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Agenda 
 

1.1. Budowa SIP w LPBudowa SIP w LP  

2.2. Standaryzacja leśnej mapy numerycznejStandaryzacja leśnej mapy numerycznej  

3.3. Limes Limes ––  przeglądarka LMNprzeglądarka LMN  

4.4. Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości krajuInwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju  

5.5. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (WISL)Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (WISL)  

6.6. Bank Danych o Lasach (BDL)Bank Danych o Lasach (BDL)  

7.7. Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu ––  redakcja map leśnychredakcja map leśnych 
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Proces wdrażania LMN 

Początek lat 90Początek lat 90--tych XX wieku tych XX wieku ––  koncepcja koncepcja 

wdrożenia w LP Systemu Informatycznego wdrożenia w LP Systemu Informatycznego 

Lasów Państwowych (SILP).Lasów Państwowych (SILP).  

Kamienie miloweKamienie milowe  

Lata 1991Lata 1991--1998 1998 ––  prace eksperymentalne nad prace eksperymentalne nad 

zbudowaniem map numerycznych dla nadleśnictw: zbudowaniem map numerycznych dla nadleśnictw: 
Brzeziny, Wipsowo, Ujsoły, Świerklaniec, Radymno, 

Białowieża, Browsk, Hajnówka, Kliniska i Złotów. 

Rok 2001 Rok 2001 ––  wprowadzenie standardu leśnej wprowadzenie standardu leśnej 

mapy numerycznej mapy numerycznej (zarządzenie nr 74 z 23 sierpnia 

2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy 

numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu 

informacji przestrzennej w nadleśnictwach)  
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Proces wdrażania LMN 

2002 

2004 

2006 

2008 

2000 
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Standaryzacja LMN 

Zarządzenie nr 74 z dnia 23 sierpnia 2001 r.  

w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy 

numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania 

systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach 

Nowy, obowiązujący standard LMN: 

Zarządzenie nr 55 z dnia 21 listopada 2011 r.  

w sprawie Instrukcji urządzania lasu 
(„Instrukcja urządzenia lasu – część I”) 
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SIP LP – Centralny System Informatyczny 

Lasów Państwowych (SILP) 
(zmiany w funkcjonowaniu LMN) 

Serwery 

w jednostkach   

LMN SILP 

Centralny SILP 

SIP LP 

SILP 

LMN 

SIP LP 
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SIP LP - SLMN 

• Dane stałe 
globalne 

DGLP 

• Dane stałe 
globalne 

RDLP 

• Dane 
podstawowe 

Nadleśnictwo 

LMN 
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Standaryzacja LMN 

Zarządzenie nr 55 z dnia 21 listopada 2011 r.  

w sprawie Instrukcji urządzania lasu 

Dane 
zewnętrzne 

Dane 
wewnętrzne 

LMN 
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Zawartość merytoryczna 

1. kategoria – ewidencja gruntów i budynków: graniczniki, użytki 

ewidencyjne w działce, działki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, gminy, 

powiaty, województwa, budynki 

 

2. kategoria – ewidencja leśna: wydzielenia, oddziały, leśnictwa, 

obręby leśne, nadleśnictwa, regionalne dyrekcje LP, lokalizacje siedzib 

leśnictw, nadleśnictw i rdLP 

 

3. kategoria – sytuacja na terenach w zarządzie LP: drogi, 

cieki, infrastruktura liniowa 

 

4. kategoria – obiekty związane z opisem taksacyjnym: 
wydzielenia siedliskowe, osobliwości przyrodnicze, powierzchnie 

niestanowiące wyłączeń 

 

5. kategoria – obiekty wynikające z planów oraz zdarzeń 

gospodarczych i losowych: działki zrębowe, kierunki cięć, 

powierzchnie próbne, granice pożaru, miejsca powstania pożaru 

 

6. kategoria – inne obiekty istotne w prowadzeniu 

gospodarki leśnej: strefy operacyjne jednostek straży pożarnej, 

obwody łowieckie, mezoregiony przyrodniczo-leśne, regiony pochodzenia 

leśnego materiału podstawowego, leśny materiał podstawowy, formy ochrony 

przyrody, szlaki turystyczne, inne obiekty punktowe i powierzchniowe 
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Wykorzystanie Geoportalu 
widok po wczytaniu mapy 
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Wykorzystanie Geoportalu 
widok ogólny po wczytaniu mapy topograficznej 
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Wykorzystanie Geoportalu 
dane katastralne 
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Wykorzystanie Geoportalu 
numeryczny model terenu 
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Ortofotomapa i NMT – weryfikowanie oraz uzupełnienie treści map leśnych 
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NMT – weryfikowanie oraz uzupełnienie treści map leśnych 
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Wykorzystanie Geoportalu 
dodawanie warstw WMS 
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LMN – mapa  drzewostanowa 
Mapa tematyczna wyświetlona wraz z wybranymi warstwami z Geoportalu 
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Projekt: „Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju  

z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych” 

• Temat realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. 

• Opracowanie to ma na celu :  

• sporządzenie listy wymogów stawianych grupie użytkowników gruntów 

kwalifikujących się do obliczenia czynnika lesistości,  

• sporządzenie opisu metodyki klasyfikacji teledetekcyjnej przyjętej  

do wyliczenia lesistości kraju,  

• wskazanie rozbieżności w dotychczasowym wyliczaniu lesistości kraju,  

• sporządzenie  tabelarycznych  i kartograficznych zestawień. 

• Obliczenie wartości lesistości dla kraju, województw i rdlp podane 

zostaną w odniesieniu do definicji lasu wg ustawy o lasach  

z 1991 roku oraz w odniesieniu do definicji lasu nawiązującej  

do Protokołu z Kioto. 
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Projekt: „Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju  

z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych” 

• Analizy są wykonywane na podstawie wieloźródłowych danych 

przestrzennych. Wykorzystywane są m.in.: 

• baza danych obiektów topograficznych BDOT10k, 

• Leśna Mapa Numeryczna (LMN),  

• Bank Danych o Lasach (BDL),  

• wysokorozdzielcza warstwa dla lasów (High Resolution Layers – HRL 

opracowana na podstawie klasyfikacji wysokorozdzielczych zdjęć 

satelitarnych), 

• dane ze skaningu laserowego (dane z projektu IKONOS dla 3 

powiatów), 

• dane z bazy referencyjnej Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS 

(warstwa zalesień gruntów ornych i inne warstwy). 

• Wyniki zostaną zweryfikowane podczas obserwacji i pomiarów 

wykonywanych w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu 

lasu (WISL) prowadzonej na stałych powierzchniach próbnych. 
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Mapa rozmieszczenia powierzchni WISL 

Celem inwentaryzacji wielkoobszarowej jest  

ocena stanu lasu i kierunku zmian tego stanu 

III-Cykl 2015-2019 

I-Cykl 2005-2009  

II-Cykl 2010-2014 
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Prace przygotowawcze 

2005 – Dane udostępnione przez CODGiK 

2015 - Geoportal 
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Bank 
Danych 

o Lasach 

Repozytorium 
danych  
źródłowych 

Mapa 

Zestawienia i 
prognozy 
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www.bdl.lasy.gov.pl 
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www.bdl.lasy.gov.pl 
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www.bdl.lasy.gov.plwww.bdl.lasy.gov.pl  
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Potencjalne możliwości wykorzystania BDOT jako podkładu 

map w planach urządzenia lasu (pul) 

Mapy to ważny element planu urządzania lasu. 

Instrukcja Urządzania Lasu (IUL) zawiera między innymi: 

1. Standard Leśnej Mapy Numerycznej  

2. Instrukcję techniczną sporządzania i wydruku map leśnych 

(stanowiących załączniki do pul) 
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BDOT jako źródło danych dla map leśnych – 

 przyszłość na wyciągnięcie ręki 
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BDOT jako źródło danych dla map leśnych – 

 przyszłość na wyciągnięcie ręki 
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Dane topograficzne jako źródło danych podkładowych map leśnych 

BDOT10k VMAP Level2 
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Dane podkładowe do map leśnych w różnych skalach 



32 

Dane podkładowe do map leśnych w różnych skalach 
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BDOT jako źródło danych do LMN 
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BDOT jako źródło danych do LMN 
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BDOT jako źródło danych do LMN 

Atrybut Wartość 

konstrukcja Blk - belkowy 

liczbaPoziomow 1 - jednopoziomowy 

lokalnyId BUINL_2469000000163 

materialKonstrukcyjnyPodpor Zb - zelbet 

materialKonstrukcyjnyPomostu Zb - zelbet 

mobilnoscPrzesla 0 

nazwa brak 

nosnosc 50 
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Podsumowanie 

1.1. Dane przestrzenne są codziennym narzędziem wykorzystywanym w pracy leśników. Dane przestrzenne są codziennym narzędziem wykorzystywanym w pracy leśników.   

2.2. Zarówno BDOT jak i Zarówno BDOT jak i GeoportalGeoportal  aktywnie wspierają leśnictwo.aktywnie wspierają leśnictwo.  

3.3. GeoportalGeoportal  w BDL dostarcza ważnych danych podkładowych.w BDL dostarcza ważnych danych podkładowych.  

4.4. Baza Danych Obiektów Baza Danych Obiektów Topograficznych Topograficznych (BDOT10k (BDOT10k , , ortofotomapyortofotomapy, NMT , NMT   

i NMPT) wspomagają realizację zadań własnych prowadzonych na potrzeby i NMPT) wspomagają realizację zadań własnych prowadzonych na potrzeby 

leśnictwa oraz są wykorzystywane w procesach decyzyjnych.leśnictwa oraz są wykorzystywane w procesach decyzyjnych.  

5.5. Korzystanie z danych wieloźródłowych, w tym pochodzących z GBDOT oraz Korzystanie z danych wieloźródłowych, w tym pochodzących z GBDOT oraz 

GeoportaluGeoportalu, pozwala na , pozwala na uspójnienieuspójnienie  danych oraz na prowadzenie kompleksowych danych oraz na prowadzenie kompleksowych 

analiz .analiz .  

6.6. Oczekiwany jest stały rozwój projektów realizowanych przez Oczekiwany jest stały rozwój projektów realizowanych przez GUGiKGUGiK  (aktualizowanie (aktualizowanie 

zasobów, poszerzanie  zakresu danych, tworzenie danych pochodnych  w różnych zasobów, poszerzanie  zakresu danych, tworzenie danych pochodnych  w różnych 

szeregach skalowych). szeregach skalowych).   
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