
każdego narzędzia geoprzetwarzania w skrypcie jest 
pokazany w jego dokumencie pomocy – zaprezento-
wana zostaje tam kolejność parametrów oraz lista 
argumentów koniecznych i opcjonalnych.

Gdzie pisać
Swoje pierwsze polecenia Pythona można wykonać 
już w ArcMap. W głównym interfejsie dostępny jest 
przycisk uruchamiający okno Pythona, w którym da 
się wpisać pojedyncze polecenia lub krótkie bloki oraz 
wywołać narzędzia. Jest to wygodne dla osób dobrze 
zaznajomionych z geoprzetwarzaniem w Pythonie 
i często z niego korzystających. Polecenie można szyb-
ciej wpisać (szczególnie dzięki temu, że działa sprawne 
podpowiadanie składni), niż wyszukać w gąszczu narzę-
dzi ArcToolbox. Nie na tym jednak polega automatyzacja 
przy użyciu skryptów.

Kod Pythona jest interpretowany w czasie wykonywa-
nia, nie ma więc potrzeby kompilowania go – dlatego do 
pisania wystarczy prosty edytor tekstowy. Dużo wygod-
niejsze jest jednak kodowanie w środowisku progra-
mistycznym. Przy większych projektach staje się to 
wręcz koniecznością, ponieważ skuteczne mechanizmy 
debugowania, kolorowanie słów kluczowych, autouzu-
pełnianie słów czy wsparcie prowadzenia treści bardzo 
ułatwiają pracę (dlatego warto od początku zaczynać 
swoją przygodę z Pythonem w takim narzędziu).

Na rynku istnieje wiele rozwiązań. Firma Esri postawiła 
na PythonWin – mały darmowy edytor dołączany na 

płycie z ArcGIS. Po uruchomieniu widoczny jest prosty 
pasek narzędziowy z przyciskami do edycji treści kodu 
i uruchomienia go oraz z narzędziami debuggera (służą-
cymi do poszukiwania błędów w działaniu skryptu). Poni-
żej wyświetlają się dwa okna – okno skryptu, w którym 
tworzona jest właściwa treść, oraz okno Interactive 
Window, w którym można komunikować się bezpośrednio 
z interpreterem Pythona, wydając mu pojedyncze polece-
nia. Esri nie narzuca PythonWin. Obsługiwane są również 
inne środowiska.

ArcPy umożliwia użycie narzędzi geoprzetwarzania, a także 
dostarcza bardziej zaawansowanych narzędzi. Dzięki obiek-
tom Cursor w skryptach można uzyskać dostęp do poje-
dynczych obiektów z klasy obiektów lub wierszy w tabeli, 
edytować je, usuwać i tworzyć nowe, również na poziomie 
geometrii obiektów – da się odczytywać punkty tworzące 
obiekt, czy tworzyć nowe obiekty. Dostępne są obiekty 
opisujące dane; informacje te można przechowywać 
w listach i iterować po nich, uzyskując prawdziwie auto-
matyczną pracę na zbiorze. ArcPy współpracuje z mecha-
nizmem Data Driven Pages, wspomagając tworzenie serii 
map i komponowanie z nich zbiorczych dokumentów. Goto-
wy skrypt, podobnie jak model, można dodać do ArcTool-
box jako własne narzędzie i wykorzystywać go w innych 
skryptach czy modelach. Może on być dostępny do użycia 
z poziomu dialogowego okna wywołania, wygodnego dla 
mniej zaawansowanych użytkowników.

Czy to przydatne?
Warto znać mechanizmy automatyzacji pracy i tworzenia 

modeli. W tym artykule możliwości, jakie 
daje ArcGIS łącznie z ArcPy, zostały tylko 
zarysowane – tak, aby zachęcić do zapo-
znania się z nimi we własnym zakresie. 
Szczególnie godny plecenia jest Python, 
ponieważ z każdą edycją jego możliwości się 
poszerzają, a producent oprogramowania 
zapowiedział, że od wersji 10.1 (która ma się 
pojawić już w tym roku) potencjał skryptów 
jeszcze wzrośnie. Będzie możliwe tworzenie 
wtyczek (Add-In) do ArcGIS Desktop. To 
bardzo duży krok naprzód i gest w kierunku 
średnio zaawansowanych użytkowników. 
Umożliwi on rozbudowę funkcjonalności 
platformy bez sięgania po narzędzia bardziej 
skomplikowane, wymagające większej 
wiedzy informatycznej, takie jak Java czy 
Microsoft.Net. Python to dobra droga do 
wejścia w świat tworzenia własnych rozwią-
zań i narzędzi GIS. 

Rys. 4. PythonWin 
– interfejs i fragment 
kodu z widocznym 
formatowaniem.

Arc Tutorial

12 ArcanaGIS     lato 2012

Rys. 1. Biebrzański Park Narodowy (źródło: www.biebrza.org.pl/).

Monitoring zasięgu zalewów 
i podtopień w Biebrzańskim 
Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy (BPN) został utworzony 9 września 1993 roku i jest największym 
parkiem narodowym w Polsce. Położony w północno-wschodniej części kraju, na terenie 
województwa podlaskiego, zajmuje 59 223 ha. Ponad 40 proc. jego powierzchni stano-
wią Bagna Biebrzańskie. Są to rozległe i często prawie niezmienione dolinowe torfowiska 
z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i ssaków oraz naturalnych ekosyste-
mów, których funkcjonowanie zależy od stałego lub okresowego zasilania wodami. 

Dr Jarosław 
Chormański 

Dolina Biebrzy to bardzo ważne miejsce gniazdowania, żerowania 
i odpoczynku ptactwa wodno-błotnego, dlatego w 1995 roku 
została wpisana na listę siedlisk konwencji ramsarskiej, tj. obsza-
rów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza 
jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego.

Obszar doliny Biebrzy dzieli się na trzy baseny: Górny (nazywany 
również Północnym), Środkowy i Dolny (nazywany Południowym), 
z których najciekawszy i najmniej przekształcony przez czło-

wieka jest ten ostatni. Ma on kształt rynny o długości 30 km i szero-
kości dochodzącej do 12–15 km i obejmuje obszar doliny od ujścia 
Kanału Rudzkiego do Biebrzy na północy do ujścia Biebrzy do Narwi 
na południu (rys. 1.). 

Obszar Basenu Dolnego podlega występującym niemal corocznie 
wiosennym zalewom rzecznym, którym towarzyszy dopływ wód 
z topniejącej lokalnie pokrywy śniegowej. Zjawisko wlewania się wód 
rzecznych w obszar doliny (i jego przestrzenny zasięg) warunkuje 
istnienie strefowego układu zbiorowisk roślinnych w dolinie. Wiosną 
cała dolina wypełniona jest wodą (rys. 2. i 3.) różnego pochodzenia. 
Zachowanie dobrego stanu ekosystemów wymaga corocznych zale-
wów rzecznych. Jednym z zadań aktywnej ochrony tych siedlisk jest 
monitoring ich wielkości i zasięgu. Prawidłowo prowadzony, pozwala 
na określenie aktualnego stanu zasilania doliny wodami rzecznymi 
i jest podstawą modelowania zmian środowiska w przyszłości. Aby 
monitoring zasięgu zalewów był skuteczniejszy, do jego przeprowa-
dzania wykorzystywane są różne metody geoinformacyjne.

Założenia wstępne
W Basenie Dolnym monitoring zasięgu zalewów rzecznych prowadzo-
ny jest od 1999 roku wspólnie przez pracowników BPN oraz Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do jego głównych 
celów należy określenie zasięgu zalewu rzecznego w dolinie, stano-
wiącego granicę strefy zasilania rzecznego. Jednym z elementów 
monitoringu jest obserwacja zmian stanów wód powierzchniowych 
i podziemnych, prowadzona przez sieć automatycznych czujników 
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(D-Diver), pozwalających na określenie zróżnicowania warunków hydrolo-
gicznych w wybranych lokalizacjach. Drugi element to przetwarzanie obrazów 
satelitarnych pod kątem identyfikacji obszarów podtopionych wodami o różnej 
genezie, a trzecim – analiza właściwości fizykochemicznych wody zalewu 
w wybranych lokalizacjach, umożliwiająca określenie jej pochodzenia. Prowa-
dzenie monitoringu zasięgu zalewów zakłada integrację pomiarów wysokości 
zwierciadła wody metodą GPS RTK oraz analiz GIS, w tym interpolacji i analiz 
algebry map na zbiorach rastrowych. Ich prowadzenie wymagało opracowania 
dokładnego numerycznego modelu terenu (NMT). Model taki stworzono na 
podstawie mapy topograficznej w skali 1:25 000 i pomiarów wysokościo-
wych w kilkunastu przekrojach poprzecznych oraz kilku tysięcy dodatkowych 
pomiarów wysokościowych w lokalizacjach rozproszonych. Opracowane dane 
pomiarowe i warstwice z map topograficznych poddano interpolacji z pomocą 
algorytmu ANUDEM uruchamianego w wersji ArcInfo 7.x modułem TOPOGRID, 
a w wersjach ArcGIS ArcInfo 9.x i 10 modułem TOPO to Raster. Opracowany 
NMT jest podstawą analizy zasięgu zalewów.

Pomiary
Podstawowym zadaniem realizowanym corocznie podczas maksymalnego 
wezbrania jest pomiar rzędnych zwierciadła wody w profilu podłużnym metodą 
GPS RTK na odcinku rzeki pomiędzy posterunkami wodowskazowymi Osowiec 
i Burzyn. W latach 2004–2010 do pomiarów używano dwuczęstotliwościowych 
(L1/L2) odbiorników GPS Legacy E firmy TOPCON z oprogramowaniem TopServ 
(rys. 2). 

Zestaw pomiarowy składał się z odbiornika bazowego, umieszczanego w punk-
cie o znanych współrzędnych i z odsłoniętym horyzontem, oraz drugiego 
– pomiarowego, przy wykorzystaniu systemu łączności radiowej do wysyłania 
poprawek. Pomiarów dokonywano z łodzi motorowej, poruszającej się z prądem 
od Osowca do Burzyna. Łódź zatrzymywała się średnio co 250–300 m, a pomiar 
przeprowadzano w nurcie rzeki. Błąd pomiaru GPS był określany automatycz-
nie przez oprogramowanie TopServ zainstalowane w odbiorniku GPS, a wyniki 
filtrowano w celu wyeliminowania pomiarów o dużym błędzie. Wykonane 
pomiary rzędnych charakteryzowały się dokładnością 0,01–0,03 m. 

Fot. 1. Wiosenny 
zalew rzeczny 

w Dolnym Basenie 
Biebrzy (okolice 

miejscowości 
Burzyn). Fotografia 

z archiwum 
Zakładu Hydrologii 

i Zasobów Wodnych 
SGGW w Warszawie.

Fot. 3. Wiosenny zalew rzeczny w Dolnym Basenie Biebrzy 
(okolice miejscowości Mścichy). Fotografia z archiwum Zakła-
du Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW w Warszawie.

Fot. 2. Podmokłe łąki o zachodzie słońca (okolice miejscowości 
Dolistowo Stare). Fotografia: Michał Domański.
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Rys. 2. Numeryczny model terenu, punkty pomiarowe i prze-
kroje obliczeniowe oraz zasięg zalewu rzecznego określony 
w 2010 roku w Dolnym Basenie Biebrzy. 

zmienia się ona w latach mokrych i suchych, co nie 
zostało wcześniej zbadane. Sieć obserwacji stanów 
wody została rozbudowana i obejmuje kilkadziesiąt 
czujników typu Diver, rejestrujących wysokość zwier-
ciadła wody w korycie oraz na równinie zalewowej. 
Sieć, będąca własnością Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, zostanie w tym roku 
w całości przekazana Biebrzańskiemu Parkowi Naro-
dowemu. W czerwcu 2013 roku będą do dyspozycji 
dane wysokościowe, pozyskane w ramach projektu 
ISOK w technologii lotniczego skaningu laserowego. 
Dane te, charakteryzujące się najwyższą dokładnoś-
cią, umożliwią udoskonalenie NMT i poprawę uzyski-
wanych wyników analiz przestrzennych.  

Analizy
Na podstawie pomierzonych rzędnych zwier-
ciadła wody, zaimportowanych do systemu 
ArcGIS, interpolowany jest rastrowy, nume-
ryczny model zwierciadła wody (NMZW) 
metodą ANUDEM. Następnie przeprowadza się 
analizę algebry map: NMZW-NMT>0, pozwa-
lającą określić obszary zalane (rys. 2.). Wyniki 
takiej analizy są zapisem maksymalnego 
zasięgu zalewu rzecznego. Analizy prowadzo-
ne w długim okresie pozwalają na określenie 
częstości zalewów (N na rys. 3.) i zmienności 
strefy zalewów w dolinie Biebrzy. Częstość 
zalewów N wyznaczana jest w wyniku prze-
prowadzenia analiz interpolacji i algebry map 
dla stanów wody określonych w przekrojach 
analitycznych metodą modelowania matema-
tycznego dla każdego dnia oraz policzenia 
statystyk dla każdej komórki rastrowej. 
Wyniki odnoszone są do mapy zbiorowisk 
roślinnych i pozwalają na ocenę średnich 
i ekstremalnych warunków funkcjonowania 
ekosystemów zależnych od wód rzecznych. 
Ponadto wyniki monitoringu wykorzystuje się 
do budowy modelu przepływu wód zalewo-
wych, wykonującego obliczenia symulacyjne 
położenia zwierciadła wody w dolinie przy 
stanach niższych niż maksymalny. Dzięki 
temu można podać dodatkowe informacje 
charakteryzujące warunki wilgotnościowe 
w dolinie, takie jak czas trwania zalewu, który 
ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowa-
nia ekosystemów. 

Dla ArcGIS 9.x i 10 opracowano rozszerzenie 
umożliwiające obliczenie tych charakterystyk 
i prezentowanie wyników w postaci map 
rastrowych, udowadniając w ten sposób 
również dużą korelację uzyskanych wyników 
ze strefowym układem zbiorowisk roślin-
nych.

Przyszłość monitoringu 
geoinformacyjnego
Monitoring geoinformacyjny, którego zasady 
opracowano w latach 1999–2002, a następnie 
je dostosowywano, uwzględniając dostępne 
możliwości technologii geoinformacyjnych 
podczas ponad 10-letniego okresu obserwa-
cji, stał jednym z podstawowych sposobów 
pozyskiwania informacji o zmianach hydro-
logicznych w BPN. Dzięki prowadzonym 
obserwacjom i analizom wiemy obecnie, jaki 
zasięg ma strefa zasilania rzecznego. Wcześ-
niej strefa ta określana była metodą eksper-
cką na podstawie analiz map roślinności. 
Monitoring przynosi również informację, jak 

Rys. 3. Częstość stanów wód w Dolnym Basenie Biebrzy 
obliczona dla lat 1965–2000.

Dr Jarosław 
Chormański

Adiunkt w Katedrze 
Inżynierii Wodnej oraz 
w Zakładzie Hydrologii 
i Zasobów Wodnych SGGW. 
Zainteresowania badawcze: 
implementacja geoinforma-
cji w badaniach i modelo-
waniu hydrologicznym.

Fot. 4. Rozlewisko Biebrzy w Jagłowie. Fotografia: Michał Domański.
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