
Cel i sposób wykorzystania danyCh

W ramach realizacji projektu ISOK dane wysokościowe sta-
nowią podstawę opracowania przez IMGW-PIB map zagro-
żenia i ryzyka powodziowego dla 253 rzek o łącznej długo-
ści około 14 500 km. Rzeki te zostały wyselekcjonowane na 
podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) 
jako te, które stwarzają największe zagrożenie powodziowe.
Proces produkcji map zagrożenia i ryzyka powodziowe-
go w CMPiS opiera się głównie na danych wysokościo-
wych w postaci rastrowej – numerycznym modelu tere-
nu (NMT) oraz numerycznym modelu pokrycia terenu 
(NMPT). Dane te służą do uzyskania informacji o elemen-
tach ukształtowania terenu mających istotny wpływ na 
przepływ wody. Dane przetwarzane są do postaci wek-
torowej 3D czyli przekrojów poprzecznych oraz do siatek 

obliczeniowych dwuwymiarowych modeli hydrodyna-
micznych (ryc. 1). 
Dane wysokościowe, aby mogły być efektywnie wyko-
rzystywane, zostały we wstępnej fazie pracy zmozaiko-
wane, tak aby ich pobieranie odbywało się w odniesieniu 
do bloków, w jakich NMT i NMPT były dostarczane przez 
GUGiK. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu algo-
rytmów zarówno w ramach oprogramowania ArcGIS, za 
pomocą Model Buildera, jak i poza pakietem korzystając 
z bibliotek Pythona, czy oprogramowania SAGA. 
Dane wysokościowe służą potrzebom modelowania hydro-
dynamicznego, a w szczególności są wykorzystywane do 
pozyskiwania informacji dotyczących charakterystyk teras 
zalewowych oraz informacji o terenie tj. wałach przeciwpo-
wodziowych, groblach, nasypach drogowych i kolejowych, 
które mogą mieć wpływ na przemieszczanie się mas wody. 

dane wysokośCiowe jako wsparCie tworzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego 
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W ramach realizacji projektu ISOK w latach 2011–2015, GUGiK wytwarza i udostępnia wysokościowe dane pomia-
rowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego oraz produkty pochodne: numeryczny model 
terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT). Dane zostaną docelowo opracowane dla powierzchni 
289 000 km2.

Ryc. 1. Wynik modelowania hydrodynamicznego w postaci wizualizacji potencjalnych stref zalewowych (źródło: IMGW-PIB)



Istotnymi elementami pozyskiwanymi również z danych 
opracowanych w technologii lotniczego skanowania lase-
rowego są obrysy budynków oraz rodzaj pokrycia terenu 
umożliwiający wyznaczenie współczynników szorstkości 
podłoża.
Ponadto NMT wykorzystywany jest w pracach CMPiS jako 
dodatkowy element wspomagający interpretację map to-
pograficznych, ortofotomap oraz jako podkład przy wyko-
nywaniu specjalistycznych map i wizualizacji.
Na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego znalazło 
się około 173 000 budynków zalanych w wyniku symulacji 
scenariuszy powodziowych o różnych prawdopodobień-
stwach wystąpienia. Około 4200 z nich to budynki o szcze-
gólnym znaczeniu społecznym (szkoły, szpitale itp.). Pozo-
stałe budynki to budynki mieszkalne zamieszkałe przez 
około 1 060 000 osób. We wstępnej ocenie ryzyka powo-
dziowego wskazano także kolejne 586 mniejszych rzek 
o łącznej długości 12 680 km, dla których zostaną w przy-
szłości sporządzone odpowiednie mapy w kolejnym cyklu 
planistycznym. Dyrektywa Powodziowa zakłada aktualiza-
cję wszystkich dokumentów co 6 lat.

kompetenCje i narzędzia

W Centrum Modelowania Powodzi i Suszy (CMPiS) zatrud-
niony jest kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów z za-
kresu hydrologii, geografii, inżynierii rzecznej, matematyki 
i  informatyki. Pracownicy CMPiS ukończyli szeroki zakres 
kursów, szkoleń oraz uczestniczyli w spotkaniach nauko-
wych z zakresu obróbki danych w środowisku GIS, zarzą-
dzania dużymi zbiorami danych (do kilkunastu TB), progra-
mowania oraz modelowania hydrodynamicznego. 
Centrum Modelowania Powodzi i Suszy dysponuje wielopro-
cesorowymi stacjami roboczymi o dużych wydajnościach, 
pozwalającymi na przeprowadzanie skomplikowanych ana-
liz na pokaźnych zbiorach danych. Prace bazują głównie na 
oprogramowaniu DHI Mike, jednak wielokrotnie wykorzy-
stywane są także inne pakiety np. GeoMedia, ETGeoWizard, 
ArcGIS czy oprogramowanie takie jak: QGIS, SAGA, HEC-RAS.

korzyśCi

Dane wysokościowe są jednym z podstawowych źródeł 
danych, na podstawie których przeprowadzane są obec-
nie analizy w Centrum Modelowania Powodzi i Suszy. Jed-
ną z wielu korzyści płynących z wykorzystania tych danych 
jest ich wysoka dokładność, która pozwala na precyzyjne 
modelowanie zjawisk hydrologicznych. Wygenerowanie 
modeli hydrodynamicznych o wysokiej dokładności jest 
kluczowym elementem wpływającym na wysoką jakość 
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powo-
dziowego. Mapy te nie tylko będą wykorzystywane przez 
służby zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia 
powodziowego (ryc. 2), ale na podstawie Ustawy Prawo 
Wodne będą stanowić jeden z kluczowych dokumentów 
wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym celem 
zminimalizowania w przyszłości strat spowodowanych 
przez powodzie. 
Znajomość lokalizacji obszarów narażonych na wystą-
pienie groźnych zjawisk hydrologicznych w znaczący 
sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli 
zamieszkujących te tereny, a przyszłych mieszkańców 
i inwestorów uchroni przed podjęciem błędnej decyzji 
budowlanej. 
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zastosowane dane wysokośCiowe:
•	 chmura	punktów	z	lotniczego	skanowania	laserowego	(4	p/m2), źródło: pzgik
•	 chmura	punktów	z	lotniczego	skanowania	laserowego	(12	p/m2), źródło: pzgik
•	 numeryczny	model	terenu	(GRID	1	m),	źródło:	pzgik
•	 numeryczny	model	pokrycia	terenu	(GRID	1	m),	źródło:	pzgik

Ryc. 2. Symulacja przebiegu powodzi: oznaczenie obszarów zalanych 
i kierunek rozchodzenia się fali powodziowej (źródło: IMGW-PIB)


