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Przedmowa

Środowisko geograficzne Ziemi jest niezwykle zróżnicowane pod wieloma wzglę-
dami. W jego funkcjonowaniu ważną rolę odgrywa woda, występująca pod różny-
mi postaciami i w różnych sferach: atmosferze, litosferze, pedosferze, biosferze
oraz nakładającej się na nie i przenikającej przez nie antroposferze. Złożone układy
i relacje, jakie występują pomiędzy wodą a pozostałymi elementami środowiska
przyrodniczego. powodują, że poznanie natury funkcjonowania wody staje się do-
niosłe nie tylko z punktu widzenia naukowego czy teoretycznego, ale może przede
wszystkim z punktu widzenia aplikacyjnego, utylitarnego, przemysłowego czy go-
spodarczego. W ostatnich latach, kiedy ludzkość doświadcza licznych przejawów
procesu globalnego ocieplenia, można zaobserwować zintensyfikowane, ekstre-
malnie wzmożone oddziaływanie wody na funkcjonowanie geoekosystemów, geo-
topów i biocenoz, codzienne życie i gospodarkę człowieka. W badaniach wody
węzłową rolę pełnią zarówno zapisy dawnych jej zachowań, jak i współczesne sta-
cjonarne i zdalne rejestracje począwszy od kropli deszczu i rosy czy intercepcji na
powierzchni ziemi poprzez krążenie glebowe i gruntowe, wypływy wód podziem-
nych, organizację sieci drenażu w postaci spływów powierzchniowych, cieków,
strumieni, potoków i rzek aż do retencji wody na obszarach podmokłych, ale także
w stawach, zbiornikach zaporowych, jeziorach, morzach i oceanach. Badania te co-
raz częściej zmierzają do modelowania obiegu wody od prostych modeli
opad–odpływ po niezmiernie skomplikowane, wielowymiarowe modele, obej-
mujące po kilkadziesiąt parametrów sterujących i kontrolujących zachowania
wody w środowisku. Tym procesom modelowania, również o znamionach progno-
stycznych, coraz częściej w sukurs przychodzą narzędzia, procedury i analizy geo-
informacyjne rozwijane na gruncie systemów informacji geograficznej (ang. GIS –
geographical information system) oraz nauki o informacji geograficznej (ang. GISc –
geographical information science). Na tle współczesnych badań hydrograficznych i hy-
drologicznych powiązanych z analizami przestrzennymi, geoinformacyjnymi w
skalach od lokalnej przez regionalną do globalnej rozwija się nowa sfera poznania
cywilizacyjnego na miarę XXI wieku, a mianowicie hydroinformacja. Jest ona ściśle
powiązana ze stanowioną właśnie w Europie i w Polsce infrastrukturą informacji
przestrzennej, której najwyraźniejszym wyznacznikiem jest uchwalenie i imple-
mentacja dyrektywy INSPIRE. Jeśli uzupełnić te działania ramową dyrektywą
wodną oraz dyrektywą w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
to rysuje się szerokie pole badawczo-aplikacyjne, w którym strategiczną rolę winni
odgrywać nie tylko hydrografowie, hydrologowie czy geografowie, ale również ana-
litycy i operatorzy z zakresu geoinformacji.

Widząc powyższe twórcze możliwości dla społeczności geograficznej i kontynu-
ując zapoczątkowane w zeszłym roku warsztaty geograficzne poświęcone proble-
matyce GIS-owskiej, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk pozy-



tywnie zaopiniował propozycję Pracowni Analiz Geoinformacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizacji kolejnych warsztatów, które tym
razem podejmują tematykę różnych przejawów funkcjonowania wody w środowi-
sku geograficznym. Zarówno zajęcia warsztatowe, jak i zawartość prezentowanej
książki nie wyczerpują zagadnień, które winny być omówione przy tak szerokim
spektrum problematyki wodnej w przyrodzie nieożywionej i ożywionej oraz w
zarządzaniu środowiskiem, życiu i gospodarce człowieka, ale można wyrazić na-
dzieję, że treści te staną się przyczynkiem do rozszerzania idei geoinformacji i hy-
droinformacji, że dotychczasowa wiedza hydrologiczna wraz z geoinformacyjną
mogą jeszcze ukazać coś, czego wcześniej nawet nie podejrzewano, że wiele powta-
rzalnych analiz będzie można zautomatyzować i zastosować je do wciąż uaktual-
nianych i nowych hydrodanych i geodanych.

Nasza inicjatywa, podobnie jak w roku ubiegłym, została doceniona i poparta
przez ESRI Polska, która na terenie naszego kraju jest firmą wiodącą w zakresie po-
pularyzowania systemów informacji geograficznej nie tylko w jednostkach eduka-
cyjnych, ale także na wielu polach różnych zastosowań, w tym w zakresie gospoda-
rowania wodą. Misja tej firmy jest skutecznie realizowana w trakcie zajęć
warsztatowych, które skupiają geografów ze wszystkich ośrodków akademickich w
kraju, łącznie z tymi, w których jeszcze nie jest zaimplementowane oprogramowa-
nie ESRI.

Wyrażam wdzięczność Komitetowi Nauk Geograficznych Polskiej Akademii
Nauk, a szczególnie Przewodniczącemu KNG Profesorowi Andrzejowi Kostrzew-
skiemu, za przychylność i popieranie wszelkich inicjatyw geoinformacyjnych na
różnych forach, które służą rozwojowi systemów informacji geograficznej w Pol-
sce. Dziękuję również Prezesowi ESRI Polska Lechowi Nowogrodzkiemu za ciągłe
wspieranie naszych edukacyjnych przedsięwzięć w środowisku geografów pol-
skich. W imieniu autorów i swoim składam podziękowanie recenzentowi Profeso-
rowi Pawłowi Churskiemu za skrupulatne zaznajomienie się z treścią poszczegól-
nych rozdziałów oraz zasugerowanie konstruktywnych uwag dla autorów.

Zbigniew Zwoliński
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Jacek Urbański, Lucyna Kryla-Straszewska

Monitoring i modelowanie jezior
w systemach geoinformacyjnych

GIS modelling and environmental monitoring of lakes

Zarys treści: Jeziora pełnią ważną rolę w środowisku przyrodniczym. Charakter przestrzenny jezior,
ich różnorodność, mnogość relacji pomiędzy jeziorami i ich otoczeniem oraz istnienie wymogów praw-
nych dotyczących ich ochrony, to czynniki, które sprawiają, że zastosowanie systemów informacji prze-
strzennej – GIS – w modelowaniu i monitoringu jezior jest jak najbardziej wskazane. Dostępne obecnie
cyfrowe zbiory danych o jeziorach (MPHP i VMap L2) obejmują jedynie geometrię jezior. Pełniejszą cha-
rakterystykę jezior, plany batymetryczne i obliczone wybrane wskaźniki morfometryczne, zawierają
dane analogowe: Katalog jezior Polski i Atlas jezior Polski. Wyznaczanie zlewni jezior oraz wskaźników
morfometrycznych w środowisku GIS jest możliwe poprzez zastosowanie gotowych narzędzi, np.
w przypadku obliczania powierzchni, obwodu czy średniej głębokości jeziora, lub poprzez napisanie
skryptów działających w oparciu o platformę GIS, np. przy określaniu maksymalnej długości i szeroko-
ści jeziora. Modelowanie procesów fizycznych jezior, resuspensji osadów czy falowania wiatrowego
oraz monitoring jezior z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych to zadania, które także z powodzeniem re-
alizowane są w środowisku GIS.

Słowa kluczowe: jeziora, modelowanie geoinformacyjne, monitoring, parametry morfometryczne, re-
suspensja, rozwiązania GIS

Abstract: Lakes are very important element of the environment. The reasons of application of Geo-
graphic Information Systems – GIS in modelling and monitoring of the lakes are: their spatial nature,
variability, multilevel relations to the neighbourhood, and formal obligations towards their protection.
Numerical databases of Polish lakes, MPHP and VMap L2, cover only the lakes geometry. More com-
plete information, like maps of lakes bathymetry and morphological parameters, can be found in the
Catalogue of the Polish lakes (Katalog jezior Polski) and in the Atlas of the Polish lakes (Atlas jezior Polski). Com-
puting of drainage areas and morphometric parameters of the lakes can be performed either directly
through GIS Tools, the calculation of lake area, lake perimeter and lake mean depth for example, or by
self-written scripts based on the particular GIS platform. The last solution is required when computing
the maximum length and maximum width of the lake. It is also possible in GIS environment to success-
fully model physical processes in the lakes like resuspention and wind waves, and monitor lakes envi-
ronmental condition by using satellite images.

Keywords: lakes, GIS-based modelling, monitoring, morphometric parameters, resuspention, GIS-ba-
sed solutions

W: GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.)
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2010: 121–146
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Wstęp

Rozmieszczenie jezior na powierzchni Ziemi, jeśli posłużymy się pojęciami używa-
nymi w analizie przestrzennej, ma charakter w dużej mierze klastrowy. Skupiska
jezior polodowcowych tworzą pojezierza, na których zagęszczenie jezior jest bar-
dzo duże (ryc. 1), łączna liczba zbiorników wodnych na takich obszarach często
przekracza tysiąc. Jeziora są ważnym elementem środowiska przyrodniczego i
mogą być wykorzystywane przez wielu użytkowników i do różnorodnych celów.
Ochrona jezior i uwzględnianie ich istnienia w zarządzaniu środowiskiem jest ko-
nieczne nie tylko z uwagi na wymogi prawne (np. Ramowej Dyrektywy Wodnej),
ale przede wszystkim powinno wynikać ze zdrowego rozsądku. Liczba jezior, ich
różnorodność i wzajemne związki z pokryciem i użytkowaniem terenu, a także z
siecią rzeczną oraz obszarami chronionymi, takimi jak Natura 2000 (Europejska
Sieć Ekologiczna Natura 2000 2010), to czynniki, które sprawiają, że wykorzysta-
nie GIS do monitoringu i modelowania jezior jest jak najbardziej wskazane.

Modelowanie GIS w limnologii może być zastosowane we wszystkich jej aspek-
tach, począwszy od badania warunków fizycznych (termika, prądy, falowanie, zlo-
dzenie, sedymentacja i resuspensja osadów), chemicznych (warunki beztlenowe),
po analizę procesów biologicznych i ekologicznych (rozmieszczenie roślinności
i zmiany pokrycia roślinnością w czasie, kartowanie siedlisk, monitorowanie za-
kwitów). Przedstawiana praca koncentruje się na analizie geograficznej jezior. Cele
niniejszego opracowania to: zaprezentowanie budowy modelu geoinformacyjnego
jezior, omówienie podstawowych źródeł danych o jeziorach Polski, opisanie meto-
dy geoinformacyjnej wyznaczania zlewni bezpośredniej i pośredniej, obliczanie pa-
rametrów morfometrycznych jeziora i tworzenie cyfrowej mapy głębokości jeziora.
Dwa końcowe cele pracy poświęcono modelowaniu geoinformacyjnemu procesów
fizycznych (szczegółowo omówiono tworzenie map parametrów falowania i map
wyznaczających obszary resuspensji osadu z dna) oraz wykorzystaniu zdjęć sateli-
tarnych w monitoringu jezior (zaprezentowano procedury geoinformacyjne two-
rzenia map statystyk temperatury i map rozkładu temperatury w jeziorach oraz
map przezroczystości wody w jeziorach).
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Ryc. 1. Rozmieszczenie jezior w północnej Polsce
Fig. 1. North Poland lakes distribution



Model jeziora jako obiektu przestrzeni geograficznej

Jeziora są często przedstawiane jako typowe obiekty przestrzeni geograficznej, do
których reprezentacji w modelu wektorowym stosuje się wieloboki (ryc. 2a). Do-
brze wpisuje się w ten model istnienie na jeziorach wysp, gorzej – możliwość wy-
stępowania połączonych ze sobą jezior będących pod względem fizycznym i biolo-
gicznym jedną całością, a administracyjnie uważanych za oddzielne zbiorniki.
Istotnym elementem hydrologii jezior są wpływające lub wypływające z nich rzeki.
Fakt ten powoduje konieczność uwzględnienia w modelu jezior warstwy liniowej
rzek oraz ich kontynuacji na obszarze jeziora w celu zapewnienia ciągłości przepły-
wu (ryc. 2c). Miejsca ujścia rzeki do jeziora oraz jej wypływu mają charakter punk-
towy i mogą być modelowane jako warstwa punktów (hydropunkty). Woda do je-
ziora spływa z terenu zlewni. Wydziela się zlewnię bezpośrednią (ryc. 2d), z której
wody spływają do jeziora bezpośrednio po terenie lub jako drobne cieki, oraz zlew-
nię pośrednią (ryc. 2e), tworzącą obszar nie kontaktujący się bezpośrednio z
danym zbiornikiem, z którego wody są doprowadzane przez wpadającą do jeziora
rzekę. Głębokość jeziora ma duży wpływ na specyfikę jego środowiska przyrodni-
czego. Najczęściej do reprezentowania głębokości wykorzystuje się model rastro-
wy (ryc. 2b), podobnie jak w przypadku cyfrowego modelu wysokościowego.

Model geoinformacyjny jeziora tworzy cyfrową reprezentację tego elementu hy-
drograficznego w celu umożliwienia cyfrowej wizualizacji, analizy przestrzennej
i modelowania procesów fizycznych i biologicznych. Model ten powinien zawierać
warstwy, które są potrzebne do realizacji powyższych zadań. W tabeli 1 przedsta-
wiono warstwy, które mogą się znaleźć w takim modelu, a na rycinie 2 pokazano
ich przykłady.

Za pomocą modelu geoinformacyjnego można zrealizować szereg zadań
związanych z wizualizacją, monitoringiem i badaniem jezior. Umożliwia on między
innymi:
• różnorodną wizualizację jezior, ich kształtu i batymetrii;
• obliczanie charakterystyk jeziora: długości linii brzegowej, powierzchni zbior-

nika, jego maksymalnej długości i szerokości, objętości wody, głębokości
średniej i maksymalnej oraz wyznaczanie różnorodnych wskaźników morfome-
trycznych powszechnie stosowanych w limnologii;

• tworzenie rastrowych warstw batymetrii ze skanów planów batymetrycznych
zawierających wyrysowane izobaty;

• planowanie i przeprowadzanie kartowania batymetrii jezior za pomocą echo-
sondy oraz tworzenie z tych pomiarów rastrowych modeli batymetrii;

• określanie obszarów zlewni, co przy uwzględnieniu rodzaju pokrycia terenu i
opadów deszczu pozwala na szacowanie ilościowe spływu różnego rodzaju sub-
stancji do jezior;

• modelowanie procesów fizycznych i biologicznych, które uwzględniają kształt i
głębokość jeziora, np. resuspensji osadów z dna w rezultacie falowania wiatro-
wego, prowadzące do spadku przezroczystości wody i ograniczenia rozwoju ro-
ślinności dennej;
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Ryc. 2. Model GIS jeziora Kłodno (a–e: opis w tekście)
Fig. 2. GIS-model of the Lake Klodno (a–e: described in the text)



• ekstrakcję i obliczanie statystyk sygnału teledetekcyjnego powierzchni jezior
mierzonego przez wielospektralne czujniki satelitarne, co pozwala między in-
nymi na wyznaczanie temperatury i przezroczystości wody jednocześnie dla du-
żej liczby jezior.
Przykłady realizacji wybranych zadań zostaną przedstawione w dalszej części

tej pracy.

Bazy danych jezior Polski

Informacja dostępna o jeziorach może być rozpatrywana na dwóch poziomach:
analogowym i cyfrowym. Poziom analogowy jest w zasadzie tożsamy z informacją
zapisaną lub przedstawioną w postaci tradycyjnej mapy na papierze. Współczesny
stan wiedzy o jeziorach Polski zawarty jest w Atlasie jezior Polski (Jańczak 1977) i Ka-
talogu jezior Polski (Choiński 2006). Dobrym suplementem do tych pozycji, przed-
stawiającym dorobek i aktualny poziom limnologii polskiej, jest podręcznik Limno-
logia fizyczna Polski (Choiński 2007). Atlas jezior Polski ze względu na zamieszczone
w nim plany batymetryczne może być uważany za najbardziej kompletny zbiór da-
nych analogowych. Należy jednak zaznaczyć, że atlas zawiera wyłącznie jeziora o
powierzchni większej od 10 ha, co może stanowić istotne ograniczenie w jego użyt-
kowaniu. Plany batymetryczne pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym są sondaże
prowadzone na szeroką skalę (pokrycie dla około 2 tys. jezior) przez Instytut
Rybołówstwa Śródlądowego w latach 1950–1960. Prace te były wykonywane sondą
ciężarkową z lodu w siatce kwadratów 50 × 50 m. Drugim źródłem są plany utwo-
rzone przez IMGW głównie na podstawie pomiarów echosondą. Istniejące plany
batymetryczne (skany oryginalnych lub zgeneralizowanych dla potrzeb atlasu)
mogą być przekształcone do postaci cyfrowej. Propozycję metodyki takiej operacji
przedstawiono na rycinie 3 i opisano ją w książce Urbańskiego (2008) oraz roz-
dziale piątym niniejszej pracy.

W Atlasie jezior Polski oprócz planów batymetrycznych omówiono szereg wskaź-
ników morfometrycznych oraz podano informacje o właściwościach fizycznych
i chemicznych wód wybranych jezior, a także o zmianach ich poziomu. Główną czę-
ścią Katalogu jezior Polski są tablice, w których zestawiono podstawowe charaktery-
styki (powierzchnia, wysokość n.p.m., objętość, głębokość średnia i głębokość
maksymalna, klasa czystości wód) jezior o powierzchni większej od 1 ha. Katalog
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Tabela 1. Warstwy modelu geoinformacyjnego jeziora
Table 1. Layers of GIS-model of the lake

Warstwy Model danych Przykład na rycinie 2

obrys jeziora model wektorowy wieloboków ryc. 2a

batymetria jeziora model rastrowy ryc. 2b

rzeki model wektorowy linii ryc. 2c

zlewnia bezpośrednia model wektorowy wieloboków ryc. 2d

zlewnia pośrednia model wektorowy wieloboków ryc. 2e
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Ryc. 3. Proces tworzenia mapy batymetrycznej ze skanu planu batymetrycznego: a – skan ba-
tymetryczny jeziora, b – wektorowy obrys linii brzegowej, c – zgrubna rejestracja planu
batymetrycznego, d – digitalizacja izobat, e – dopasowanie przestrzenne wektorowej po-
staci planu batymetrycznego do wektorowego obrysu jeziora z rysunku b, f – interpolacja
z wykorzystaniem izobat z planu batymetrycznego i wektorowego obrysu, g – wizualiza-
cja z wykorzystaniem cieniowania

Fig. 3. The stages of bathymetry map creation based on scanned image of the lake with con-
tours depicted: a – scanned image of the lake, b – lake shoreline vector, c – robust
georeferencing of the scan from a, d – digitalization of the contours, e – spatial adjustment
of the contour layer data to the lake shoreline vector depicted in b, f – interpolation based
on adjusted contours and shoreline layer, g – symbology of the bathymetry using shading

Ryc. 4. Porównanie cyfrowych map jezior: MPHP (kolorem niebieskim oznaczono zbiorniki
wyróżnione, a zielonym pozostałe) i VMap L2

Fig. 4. The comparison of lakes digital data sources (for Poland only): MPHP (blue – special
reservoirs, green – others) and VMap L2



zawiera mapy rozmieszczenia jezior, które pozwalają na łatwe zidentyfikowanie
opisów jezior z ich położeniem.

Obecnie istnieją dwa niezależne zbiory danych cyfrowych zawierające obrysy je-
zior z całej Polski: komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski (w skró-
cie MPHP) i zbiór danych VMap L2. Mapa, a właściwie baza danych MPHP, jest mo-
delem wektorowym wód powierzchniowych Polski obejmującym rzeki, zlewnie i
zbiorniki, w tym także jeziora. Została ona wykonana na poziomie dokładności od-
powiadającej skali 1:50 000. Wszystkie obiekty zawarte w bazie można podzielić na
dwie grupy. W grupie pierwszej, tzw. obiektów wyróżnionych, zapisana jest infor-
macja topologiczna, wiążąca obiekty wzajemnie ze sobą. Grupę drugą stanowią po-
zostałe obiekty, obejmuje ona między innymi zbiorniki mniejszej rangi, nie posia-
dające topologicznego odniesienia. Pod względem logicznym mapa MPHP dzieli
się na warstwy i zbiory obiektów. W warstwie obszarowych jednostek hydrogra-
ficznych znajdują się następujące zbiory: zlewnie elementarne (poligony), działy
wodne (linie) i węzły na działach wodnych (punkty). Zlewniom elementarnym
przypisano identyfikator hydrograficzny zlewni (id_hyd). Kolejną warstwę stano-
wią cieki wyróżnione. Następną warstwą są zbiorniki wyróżnione zawierające
zbiory: zbiorniki wodne (z przypisanym id_hyd obejmującej je zlewni elementar-
nej) oraz szerokie rzeki. Ostatnie dwie warstwy obejmują pozostałe obiekty – są to
zbiory: pozostałe cieki i pozostałe zbiorniki (Urbański 2008).
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Ryc. 5. Porównanie cyfrowych map jezior: MPHP i VMap L2
Fig. 5. The comparison of lakes digital data sources (for Poland only): MPHP and VMap L2



Model wektorowy jezior VMap L2 jest pochodną projektu VMap (Vector Smart
Map) powstałego z inicjatywy Wojskowej Agencji Kartograficznej Sił Zbrojnych
USA. W ciągu jedenastoletniej historii tego projektu wypracowano szereg roz-
wiązań dotyczących konkretnych produktów. Jednym z nich jest podział VMap ze
względu na szczegółowość. Model VMap L2, w którym znajduje się warstwa jezior
pokrywających całą Polskę, odpowiada opracowaniom w skali 1:50 000. Mapy te
powstały po 2000 roku, a podstawowym materiałem w ich tworzeniu były diapozy-
tywy wydawnicze wojskowej mapy analogowej 1:50 000. Zarząd Geografii Wojsko-
wej prowadzi obecnie aktualizację VMap L2 w oparciu o ortofotomapy.

Na rycinach 4 i 5 przedstawiono porównanie modeli MPHP i VMap L2. Tablica
atrybutowa zbiorników wyróżnionych map MPHP (shapefile poligonów) oprócz
identyfikatora hydrograficznego odpowiadającej zlewni zawiera numer katalogowy
jeziora (id_Katal) i dla większych jezior jego nazwę. Zbiór pozostałych zbiorników
(oddzielny shapefile poligonów) modelu MPHP nie zawiera istotnych pól atrybu-
towych. Model VMap L2 (jeden shapefile poligonów) obejmuje nazwy większych
jezior. Wszystkie obiekty posiadają policzoną powierzchnię i obwód.

Wyznaczanie zlewni jezior

Zlewnia jeziora, a ściślej dopływające z niej do jeziora wody i substancje, determi-
nują w znacznym stopniu jego stan. Jak już wspomniano wcześniej, zlewnia jeziora
może być podzielona na pośrednią i bezpośrednią. Zlewnia bezpośrednia, z której
następuje bezpośredni spływ powierzchniowy do jeziora, może być wyznaczona z
numerycznego modelu terenu za pomocą funkcji modelowania hydrologicznego.
W ArcGIS zadanie to może być zrealizowane za pomocą sekwencji dwóch funkcji:
Flow Direction i Watershed (Analyst Tools > Hydrology). Funkcja Flow Direction
określa dla każdej komórki cyfrowego modelu wysokościowego kierunek spływu, a
Watershed wyznacza dla punktów lub poligonów (np. powierzchni zbiornika) ob-
szary zasilające (ang. contributing area), czyli takie, z których woda spływa do tego
punktu lub obszaru. Na rycinie 6 przedstawiono procedurę wyznaczania zlewni
bezpośredniej dla jeziora w postaci poligonu. Model zawiera dwa parametry wejś-
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Ryc. 6. Procedura wyznaczania zlewni bezpośredniej jeziora
Fig. 6. The computation procedure of lake direct drainage area



ciowe: poligon obrysu jeziora i cyfrowy model wysokościowy. W pierwszym etapie
poligon jeziora zamieniany jest na format rastrowy. Z cyfrowego modelu wysoko-
ściowego za pomocą funkcji Flow Direction tworzy się mapę rastrową kierunku
spływu. Rastrowe mapy obrysu jeziora i spływu stanowią argumenty funkcji Wa-
tershed, której rezultatem jest mapa rastrowa zlewni bezpośredniej zbiornika. W
ostatnim kroku modelu mapa ta jest wektoryzowana (konwertowana do formatu
wektorowego). Na rycinie 7 przedstawiono rezultat działania modelu dla jednego z
jezior Pojezierza Kaszubskiego.

Dane jezioro posiada zlewnię pośrednią, jeśli wpadają do niego rzeka lub szereg
rzek, wnosząc wody pochodzące z ich zlewni. Suma tych zlewni jest definiowana
jako pośrednia zlewnia jeziora. Proponowana metoda wyznaczania takiej zlewni
jest oparta na topologicznym modelu zlewni elementarnych MPHP, który zawiera
hierarchiczny system kodowania oparty na modyfikacji metody Pfafstettera. Dzięki
tym zapisanym relacjom, znając identyfikator hydrograficzny wybranej zlewni ele-
mentarnej, można wyznaczyć inne zlewnie elementarne, z których woda dostar-
czana jest do tej wybranej. Opracowany algorytm może być podstawą do napisania
skryptu w oprogramowaniu GIS-owskim, który klasyfikuje zlewnie na zasilające
lub niezasilające do wybranej zlewni (ryc. 8). Zlewnie elementarne mają na rycinie
czerwone obrysy i identyfikatory hydrograficzne. Naniesiona jest także sieć rzecz-
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Ryc. 7. Zlewnia bezpośrednia jeziora (szraf czerwony) i granice zlewni elementarnych
MPHP (linia biała)

Fig. 7. Lake direct drainage area (red crosshatch) and boundaries of elementary drainage
areas MPHP (white line)



na (kontynuowana wzdłuż jezior), która była podstawą ich wydzielenia. Zlewnia
bezpośrednia ma wypełnienie czerwone, a zlewnia pośrednia – żółte.

Morfometria jezior

Wskaźniki morfometryczne jezior służą do ilościowego opisu kształtu misy jezior-
nej i objętości zawartej w jeziorze wody, często także są stosowane do klasyfikacji
jezior. Zarówno w Atlasie jezior Polski, jak i w Katalogu jezior Polski, przedstawiono
szereg takich wskaźników oraz poddano je analizie. Do tej pory powszechne było
wyznaczanie wskaźników morfometrycznych z mapy topograficznej i planu baty-
metrycznego za pomocą niezwykle pracochłonnych, ręcznych metod, z wykorzy-
staniem planimetru. Jeżeli założymy, że dane jezioro jest reprezentowane w postaci
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Ryc. 8. Elementarne zlewnie pośrednie (kolor żółty) zasilające wybraną zlewnię (kolor czer-
wony)

Fig. 8. Elementary drainage areas (yellow) contributing to selected drainage basin (red)



cyfrowego modelu danych, składającego się z jego obrysu w formie poligonu (mo-
del wektorowy) i warstwy głębokości (model rastrowy), to wyznaczenie większo-
ści wskaźników ma charakter prostych operacji w środowisku GIS-owskim. Jedy-
nie w kilku przypadkach rozwiązaniem powinno być napisanie odpowiedniego
skryptu. W tabeli 2 przedstawiono wybrane wskaźniki morfometryczne jezior
i wskazano możliwości ich obliczenia w ArcGIS.

Zarówno maksymalnej długości, jak i szerokości jeziora nie da się wyznaczyć w
prosty sposób za pomocą dostępnych w ArcGIS funkcji. Aby umożliwić automa-
tyczne wyznaczenie tych wskaźników, napisano dwa skrypty w języku Phyton.
Dzięki modułowi arcgisscripting Phyton ma dostęp do funkcji i danych ArcGIS, co
umożliwia pisanie aplikacji realizujących bardziej złożone zadania. Pierwszy skrypt
służący do obliczenia maksymalnej długości jeziora działa według następującego
schematu (ryc. 9a). Przede wszystkim na obrysie (brzegach) jeziora wyznaczane są
punkty o stałym odstępie (rzędu 20–50 m, w zależności od wielkości jeziora). Ten
krok może być także zrealizowany poza skryptem, za pomocą narzędzia z Hawth’s
Analysis Tools for ArcGIS (SpatialEcology.Com 2010). Następnie obliczana jest
odległość pomiędzy każdą kombinacją dwóch punktów. Odcinki dłuższe od zada-
nej wartości progowej, odpowiadającej wstępnie oszacowanej maksymalnej roz-
ciągłości jeziora, są zapisywane do warstwy linii, a za pomocą funkcji CLIP linie te
są przycinane przez obrys jeziora. W ten sposób pozostają tylko części linii pro-
wadzące wyłącznie po powierzchni jeziora. Ponieważ niektóre linie mogą składać
się z kilku części, dodatkowo stosuje się funkcję Multipart to Singlepart. W tablicy
atrybutowej tworzone jest pole z długością linii (Calculate Geometry), największa
wartość pola definiuje poszukiwany wskaźnik długości maksymalnej jeziora (linia
zaznaczona na czerwono na ryc. 9a). Wynik działania pierwszego skryptu jest pod-
stawą działania drugiego, służącego do wyznaczenia największej szerokości jeziora
(ryc. 9b). Na linii maksymalnej długości rozmieszcza się punkty o stałym odstępie
(20–50 m, wyznaczane z zastosowaniem powyższej przedstawionej zasady). Na-
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Ryc. 9. Metoda wyznaczania maksymalnej długości (a) i szerokości jeziora (b)
Fig. 9. The method of lake maximum length (a) and width (b) calculation
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Tabela 2. Obliczanie wskaźników morfometrycznych jezior w środowisku GIS
Table 2. Lakes morphometric parameters computation by using GIS methods (in GIS envi-

ronment)

Nazwa Definicja Sposób wyznaczenia w GIS

Wysokość nad poziomem
morza (ang. Elevation m
a.s.l.)

Zonal Statistics (obrys jeziora
i numeryczna mapa terenu)

Powierzchnia (ang. Area) A0 Calculate Geometry – area
(w tablicy atrybutowej)

Objętość (ang. Volume) V = A0*Zmean Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Głębokość maksymalna

(ang. Maximum depth)

Zmax Zonal Statistics (obrys jeziora
i numeryczna mapa
batymetryczna)

Głębokość średnia

(ang. Mean depth)

Zmean Zonal Statistics
(obrys jeziora i numeryczna
mapa batymetryczna)

Długość linii brzegowej
(ang. Shore length)

SL – całkowita długość linii brzegowej
z uwzględnieniem wysp

Calculate Geometry –
perimeter (w tablicy
atrybutowej)

Długość maksymalna
(ang. Maximum length)

Lmax – najdłuższy nieprzerwany przez ląd
odcinek na powierzchni jeziora pomiędzy
dowolnymi dwoma punktami linii
brzegowej (Wetzel, Likens 2000). W
literaturze polskiej definiuje się ją czasem
jako łamaną, ale wtedy definicja przestaje
być jednoznaczna

Skrypt w GIS (opis w tekście)

Szerokość maksymalna
(ang. Maximum width)

Wmax – maksymalna odległość pomiędzy
brzegami wyznaczona prostopadle do linii
maksymalnej długości (Wetzel, Likens
2000)

Skrypt w GIS (opis w tekście)

Średnia szerokość jeziora
(ang. Mean width)

A0*Lmax-1 (Wetzel, Likens 2000) Skrypt wyliczający Lmax i
Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Rozwinięcie linii brzegowej
(ang. Shore Line Development)

DL – stosunek długości linii brzegowej do
obwodu koła o powierzchni równej
powierzchni jeziora. Może być policzona
ze wzoru DL=SL*(2*sqrt(Pi*A0))-1

(Hutchinson 1957)

Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Odsłonięcie lub otwartość A0*Zmean-1 Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Głębokość względna
(ang. Relative depth)

ZR – stosunek maksymalnej głębokości do
średnicy koła o powierzchni równej
powierzchni jeziora, wyrażony w procentach
ZR[%]=50*Zmax*sqrt(Pi)*(sqrt(A0))-1

(Hutchinson 1957, Wetzel, Likens 2000)

Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Rozwinięcie objętości
(ang. Development of volume)

DV – miara odchylenia od stożkowego
kształtu misy jeziornej
DV=3*Zmean*Zmax-1

(Hutchinson 1957)

Calculate (w tablicy
atrybutowej)



stępnie, korzystając z geometrii analitycznej, przez każdy z punktów przeprowadza
się linię prostopadłą do linii maksymalnej długości. Punkty końcowe utworzonych
w ten sposób odcinków (zapisywanych do warstwy linii) są odległe od linii maksy-
malnej długości jeziora o pewną stałą wartość, tak aby zawsze przecinały obrys je-
ziora. Na zakończenie, podobnie jak w poprzedniej procedurze, przycina się utwo-
rzone linie obrysem jeziora (funkcja CLIP) i po zastosowaniu Multipart to
Singlepart wybiera się najdłuższą z nich.

Batymetria jezior

Przestrzenny rozkład głębokości w jeziorze stanowi jedną z najważniejszych infor-
macji opisujących dany zbiornik wodny. Od ukształtowania dna i głębokości zbior-
nika wodnego uzależnionych jest szereg procesów biologicznych, np. sposób zara-
stania jeziora czy rodzaj występującej roślinności, a także fizycznych, np.
intensywność mieszania wód czy resuspensji osadów z dna. Cyfrowa postać da-
nych o batymetrii może być różnego typu, w formacie wektorowym: punktowa
(np. z sondaży przeprowadzonych echosondą jednowiązkową lub wielowiązkową),
izolinie równych głębokości (np. izobaty przeniesione z analogowych skanów baty-
metrycznych), poligonowe obszary głębokości oraz w formacie rastrowym: cyfro-
wa mapa głębokości. Trzy pierwsze rodzaje danych mogą zostać utworzone z
czwartego, czyli rastrowej mapy batymetrycznej.

Zaprezentowano dwa podejścia tworzenia rastrowej mapy głębokości jeziora,
pierwsze – na podstawie izobat zdigitalizowanych z planu batymetrycznego, i dru-
gie – w oparciu o punktowe dane sondażowe (ryc. 10). W procesie tworzenia mapy
z izobat (ryc. 3) przeprowadzono najpierw dowiązanie przestrzenne skanu z planu
batymetrycznego (użyto wielomianu pierwszego rzędu i narzędzi Georeferencingu
w ArcGIS), a następnie za pomocą digitalizacji ekranowej utworzono wektorową
warstwę izobat. Powstałe izolinie, nie mieszczące się jeszcze całkowicie wewnątrz
posiadanego wcześniej wektorowego obrysu jeziora, wkomponowano w ten obrys
za pomocą rejestracji wektorowej i funkcji elastycznego dopasowania (Spatial Ad-
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Nazwa Definicja Sposób wyznaczenia w GIS

Stosunek objętości do
długości linii brzegowej
(ang. Index of basin
permanence)

IBP = V[106m3]*SL-1[km] (Kerekes 1977) Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Stosunek długości linii
brzegowej do powierzchni
(ang. Shore Length to Area
Ratio)

SL*A0-1 Calculate (w tablicy
atrybutowej)

Strefa litoralu
(ang. Littoral area)

Procent powierzchni jeziora o głębokości
mniejszej niż 5 m

Reclassify (numeryczna mapa
batymetryczna) na dwie
klasy: poniżej i powyżej 5 m.
Następnie obliczyć procent
klasy płytkiej do całości
w tablicy atrybutowej



justment > Rubbersheet). Algorytm elastycznego dopasowania nie jest dla całego
rejestrowanego obrazu taki sam, ma różną postać w zależności od tworzonych lo-
kalnie punktów kontrolnych (Urbański 2008). W procesie interpolacji wykorzysta-
no metodę Topo to Raster (wbudowaną w ArcGIS, a opartą na programie Anu-
dem), w której jako dane wejściowe wprowadzono zdigitalizowane i poprawione
izobaty oraz rzeczywistą wektorową linię brzegową jeziora. Zastosowana metoda
jako jedyna z metod interpolacji standardowo dołączanych do programu ArcGIS
(obok IDW, Kriging, Natural Neighbor, Spline, Trend) pozwala na bezpośrednie
użycie izolinii jako parametrów wejściowych procesu. Zachowuje ona także bardzo
wiernie ukształtowanie terenu (ryc. 11a).

Innym sposobem tworzenia mapy batymetrycznej jest wykorzystanie punktów
z pomiarów echosondą. Wzdłuż łamanego transektu o łącznej długości 22,45 km,
widocznego na rycinach 10b i 11b, zmierzono głębokość jeziora. Dane sondażowe
uzupełniono zbiorem punktów pochodzących z przekonwertowania linii brzego-
wej (skryptem Hawth’s Tools). W procesie interpolacji użyto metody naturalnego
sąsiedztwa (ang. Natural Neighbor), nazywanej także interpolacją Sibsona (Sibson
1981), uważanej za jedną z najbardziej dokładnych metod stosowanych w modelo-
waniu głębokości z punktów wzdłuż transektu (Dost, Mannaerts 2008). Metoda ta
w procesie obliczania szukanej dla danej komórki wartości znajduje zbiór najbliżej
położonych punktów i przypisuje im wagi, opierając się na proporcjach powierzchni
wieloboków Thiessena przypisanych do każdego z tych punktów. Opisany sposób
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Ryc. 10. Dane do interpolacji: a – izobaty zdigitalizowane z zarejestrowanego planu batyme-
trycznego i b – punktowe dane sondażowe z linią brzegową przekonwertowaną do punktów

Fig. 10. Interpolation data: a – contours digitized from georeferenced bathymetry image and
b – sounding points and lake shoreline converted to points
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Ryc. 12. Mapa i histogram rozkładu różnic pomiędzy interpolacją Topo to Raster i naturalne-
go sąsiedztwa (jezioro Kłodno)

Fig. 12. Map and histogram of the differences between Topo to Raster and Natural Neighbor
interpolation (Lake Kłodno)

Ryc. 11. Cyfrowa mapa batymetryczna jeziora Kłodno: a – wykonana na podstawie izobat, b
– wykonana z punktów sondażowych

Fig. 11. Digital bathymetry map of Klodno Lake: b – based on contours, b – based on
soundings



interpolacji nie jest charakterystyczny dla żadnego specyficznego zastosowania,
jest to metoda uniwersalna, wykorzystywana zarówno w przypadku regularnego,
jak i nieregularnego rozmieszczenia punktów pomiarowych (Watson 1992).

Dla analizowanego przypadku różnice w otrzymanych wartościach głębokości
pomiędzy zastosowanymi metodami interpolacji Topo to Raster oraz Natural
Neighbor wahały się w granicach od –3,7 m do 2,4 m. Głębokości otrzymane na
podstawie izobat były średnio większe o 0,14 m (ryc. 12).

Na rycinie 13 przedstawiono charakterystykę jeziora Kłodno (położonego na
Pojezierzu Kaszubskim w okolicy Chmielna) poprzez wyznaczenie krzywych zmia-
ny objętości wody w jeziorze oraz powierzchni zajmowanej przez jezioro w efekcie
zmiany wysokości lustra wody. Na wykresie naniesiono linię odpowiadającą śred-
niej głębokości wody w jeziorze. Do wykonania ryciny stworzono tablicę ze staty-
stykami za pomocą procedury GIS-owskiej (ryc. 14). Model ten iteracyjnie oblicza
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Ryc. 13. Krzywa zmian powierzchni i objętości wody jeziora w zależności od poziomu lustra
wody (jezioro Kłodno)

Fig. 13. Elevation-storage characteristics of the Lake Kłodno

Ryc. 14. Procedura tworzenia tablicy ze statystykami do krzywych zmian powierzchni i obję-
tości misy jeziora w zależności od poziomu lustra wody

Fig. 14. The computation procedure of the elevation-storage statistics table



statystyki stref dla kolejnych poziomów (stanów wody w jeziorze) i dopisuje do ta-
blicy wyjściowej kolejne rekordy z wynikami.

Modelowanie procesów fizycznych.
Falowanie i resuspensja osadu z dna

Istnieje szereg procesów fizycznych, geochemicznych i biologicznych determi-
nujących stan środowiska przyrodniczego jezior. Jednym z nich jest falowanie wia-
trowe, które powoduje podnoszenie osadu z dna. W rezultacie zmniejsza się znacz-
nie przezroczystość wody, co ogranicza rozwój roślinności dennej. Występowanie
roślinności na dnie jeziora może w znaczący sposób zmniejszać resuspensję osadu
poprzez stabilizację podłoża, a także zapewniać większą przezroczystość wody. Re-
suspensja osadów z dna w płytkich jeziorach jest współcześnie uważana za jeden z
podstawowych procesów decydujących o tym, czy zbiornik ma przezroczystą wodę
i roślinność na dnie, czy mętną wodę i dno bez pokrycia roślinnością (Scheffer
2004). Ze względu na to, że resuspensja zależy zarówno od falowania wiatrowego
na powierzchni jeziora, jak i od jego głębokości, problem ma charakter przestrzen-
ny. Falowanie wiatrowe może być modelowane za pomocą modeli hydrodynamicz-
nych, jednakże powszechne stosowanie tej metody w zarządzaniu jeziorami wyda-
je się mało praktyczne. Ponieważ istnieje szereg empirycznych wyrażeń
pozwalających na oszacowanie długości fali wiatrowej, mogą być one z powodze-
niem wykorzystane w środowisku GIS-owskim do modelowania resuspensji osadu
z dna.

W proponowanej poniżej procedurze założono, że resuspensja osadu z dna
zbiornika będzie następowała, jeśli głębokość dna jest mniejsza od połowy długo-
ści rozwiniętej fali wiatrowej, to znaczy wówczas, gdy fala będzie miała charakter
fali płytkowodnej. Długość rozwiniętej fali wiatrowej może być obliczona z prostej
formuły empirycznej (Scheffer 2004):
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gdzie:
LW – długość fali [m],
W – prędkość wiatru [ms-1],
F – wartość rozbiegu wiatru (ang. fetch) [m].

W literaturze można znaleźć kilka metod wyznaczania rozbiegu wiatru na
zbiornikach wodnych z uwzględnieniem linii brzegowej. Używany powszechnie
Shore Protection Manual (2002) rekomenduje metodę polegającą na wyznaczeniu dla
danego punktu obliczeniowego wiązki 9 promieni: co 3 stopnie w zakresie 12 stop-
ni z obu stron kierunku wiatru (w kierunku na wiatr). Dla każdego promienia wy-
znacza się następnie długość nieprzerwanego przebiegu nad wodą. Rozbieg defi-
niowany jest jako średnia z 9 obliczonych wartości. Do tej pory wyznaczanie
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rozbiegu wiatru w oprogramowaniu GIS-owskim było przeprowadzane kilkakrot-
nie, ale zawsze z wykorzystaniem modelu rastrowego. Rozwiązanie zaproponowa-
ne w tej pracy, przedstawione na rycinie 15, oparto na modelu wektorowym. Polega
ono na generowaniu dla każdego punktu (siatki punktów na obszarze jeziora)
wiązek promieni jako linii tak długich, aby zawsze przecinały brzeg jeziora. Po
przycięciu wygenerowanych linii obrysem jeziora (funkcja CLIP) wybierane są
wyłącznie te odcinki, które wychodzą z punktu obliczeniowego. Ponieważ linie po-
siadają atrybut punktu, z którego wychodzą, można po obliczeniu ich długości do-
konać uśrednienia i przypisać wynik do tego punktu. Cały proces został zaprojek-
towany w skrypcie napisanym w Phytonie. Zmiennymi wprowadzanymi do
skryptu są: obrys zbiornika, siatka punktów obliczeniowych i kierunek wiatru. Re-
zultatem działania algorytmu jest tablica zawierająca identyfikatory punktów oraz
obliczoną wartość rozbiegu wiatru dla każdego punktu siatki. Z obliczonych war-
tości rozbiegu wiatru przeprowadza się interpolację, tworząc rastrową mapę roz-
biegu wiatru dla danego kierunku (ryc. 15b).

Ze względu na to, że prędkość wiatru jest stała, można zastosować przedsta-
wioną powyżej formułę na długość fali wiatrowej do przeliczenia rastrowej mapy
rozbiegu wiatru na mapę długości fali (ryc. 16a). Porównując mapę rastrową
długości fali i mapę głębokości, można wyznaczyć obszary spełniające warunek, że
głębokość jest mniejsza od połowy długości fali, czyli obszary podlegające resu-
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Ryc. 15. Modelowanie rozbiegu wiatru na jeziorze (dla kierunku 225°): a – sieć punktów i
przykładowe wiązki promieni do wyznaczania rozbiegu, b – rezultat interpolacji wyzna-
czonych wartości do mapy rastrowej rozbiegu wiatru

Fig. 15. Wind fetch GIS-modeling on the lake (wind direction 225°): a – grid points and cho-
sen set of lines used for fetch prediction, b – raster layer of the wind fetch as the result of
interpolation of counted values



spensji (ryc. 16b). Korzystając z powyżej opisanych możliwości analiz geoinforma-
cyjnych oraz posiadając tablicę częstości kierunków i prędkości wiatru dla danego
miejsca, można także utworzyć mapę jeziora przedstawiającą prawdopodobień-
stwo wystąpienia resuspensji osadów z dna w każdym punkcie zbiornika.

Teledetekcja i GIS w monitoringu jezior. Wyznaczanie map
statystyk temperatury i map rozkładu temperatury
w jeziorach. Określanie przezroczystości wody w jeziorach

Podstawowym problemem w prowadzeniu monitoringu jezior jest fakt, że liczba
jezior w Polsce, które powinny podlegać analizie, jest ogromna (rzędu tysięcy). Je-
dyne współczesne metody pozwalające sprostać tym wymaganiom to teledetekcyj-
ne metody satelitarne. Ze względu na rozdzielczość przestrzenną i czasową oraz
dostępność zdjęć, optymalnym rozwiązaniem w monitoringu jezior są zdjęcia z sa-
telitów serii Landsat (ryc. 17). Podczas szeregu misji satelitarnych w projekcie
Landsat wykonywano wielospektralne zdjęcia satelitarne co 16 dni przez ostatnie
30 lat, z pokryciem dla znacznej części powierzchni Ziemi. Biorąc pod uwagę ten
fakt oraz to, że zdjęcia te są obecnie bezpłatne (USGS [United States Geological
Survey] 2010), możliwe jest przeprowadzenie analizy długookresowych zmian
środowiska, w tym zbiorników wodnych. Misja Landsat jest cały czas kontynuowa-
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Ryc. 16. Wyniki działania procedury obliczania długości fali (a) i resuspensji osadu (b) w re-
zultacie działania rozwiniętego falowania wiatrowego (dla kierunku wiatru 225° i pręd-
kości 10 m/s)

Fig. 16. Results of wind wave length modeling (a) and sediments resuspension modeling
(b) for developed wind conditions (wind direction 225° and speed 10 m/s)



na (satelity Landsat 5 i 7), planuje się także jej realizację w przyszłości. Wykaz
kanałów spektralnych dla satelity Landsat 7 i ich zastosowanie w badaniach jezior
przedstawiono w tabeli 3.

Obecność kanału termicznego (kanał 6) daje możliwość wyznaczenia tempera-
tury powierzchni wody w jeziorach. Jednoczesne określenie temperatury wody w
wielu jeziorach może być wykorzystane do estymacji składowych bilansu cieplne-
go. Kanał ten może być również przydatny do szacowania średniej głębokości w je-
ziorach o nieznanej batymetrii oraz użyty do poszukiwania zbiorników, w których
pojawiają się zakwity lub istnieje groźba spadku stężenia tlenu w wodzie.

Wyznaczenie temperatury powierzchni wody odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie na podstawie wartości odczytanej ze zdjęcia w kanale 6 obli-
cza się radiancję. Radiancja (L) jest terminem radiometrycznym i określa strumień
promieniowania na jednostkę powierzchni na jednostkę kąta bryłowego. W przy-
padku satelity Landsat 7 może być ona obliczona z formuły:

L= 0,0372047 (DN – 1) + 3,2,

gdzie:
L – radiancja [Wm-2sr-1],
DN – Digital Number (wartość komórki ze zdjęcia satelitarnego).
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Ryc. 17. Kompozyt ze zdjęć satelity Landsat dla fragmentu Pojezierza Kaszubskiego (R –
kanał 5, G – kanał 4, B – kanał 3)

Fig. 17. Composite image of Kaszuby lakes formed from Landsat images (R – band 5, G –
band 4, B – band3)



W drugim etapie wyznaczana jest temperatura:
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gdzie:
T – temperatura [°C],
L – radiancja [Wm-2sr-1].

Zasadniczo istnieją dwie możliwości tworzenia map temperatury powierzchni
jezior – albo jako mapy statystyk temperatury, albo jako mapy rozkładu temperatu-
ry. Ta druga możliwość ze względu na rozdzielczość przestrzenną kanału termicz-
nego wynoszącą 60 m ma zastosowanie wyłącznie do jezior odpowiednio dużych
(o powierzchni odpowiadającej przynajmniej sumie powierzchni kilkudziesięciu
komórek rastra dla zdjęcia). Proces analizy (ryc. 18) rozpoczyna się od warstwy
wektorowej obrysów jezior (poligonów), posiadających unikatowy identyfikator
będący liczbą całkowitą. Warstwa ta jest rasteryzowana i następnie służy do identy-
fikacji podzbiorów komórek, dla których obliczane są statystyki z wartości rastro-
wej mapy temperatury. Wynik operacji, statystyki temperatury dla każdego jeziora,
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Tabela 3. Kanały spektralne satelity Landsat 7 i ich zastosowanie w limnologii
Table 3. Landsat 7 multispectral bands and their applications in limnology

Numer
kanału Zakres spektralny [ m] Rozdzielczość

[m] Zastosowanie w badaniach jezior

1 0,45–0,52
niebiesko-zielony

30 Wody przybrzeżne i jeziorne, światło w tym
kanale najlepiej penetruje wodę, ale jest najsilniej
rozpraszane przez zawiesiny

2 0,52–0,60
zielony

30 Kanał, w którym zawarta jest informacja o ilości
fitoplanktonu

3 0,63–0,69
czerwony

30 Kanał, w którym zawarta jest informacja o ilości
fitoplanktonu

4 0,75–0,90
bliska podczerwień

30 Brak zastosowań

5 1,55–1,75
podczerwień

30 Brak zastosowań

6 (62) 10,40–12,50
termiczny

60 Kanał, który może być wykorzystany do
tworzenia map temperatury powierzchni wody

7 2,08–2,35
podczerwień

30 Kanał ten, ze względu na prawie całkowitą
absorpcję światła, jest wykorzystywany w
automatycznej ekstrakcji obrysów zbiorników
wodnych

8 0,52–0,90
panchromatyczny

15 Wykorzystywany do pansharpeningu (metody
wizualizacji polegającej na połączeniu
szczegółowości obrazu w kanale
panchromatycznym z informacją zawartą w
kanałach spektralnych, dzięki czemu następuje
wyostrzenie obrazu tych kanałów)



zapisywany jest jako odrębny rekord w tablicy tekstowej. Tablica ta poprzez wyko-
rzystanie identyfikatorów jezior może być dołączona do warstwy wektorowej obry-
sów jezior. Na rycinie 19 przedstawiono przykładową mapę średniej temperatury
powierzchniowej podzbioru jezior Pojezierza Kaszubskiego. Widoczne na mapie
jest duże zróżnicowanie temperatur mające wyraźny związek z objętością i głębo-
kością jezior.
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Ryc. 19. Średnia temperatura powierzchniowa wody jezior fragmentu Pojezierza Kaszub-
skiego w dniu 8 maja 2001 roku

Fig. 19. Mean surface water temperature of Kaszuby lakes, 8th of May, 2001

Ryc. 18. Procedura tworzenia mapy średniej temperatury jezior
Fig. 18. The computation procedure of mean surface water temperature of the lake



Wyznaczenie rozkładu temperatury dla wybranego jeziora, po utworzeniu
mapy temperatury z wartości radiancji, ogranicza się do wymaskowania obszaru
z obliczonej mapy temperatury, warstwą (maską), na której wybrane jezioro ma
wartość 1, a pozostały obszar wartość NoData. Na rycinie 20 przedstawiono
rozkład temperatury dla Jezior Wdzydzkich.

Przezroczystość wody w jeziorach (przez wiele lat określana w trakcie badań te-
renowych krążkiem Secchiego), dzięki skorelowaniu z troficznością wód jezior, np.
za pomocą wskaźnika stanu trofii TSI, jest bardzo przydatnym parametrem stoso-
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Ryc. 20. Rozkład temperatury wody na powierzchni Jezior Wdzydzkich w dniu 8 maja 2001 r.
Fig. 20. Distribution of surface water temperature of the Wdzydze Lakes, 8th of May, 2001



wanym w monitoringu. Wskaźnik stanu trofii (ang. Trophic State Index) jest po-
wiązany z przezroczystością wyrażeniem (Carlson 1997):

TSI = 60 – 14,41 × ln (SD)

gdzie:
TSI – wskaźnik stanu trofii,
SD – przezroczystość wody wyznaczona krążkiem Secchiego [m].
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Ryc. 21. Średnia przezroczystość wody jezior fragmentu Pojezierza Kaszubskiego w dniu 8
maja 2001 roku

Fig. 21. Mean water transparency of Kaszuby lakes, 8th of May, 2001



Istnieje szereg algorytmów pozwalających wyznaczać przezroczystość wody za
pomocą zdjęć Landsata. Jednym z najlepiej opisanych (opracowany na bardzo du-
żej liczbie zbiorników wodnych i wykorzystany do monitoringu stanu troficznego i
przezroczystości jezior Minnesoty) jest algorytm (Olsman i in. 2007):

( )ln SD a
TM
TM

b TM c= ⋅ + ⋅ +
1
3

1 ,

gdzie:
TM1 – zdjęcie w kanale 1,
TM3 – zdjęcie w kanale 3.

Współczynniki a, b i c w tym równaniu są wyznaczane dla każdego zdjęcia od-
dzielnie za pomocą regresji wielomianowej dwóch zmiennych. Zmiennymi nieza-
leżnymi są wartości ilorazu kanału pierwszego i trzeciego oraz wartości kanału
pierwszego. Zmienną zależną jest logarytm przezroczystości. W przedstawionej na
rycinie 21 mapie przezroczystości jezior fragmentu Pojezierza Kaszubskiego po-
służono się regresją liniową jednej zmiennej niezależnej – ilorazu kanału 1 i 3.
Maksymalne wartości przezroczystości zostały przyjęte dla otwartych wód Bałtyku
jako 11 m, a minimalne dla Zalewu Wiślanego jako 0,2 m. Wartości przezroczysto-
ści zostały policzone za pomocą wyrażenia zgodnie z wyznaczonym równaniem re-
gresji (oznaczenia jak we wzorach powyżej):

SD e
TM
TM=

⋅ −3 627
1
3

6 678, ,

Mapa na rycinie 21 przedstawia średnie wartości przezroczystości dla poszcze-
gólnych jezior otrzymane za pomocą procedury, której postać jest podobna jak na
rycinie 18.
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