niewłaściwego grupowania pikseli w pole podstawowe ( segment ) podlegające 
klasyfikacji. Wówczas segment obrazu może zostać sklasyfikowany poprawnie.
Jeśli jednak zawiera on piksele innych klas pokrycia terenu, dołączone do niego 
np. wskutek zbyt wysokiego progu generalizacji, to piksele te zostaną sklasyfiko-
wane z błędem. Niepewność związana z informacją o pokryciu terenu uzyskaną 
z danych obrazowych dotyczy więc zarówno aspektu tematycznego, jak i prze-
strzennego, podobnie jak dzieje się to w przypadku innych danych cyfrowych 
( Longley i in. 2006 ).

W klasyfikacji automatycznej dość często dochodzi do błędu pierwszego 
typu, natomiast błąd segmentacji, związany z klasyfikacją obiektową, jest rza-
dziej spotykany i ma mniejsze znaczenie. Dość łatwo można go zresztą zmini-
malizować dzięki stosowaniu różnych wariantów segmentacji obrazu. Z kolei 
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w czasie klasyfikacji manualnej dość rzadko dochodzi do błędnej interpretacji 
własności spektralnych ( lub strukturalno-teksturalnych ) obrazu, natomiast czę-
sto, wskutek generalizowania granic klas pokrycia terenu, pomijane są obiekty 
o niewielkiej powierzchni, co skutkuje błędem drugiego typu. Do podobnej 
sytuacji może dojść w czasie klasyfikacji automatycznej danych obrazowych 
o małej rozdzielczości przestrzennej, w których piksele często reprezentują mie-
szane pokrycie terenu i jakakolwiek jednoznaczna identyfikacja pokrycia terenu 
staje się niemożliwa.

Rozdzielczość przestrzenna obrazu, zastosowane pole podstawowe oraz 
metoda klasyfikacji danych obrazowych są więc niezwykle istotne z punktu 
widzenia badań struktury przestrzennej krajobrazu z wykorzystaniem danych 
o pokryciu terenu. Zupełnie inny wynik analiz może być uzyskany wtedy, gdy 
klasyfikacja danych obrazowych bazuje na pikselach, a inny, gdy klasyfikacja 
ma charakter obiektowy ( segment obrazu jako pole podstawowe ) lub manualny. 
Wreszcie, niezależnie od przyjętego pola podstawowego, mapa pokrycia terenu 
wykonana w czasie klasyfikacji może podlegać dodatkowym przetworzeniom 
modyfikującym relacje przestrzenne, np. usunięciu dowolnych elementów 
poniżej pewnej powierzchni progowej.

Mapy pokrycia terenu z danych obrazowych
Symbolem współczesnego zaawansowania technologii pozyskiwania danych 
obrazowych jest znana szeroko aplikacja GoogleEarth. Można dzięki niej 
obejrzeć obraz dowolnego fragmentu powierzchni Ziemi, często z zaskaku-
jąco wysoką rozdzielczością. Jednak niewielu użytkowników GoogleEarth jest 
świadomych tego, że dopiero na początku XXI w. utworzono i udostępniono 
pierwszą globalną mozaikę zdjęć satelitarnych o rozdzielczości wyższej niż 100 
m, dokonując wyboru i przeprowadzając ortorektyfikację najlepszych scen sate-
litarnych Landsat dla całego świata ( Tucker i in. 2004 ). Misja Landsat stanowiła 
niewątpliwie przełom w rozwoju teledetekcji. W ciągu 40 lat pozwoliła bowiem 
na pozyskanie dziesiątek zdjęć dowolnego punktu na powierzchni Ziemi, ale 
główny impuls związany z wykorzystaniem danych tej misji wiązał się przede 
wszystkim z ich niedawnym, pełnym i bezpłatnym udostępnieniem użytkowni-
kom na całym świecie. Obok zdjęć lotniczych, jest to najpopularniejsze źródło 
danych obrazowych stosowanych w ekologii krajobrazu ( Newton i in. 2009 ).

Jakkolwiek obecnie nawet wysokorozdzielcze sensory umieszczone na pokła-
dzie satelitów operują na poziomie globalnym, to z uwagi na możliwości prze-
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twarzania danych, pozyskiwanie danych obrazowych na potrzeby tworzenia 
map pokrycia terenu można podzielić według wielkości piksela ( rozdzielczości 
przestrzennej ) uzyskiwanych obrazów na trzy segmenty : 
– globalny ( 100 m i więcej ),
– regionalny i kontynentalny ( 10 – 100 m ),
– lokalny ( poniżej 10 m ).

Segment globalny
Pierwsza globalna mapa pokrycia terenu powstała w latach 90. XX wieku 
dzięki przetworzeniu danych N O A A A V H R R ( Global Land Cover Characteri-
zation Database ), a kolejne dwie na przełomie wieków, na podstawie danych 
sensora M O D I S ( M O D I S Global Land Cover Product ) oraz S P O T Vegetation 
( Global Land Cover 2000 ). We wszystkich tych przypadkach mapy pokrycia 
terenu wykonano z rozdzielczością przestrzenną 1 km, wykorzystując złożone, 
wielowariantowe systemy klasyfikacji pokrycia terenu, na przykład Land Cover  
Classification System ( L C C S ) opracowany przez F A O ( Di Gregorio, Jansen 2000 ). 
W 2008 roku opublikowana została kolejna globalna mapa pokrycia terenu –  
GLOBCOVER, do utworzenia której wykorzystano dane sensora MERIS 
( Medium Resolution Imaging Spectrometer ) z 2005 roku i system klasyfikacji 
LCCS ; druga wersja tej mapy powstała pięć lat później, na podstawie danych 
MERIS z 2009 roku. Jest to jedyna, jak dotychczas, globalna mapa pokrycia 
terenu o rozdzielczości przestrzennej 300 m ( GLOBCOVER 2009 Products 
Description and Validation Report 2011 ).

Jakkolwiek w wymienionych wyżej mapach globalnych zastosowano dys-
kretne klasy pokrycia terenu, to jednak przy tak dużym polu podstawowym ( dla 
GLOBCOVER jest to 9 ha, dla pozostałych – 100 ha ) przestrzenna struktura 
pokrycia terenu została silnie zgeneralizowana. Przy heterogenicznym pokryciu 
terenu rzadko kiedy w polu podstawowym ( pikselu ) występuje też tylko jedna 
klasa – najczęściej pola mają charakter mieszany. W przypadku map o takiej 
rozdzielczości przestrzennej podejmowano więc próby stosowania zasad klasy-
fikacji rozmytej ( np. Häme i in. 2001 ), jednakże nie rozwiązuje to zasadniczych 
problemów badania struktury przestrzennej za pomocą map o tak małej roz-
dzielczości. Dlatego też tego typu badania ( np. Achard, Estreguil 1995 ; Langner 
i in. 2007 ) były wykonywane stosukowo rzadko, a obecnie, z uwagi na postęp 
w tworzeniu map pokrycia terenu na podstawie obrazów cyfrowych o znacznie 
wyższej rozdzielczości przestrzennej, należy uznać je za zupełnie niecelowe.
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Segment regionalny i kontynentalny
W skali regionalnej ( od jednostek administracyjnych odpowiadających woje-
wództwom po całe kontynenty ) do tworzenia map pokrycia terenu stosuje się 
przede wszystkim dane optyczne o średnich rozdzielczościach przestrzennych 
( 10 – 100 m ). Szczegółowość tworzonych map i relatywnie mała M M U pozwala 
na dokładniejszą ocenę struktury przestrzennej krajobrazu niż w przypadku 
globalnych map pokrycia terenu opisanych powyżej. 

W zakresie średnich rozdzielczości do generowania map pokrycia terenu naj-
powszechniej wykorzystywane są obecnie zdjęcia satelitarne ze wspomnianego 
wcześniej programu Landsat – pierwszego satelitarnego programu nakiero-
wanego na badania środowiskowe, w ramach którego obrazy satelitarne pozy-
skiwane są od początku lat 70. XX wieku ( Wulder i in. 2012 ). Rozdzielczość 
przestrzenna pierwszych obrazów programu Landsat wykonanych za pomocą 
sensora M S S ( Multispectral Scanner ) wynosiła ok. 80 m, a kolejne sensory,  
T M ( Thematic Mapper ) i E T M + ( Enhanced Thematic Mapper Plus ) dostarczały 
danych o rozdzielczości przestrzennej 30 m. W lutym 2013 roku, w ramach pro-
gramu Landsat Data Continuity Mission ( L D C M ), na orbitę wyniesiony został 
kolejny satelita z serii Landsat, który również będzie pozyskiwał obrazy sate-
litarne o rozdzielczości 30 m. Dane pochodzące z innych sensorów o podob-
nej rozdzielczości, ale o znacznie mniejszej dostępności, to na przykład zdjęcia 
satelitarne konstelacji D M C ( Disaster Monitoring Constellation ), zdjęcia o więk-
szej rozdzielczości pochodzące z satelitów I R S ( Indian Remote Sensing ) i SPOT 
( Système Pour l’Observation de la Terre ), czy też zdjęcia wykonane przez sensor 
ASTER ( Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer ). 
Wkrótce na orbicie pojawi się też satelita SENTINEL 2, z urządzeniem obrazują-
cym o parametrach technicznych podobnych do satelitów Landsat.

Ze względu na wzrost zaawansowania algorytmów klasyfikacyjnych oraz 
mocy operacyjnych komputerów i serwerów obliczeniowych, omówione wcze-
śniej globalne mapy pokrycia terenu wykonane dzięki przetworzeniu danych 
o niskich rozdzielczościach, mogą wkrótce zostać zastąpione przez mapy wyko-
nane na podstawie zdjęć satelitarnych klasy Landsat. Zdjęcia Landsat są coraz 
częściej używane do tworzenia produktów obejmujących swym zasięgiem wiele 
krajów lub całe kontynenty. Jedną z pierwszych map tego typu była amerykań-
ska Land Cover and Vegetation Database ( Vogelmann i in. 1998 ), obecnie prace 
w podobnej skali prowadzi wiele zespołów naukowych na świecie ( np. Potapov 
i in. 2009, Griffiths i in. 2013 ).
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Segment lokalny
Rozwiązywanie problemów krajobrazowych o charakterze lokalnym, związa-
nych w szerokim zakresie z pokryciem terenu i użytkowaniem ziemi ( np. rozwój 
zrównoważony, planowanie przestrzenne ), wymaga wykorzystywania danych 
o dokładności przestrzennej poniżej 10 m ( m.in. Roumenina i in. 2010 ). Dane 
te zwykle pochodzą z dwóch źródeł – teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Obie dzie-
dziny rozwijają się równolegle. Serię satelitów wysokorozdzielczych 2 rozpoczął 
wystrzelony w 1999 roku Ikonos, nieco później pojawił się QuickBird-2. Obec-
nie do tej grupy należą jeszcze : GeoEye-1 o największej dostępnej obecnie roz-
dzielczości ( 41 cm dla zdjęć panchromatycznych, 165 cm dla wielospektralnych ), 
WorldView-1 i 2, FORMOSAT-2, CARTOSAT-1 i 2, RapidEye, Pleiades 1A i 2B  
oraz SPOT-5 i 6. Niektóre z tych sensorów posiadają dodatkowo możliwość 
wykonywania zdjęć stereoskopowych, co pozwala na trójwymiarową wizualiza-
cję krajobrazu. Informacje pozyskane na podstawie wysokorozdzielczych danych 
satelitarnych, w połączeniu z danymi pozyskanymi in situ, stanowią doskonałe 
narzędzie do prowadzenia badań krajobrazowych ( Adams, Gillespie 2011 ).  
Równocześnie z wprowadzaniem satelitarnych sensorów wysokorozdzielczych 
rozwijano wcześniej znane metody pozyskiwania danych lotniczych, wymienia-
jąc stopniowo urządzenia analogowe na kamery cyfrowe. Współczesna foto-
grametria lotnicza stała się dzięki temu najszybszą technologią wykonywania 
map od skal bardzo dużych ( 1 : 500 ) do mniejszych ( 1 :10 000 ; Kozak, Pyka 2011 ). 
Coraz częściej wykonuje się i wykorzystuje w badaniach krajobrazowych wyso-
kiej jakości ortofotomapy, przedstawiające teren z rozdzielczością rzędu kilku-
-kilkudziesięciu centymetrów.

Bez względu na źródło zdjęć, obrazy wysokorozdzielcze wykorzystuje się 
do identyfikowania pojedynczych obiektów ( np. drzew, budynków ) oraz ana-
lizy relacji przestrzennych, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Możliwości takie są 
ważne z punktu widzenia na przykład planowania i zarządzania krajobrazem, 
ochrony krajobrazu, czy też analizy jego dynamiki. 

2 Rozróżnia się sensory wysokorozdzielcze ( ang. high resolution, HR ) o rozdzielczości 
przestrzennej 1-10 m i bardzo wysokorozdzielcze ( ang. very high resolution, VHR ) o roz-
dzielczości wyższej niż 1 m ; na potrzeby tego opracowania będą one zbiorczo określane 
mianem „ wysokorozdzielcze ”.
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Ograniczenia w badaniach struktury przestrzennej  
krajobrazu wynikające z właściwości danych 

o pokryciu terenu

Wzrost ilości danych o pokryciu terenu ( w szczególności danych rastrowych ) 
związany z postępem teledetekcji przyczynił się do rozwoju metod i narzędzi 
umożliwiających ich analizę. To z kolei z pewnością wpłynęło na szerokie zasto-
sowanie danych o pokryciu terenu ( lub ich pochodnych ) w badaniach struktury 
przestrzennej krajobrazu, często jako podstawowej informacji służącej do oceny 
różnorodności krajobrazu.

Powszechnym narzędziem do analizy struktury przestrzennej krajobrazu na 
podstawie danych o pokryciu terenu są różnego rodzaju wskaźniki ( metryki ) 
krajobrazowe ( McGarigal, Marks 1995, Solon 2002 ). Ich stosowanie ma długą 
tradycję w badaniach dotyczących struktury przestrzennej krajobrazu, a także 
bio- i georóżnorodności. Proste wskaźniki krajobrazowe opisywali już Forman 
i Godron ( 1986 ), czy też Krummel i in. ( 1987 ). Obecnie dostępny jest szeroki 
wachlarz różnorodnych ( pod względem zaawansowania analitycznego i możli-
wości zastosowań ) wskaźników, pozwalających na analizę zarówno kompozycji, 
jak i konfiguracji mozaiki krajobrazowej. Do najprostszych miar kompozycji 
należą np. liczba typów pokrycia czy powierzchniowy udział każdego z typów 
w krajobrazie. Natomiast wśród miar konfiguracji można wyróżnić wskaźniki 
powierzchni i granic płatów, kształtu, wnętrza płatu, izolacji, połączeń, kontra-
stu, podziału oraz zróżnicowania ( Zwierzchowska i in. 2010 ).

W pewnym sensie, przełom w badaniach struktury krajobrazu stanowi poja-
wienie się blisko 20 lat temu programu FRAGSTATS, pozwalającego w pro-
sty sposób obliczać wskaźniki krajobrazowe dla danych skategoryzowanych 
( McGarigal, Marks 1995, McGarigal i in. 2012 ). Obecnie FRAGSTATS jest jed-
nym z najbardziej rozbudowanych i najczęściej stosowanych do tego typu zadań 
narzędzi, przede wszystkim dzięki swojej przystępności wynikającej z obudowy 
teoretycznej ( rozbudowana dokumentacja, łatwość wprowadzenia danych, 
zebranie w jednym miejscu dużej ilości wskaźników ) oraz bezpłatnego dostępu. 
Ponadto przedmiot i zakres badań krajobrazowych może być elastycznie defi-
niowany przez użytkownika i reprezentować wszelkie zjawiska przestrzenne, 
przedstawione w formie skategoryzowanych danych rastrowych. 

Pomimo powszechności stosowania wskaźników struktury przestrzennej 
krajobrazu należy zdawać sobie sprawę z ich licznych ograniczeń, szeroko dys-



73

Pozyskiwanie i analiza danych …

kutowanych w literaturze ( m.in. Kot, Leśniak 2006, Kupfer 2012, Zwierzchow-
ska i in. 2010 ). Richling i Lechnio ( 2005 ) zwracają uwagę na brak uniwersalnej 
miary różnorodności struktury krajobrazu. Pojedyncze metryki analizowane 
oddzielnie dają często niejednoznaczne wyniki, stąd konieczne jest stosowanie 
ich zestawów uzupełniających się i wzajemnie powiązanych. Jednocześnie należy 
pamiętać o zachodzących pomiędzy nimi często silnych zależnościach ( Riitters 
i in. 1995 ). Istotne ograniczenia w tego typu badaniach narzuca przyjęta skala map 
pokrycia terenu, która wiąże się z rozdzielczością przestrzenną danych, wielkością 
obszaru badań, polem podstawowym klasyfikacji przyjętym na etapie przetwarza-
nia danych obrazowych oraz stopniem generalizacji przestrzennej ( Dungan i in. 
2002, Lausch, Herzog 2002, Moody, Woodcock 1995, Turner i in. 1989, Wu i in. 
2002, Wu 2004 ). Kolejnym istotnym problemem jest czułość metryk na zmiany 
liczby wydzielonych typów jednostek mozaiki krajobrazowej, czyli na rozdziel-
czość tematyczną map pokrycia terenu ( Huang i in. 2006, Wickham i in. 1997 ). 
Zarówno skala, jak i rozdzielczość tematyczna wiążą się z omówionymi wcześniej 
dwoma zasadniczymi aspektami niepewności towarzyszącej skategoryzowanym 
mapom pokrycia terenu : przestrzennym i tematycznym.

Aspekt przestrzenny
Zależność struktury przestrzennej krajobrazu od skali obserwacji i analiz jest 
znana w geografii i ekologii krajobrazu od dawna. Ogólnie można powiedzieć, 
że większość struktur przestrzennych posiada pewną skalę „ operacyjną ”, opty-
malną dla jej charakterystyki ( Lam, Quattrochi 1992 ). Efekt skali wprost odnosi 
się do klasyfikacji zdjęć satelitarnych prowadzącej do uzyskania map pokrycia 
terenu i późniejszego poziomu analiz struktury przestrzennej ( Wu 2004 ). 

Na istotny wpływ skali na wyniki opisu struktury przestrzennej krajobrazu 
z wykorzystaniem metryk krajobrazowych zwrócili uwagę m.in. Hargis i in. 
( 1998 ), Wu i in. ( 2002 ), Saura ( 2004 ), Wu ( 2004 ) oraz Ostapowicz i in. ( 2008 ). 
Wpływ ten nie jest jednakowy dla wszystkich typów metryk. Wu i in. ( 2002 ) 
na podstawie badań 19 wskaźników krajobrazowych wyróżnili trzy kategorie 
zachowań metryk : 
– metryki, których zachowanie cechuje przewidywalna zależność od skali opi-

sywana prostym równaniem ( np. liniowym, logarytmicznym lub wielomia-
nowym ),

– metryki, których zachowanie w większości przypadków można przewidzieć,
– metryki zachowujące się chaotycznie wraz ze zmianą skali.
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Zmiany wartości metryk krajobrazowych związane ze zmianą rozdzielczości 
przestrzennej można przewidzieć w większym stopniu niż zmiany powiązane 
ze zmienną wielkością obszaru badań. Jeśli wpływ skali na daną metrykę jest 
nieznany, to rozwiązaniem może być obliczanie metryk krajobrazowych w kilku 
skalach, co jednak nie zawsze jest możliwe, na przykład ze względu na dostęp-
ność danych ( Wu i in. 2002 ).

Kolejny problem pojawiający się w badaniach struktury przestrzennej krajo-
brazu dotyczy wpływu M M U zarówno na kompozycję ( np. powierzchnie klas 
pokrycia terenu ), jak i konfigurację ( np. odległość do najbliższego sąsiada pła-
tów poszczególnych klas pokrycia terenu ) krajobrazu. Analizując zachowanie 
różnych metryk krajobrazowych, Saura ( 2002 ) wykazał, że większe M M U impli-
kuje niedoszacowanie wskaźników zróżnicowania struktury przestrzennej 
i fragmentacji krajobrazu. Wnioski te ilustruje porównanie wyników analiz 
struktury przestrzennej krajobrazu za pomocą prostych metryk, jak  powierzch-
nia klas ( P K ), liczba płatów ( L P ), średnia odległość pomiędzy płatami ( SO ), 
obliczonych z wykorzystaniem danych o pokryciu terenu różnego pochodzenia 
( ryc. 1 ).

Ponadto, nawet niewielkie błędy w klasyfikacji pokrycia terenu mogą prowa-
dzić do dużych rozbieżności w wartościach niektórych metryk ( Langford i in. 
2006, Shao, Wu 2008 ). Przykładem są metryki wyliczane na podstawie Mor-
phological Spatial Pattern Analysis ( M S P A ) – metody klasyfikacji struktur prze-

Rycina 1. Wyniki analizy struktury przestrzennej krajobrazu z wykorzystaniem  
map pokrycia terenu o różnej MMU : ( A ) mapa CLC2006 ( MMU = 25 ha )  
[PK = 56 %, LP = 122, SO = 1010 m], ( B ) satelitarna mapa pokrycia terenu  

wykonana z wykorzystaniem OBIA i algorytmu SVM ( MMU = 0,1 ha )  
[PK = 61 %, LP = 326, SO = 168 m].  1 – obszar leśny, 2 – obszar nieleśny 
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Rycina 2. Wyniki analizy MSPA dla dwóch hipotetycznych map danej klasy  
pokrycia terenu, różniących się o niespełna 2 % ( komórki o pogrubionym zarysie ),  
przy czym udział powierzchniowy badanej klasy jest taki sam w obu przypadkach

strzennych ( np. wnętrza, krawędzie, perforacje, plamy, korytarze, gałęzie ) na 
binarnej ( dwuwartościowej ) mapie pokrycia terenu ( Vogt i in. 2007 ). Wyniki 
badań Riittersa i in. ( 2007 ) na losowo wygenerowanych mapach binarnych 
wykazały, że bardzo drobne zmiany na mapie pokrycia terenu mogą spowodo-
wać radykalne zmiany w rozkładzie klas wyróżnianych w MSPA ; sytuację taką 
ilustruje rycina 2.
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Aspekt tematyczny
Pozyskanie danych skategoryzowanych z ciągłych danych obrazowych zakłada 

wyznaczenie jednostek ( obszarów ) relatywnie homogenicznych z punktu 
widzenia ich określonych właściwości. Procedura klasyfikacyjna odbywa się 
przy założeniu, że na granicy sąsiadujących ze sobą jednostek różnego typu 
zachodzi nagła zmiana w intensywności danego zjawiska, a wewnątrz samej jed-
nostki dopuszcza się tylko pewien nieznaczny stopień jej zmienności ( Kotliar, 
Wiens 1990, Gustafson 1998 ). Pomimo iż kryteria wyznaczania poszczególnych 
jednostek ( a więc przekształcania danych ciągłych w dane skategoryzowane ) są 
często subiektywne, kategoryzacja danych jest w wielu wypadkach warunkiem 
koniecznym do przeprowadzenia dalszych analiz przestrzennych, np. obliczania 
wskaźników krajobrazowych. Ocena czułości metod analiz przestrzennych na 
rozdzielczość tematyczną, a więc liczbę wyróżnionych typów jednostek mozaiki 
krajobrazowej ( np. typów pokrycia terenu ), jest więc niezwykle istotna w bada-
niach struktury krajobrazu.

Problem wpływu rozdzielczości tematycznej na wskaźniki krajobrazowe 
był wiele razy dyskutowany w literaturze, między innymi przez Baldwina i in. 
( 2004 ), Huanga i in. ( 2006 ), czy Buyantuyeva i Wu ( 2007 ). Badania wymienio-
nych powyżej autorów opierały się na mapach pokrycia terenu utworzonych 
poprzez klasyfikację zdjęć satelitarnych Landsat i ASTER. Wyniki przepro-
wadzonych analiz potwierdzają istotny wpływ rozdzielczości tematycznej na 
wartości większości wskaźników kompozycji i konfiguracji krajobrazu. Zależ-
ności te mogą mieć charakter rosnący lub malejący, a dla niektórych wskaź-
ników ( np. wskaźnika zróżnicowania granic czy zwartości „ jednostkowej ” ) –  
chaotyczny ( tab. 1 ). Zależności te mogą być warunkowane przez rozdzielczość 
przestrzenną pierwotnych danych obrazowych, które podlegały klasyfikacji, jak 
również charakter mozaiki krajobrazowej obszaru badań. Co więcej, wartości 
metryk stają się bardziej czułe na zmiany rozdzielczości tematycznej, gdy liczba 
wyróżnianych klas spada poniżej 10 ( Huang i in. 2006 ).

Podsumowanie

Mapa, bez względu na to, czy jest papierowa, czy cyfrowa, stanowi uproszczone 
odbicie rzeczywistości. Dlatego, im bardziej skomplikowane są przetworzenia 
treści mapy, tym większe ryzyko, że ich wynik mówi coś o mapie, ale nieko-
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niecznie o rzeczywistości. Ta uwaga dotyczy także map pokrycia terenu – nawet 
wtedy, jeśli są one utworzone z danych obrazowych, czyli danych pomiarowych 
cechujących się stosunkowo niskim stopniem subiektywizmu i zniekształcenia. 
Omówione w niniejszym artykule problemy metodyczne związane z przetwa-
rzaniem danych obrazowych w mapy pokrycia terenu wskazują, że w tym pro-
cesie podejmuje się decyzje arbitralne, które mogą wpływać na zmianę struktury 
przestrzennej informacji niesionej przez dane obrazowe. Może to prowadzić 
do istotnej niepewności wyników prowadzonych analiz. Dlatego też najbar-

Tabela 1. Podsumowanie wpływu rozdzielczości tematycznej  
na wybrane wskaźniki krajobrazowe

( 1 )Baldwin i in. 2004, ( 2 )Huang i in. 2006, ( 3 )Buyantuyev, Wu 2007

Typ wskaźnika Wskaźnik Rodzaj zależności

Powierzchni  
i granic płatów

liczba płatów 
(ang. number of patches)

rosnąca(1) (2)

gęstość płatów  
(ang. patch density)

rosnąca(1) (2) (3)

średnia wielkość płatu  
(ang. mean patch area)

malejąca(1) (2) (3)

gęstość granic  
(ang. edge density)

rosnąca(1) (2) (3)

Kształtu

średni wymiar fraktalny  
(ang. mean fractal dimension)

trend malejący nierównomierny(2), funkcja 
stała(3)

średni indeks kształtu  
(ang. mean shape index)

trend malejący nierównomierny(2), malejąca(1)

indeks kształtu krajobrazu  
(ang. landscape shape index)

rosnąca(2) (3)

Powiązalności 
i zależności

wskaźnik agregacji  
(ang. aggregation index)

malejąca(2)

wskaźnik zróżnicowania granic (ang. 
interspersion and juxtaposition)

trend rosnący nierównomierny(2), zmienna(1)

wskaźnik zwartości „jednostkowej” 
(ang. contagion)

trend rosnący nierównomierny(2), chaotyczna(1)

Zróżnicowania

wskaźnik różnorodności Shannona 
(ang. Shannon diversity index)

rosnąca(1) (2)

wskaźnik równomierności Shannona 
(ang. Shannon evenness index)

stała(2), malejąca(3), chaotyczna(1)

wskaźnik równomierności Simpsona 
(ang. Simpson diversity index)

rosnąca(1) (2) (3)
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dziej zdroworozsądkowym postulatem dla badań struktury przestrzennej kraj- 
obrazu, w których wykorzystywane są mapy pokrycia terenu, jest krytycyzm 
oraz konieczność stałego odnoszenia wyników analiz do rzeczywistej sytuacji, 
a także ich niezależna weryfikacja.

Badacze stale poszukują nowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie 
opisanych wyżej typów niepewności. Ponieważ jednym z istotnych źródeł nie-
pewności wyników analiz struktury przestrzennej jest dyskretyzacja ciągłych 
danych obrazowych w klasy pokrycia terenu, obiecującym kierunkiem badań 
metodycznych prowadzących do ograniczenia lub wyeliminowania subiektywi-
zmu tego postępowania jest rozwijanie metod analiz struktury przestrzennej 
odpowiednich dla danych ciągłych. Metody takie mogą być stosowane bez-
pośrednio do analizy danych obrazowych lub ich prostych przetworzeń ilo-
ściowych ( np. wskaźników roślinności ), bez potrzeby wcześniejszej redukcji 
informacji do prostszego systemu jakościowych danych dyskretnych. Analizy 
tekstury obrazów cyfrowych były z powodzeniem stosowane w badaniach zwią-
zanych z oceną bioróżnorodności ( np. Tuttle i in. 2006, St-Louis i in. 2009 ), 
a analizy spektralne i falkowe znalazły swoje zastosowanie m.in. w identyfikacji 
wspomnianej wcześniej optymalnej skali operacyjnej struktur przestrzennych 
( Couteron i in. 2006 ). Obiecujących rozwiązań w tym zakresie można szu-
kać także poza ekologią krajobrazu. Przykładem mogą być szeroko stosowane 
przez geomorfologów wskaźniki służące do opisu ukształtowania powierzchni 
oraz klasyfikacji form rzeźby ( np. Tagil, Jenness 2008, Zwoliński 2009, Dragut, 
Eisank 2012 ). Natomiast McGarigal i in. ( 2009 ) do opisu struktury krajobrazu 
zaproponowali tzw. metryki powierzchniowe ( ang. surface metrics ), wywo-
dzące się z metrologii ( inżynierii ) powierzchni ( dyscyplina badająca własności 
i strukturę powierzchni ciał stałych ). Obiecujące rezultaty tych prac wymagają 
jednak dalszych analiz w celu przezwyciężenia trudności wiążących się z inter-
pretacją opracowanych wskaźników w kontekście analizy struktury krajobrazu.

Dodatkowe problemy metodyczne powstają wtedy, gdy dane o pokryciu 
terenu łączone są w czasie analizy z innymi zmiennymi opisującymi środowisko 
przyrodnicze lub efekty działań człowieka, w celu możliwie jak najpełniejszego 
oddania różnorodności krajobrazu. Poza pokryciem terenu, najczęściej wyko-
rzystywaną warstwą tematyczną jest w takim wypadku Numeryczny Model 
Terenu ( NMT ), na przykład dane wysokościowe pochodzące z Shuttle Radar 
Topography Mission ( SRTM DEM ). Jeśli do analizy różnorodności krajobrazu 
wykorzystywanych jest wiele zmiennych o różnym pochodzeniu, do omówionej 



79

Pozyskiwanie i analiza danych …

w tym artykule niepewności związanej z danymi o pokryciu terenu dokłada się 
niepewność dotycząca innych warstw tematycznych. Dodatkową komplikacją 
metodyczną są często ich odmienne własności przestrzenne ( np. rozdzielczość 
przestrzenna ). W przypadku danych wysokościowych otrzymanych metodami 
bezpośrednimi ( np. S R T M D E M ) zupełnie inna niż na mapach pokrycia terenu 
jest też geneza i przestrzenne rozmieszczenie błędów ( np. Kolecka, Kozak, 
w druku ).

Niektóre problemy związane z wykorzystaniem danych tematycznych o róż-
nych własnościach przestrzennych w analizach struktury przestrzennej ( lub 
różnorodności ) krajobrazu mogą zostać rozwiązane przez postęp w dziedzinie 
zdalnego pozyskiwania danych. Już obecnie szeroko dostępne ( i bezpłatne ) są 
dane obrazowe oraz N M T o rozdzielczościach rzędu 10 – 100 m. Dane wysoko-
rozdzielcze są jeszcze ciągle stosunkowo kosztowne, jednakże upowszechnienie 
skaningu laserowego oraz sensorów o rozdzielczościach rzędu 1 m doprowadzi 
zapewne do coraz szerszego stosowania w analizach krajobrazu także tego seg-
mentu danych ( Groom i in. 2006 ). Chociaż wysoka rozdzielczość danych wej-
ściowych nie likwiduje niepewności związanej z przestrzennym lub tematycz-
nym aspektem ich przetwarzania, to jednak niewątpliwie szczegółowość danych 
redukuje rozmiar tej niepewności. Ubocznym w kontekście tego artykułu, ale 
niezwykle istotnym wątkiem jest również wykorzystanie danych obrazowych 
i N M T wysokiej rozdzielczości w badaniach krajobrazowych odwołujących się 
do percepcji, dzięki możliwości tworzenia realistycznych, trójwymiarowych 
wizualizacji. Ten nurt badań zapewne wkrótce przeżyje swój renesans i stanie 
się konkurencją dla typowo analitycznych, ilościowych badań krajobrazowych.
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