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Praca prezentuje wyniki badań z wykorzystaniem technologii lotniczego skaningu 
laserowego (ALS) do pomiarów wysokości drzew, czyli jednej z najważniejszych cech 
biometrycznych lasów. Pomiar wysokości, obok liczby drzew oraz ich średnicy, jest jednym z 
podstawowych parametrów służących do obliczania miąższości drzewostanów, którą szacuje 
się na poziomie nadleśnictwa. Jest to parametr niezbędny do określenia etatu cięć, czyli ilości 
masy drzewnej możliwej do wycięcia bez szkody dla lasu, w określonym czasie i powierzchni. 
Dotychczas pomiar wysokości drzew wykonywany był podczas prac taksacyjnych, czyli 
inwentaryzacji lasu wykorzystującej tradycyjne (naziemne) metody pomiarowe.  

W prezentowanej pracy dane, które posłużyły za punkt odniesienia, pozyskano na 
kołowych powierzchniach próbnych poprzez pomiar wysokości wybranych żywych drzew 
poszczególnych gatunków przy pomocy wysokościomierza. Wysokość wydzielenia leśnego 
określano na podstawie średniej wysokości wybranych drzew.  

Niniejsza praca prezentuje wykorzystanie jednej z najnowszych i najbardziej 
dokładnych technologii do pomiaru m.in. wysokości drzew. W przypadku zastosowania 
skanowania lotniczego otrzymuje się chmurę punktów, w której każdy punkt ma określone 
współrzędne przestrzenne i może być utożsamiany np. z najwyższym punktem drzewa, od 
którego odbiła się wiązka lasera. Dzięki zastosowanej metodzie możliwa była analiza średniej 
wysokości ze wszystkich drzew znajdujących się na badanym obszarze. Obiektem badań było 
Nadleśnictwo Milicz. Obliczone wysokości zostały zestawione z danymi referencyjnymi, 
pozyskanymi (podobnie jak dane ALS) w ramach projektu RemBioFor (http://rembiofor.pl), 
uzupełnionymi przez bazy z Banku Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl).  

Zróżnicowanie wiekowe drzew ujednolicono w 20-letnie okresy, zwane klasami wieku. 
W przypadku stwierdzania zbyt dużych różnic w wysokości dla danego fragmentu lasu 
(wydzielenia) następowało sprawdzenie ich przyczyny (np. w granicach analizowanego 
wydzielenia mogły znaleźć się wierzchołki dużo wyższych drzew z sąsiednich wydzieleń). 
Przeprowadzone analizy wykazały, że średnia różnica wysokości była najwyższa dla pierwszej 
klasy wieku i malała wykładniczo wraz z wiekiem. Dla wydzieleni w wieku od I do V klasy 
wieku średnie wysokości uzyskane z nalotu były wyższe od wartości z Banku Danych o Lasach.  

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na olbrzymi potencjał technologii 
laserowego skaningu lotniczego, który pozwala w krótkim czasie zinwentaryzować duże 
obszary. Wdrożenie tej technologii w inwentaryzacji lasów może przyczynić się do 
dokładniejszych wyliczeń zdolności pochłaniania CO2 przez ekosystemy leśne, co z kolei 
pozwoli Polsce na sprzedaż potencjalnych nadwyżek w międzynarodowym systemie handlu 
jednostkami emisji. 


