
 

Studenckie obozy naukowe „ForseenPOMERANIA Camp – edycja 2012” 
 

 

11 czerwca 2012 ruszyła kolejna edycja studenckiego obozu naukowego „ForseenPOMERANIA 

Camp”, zorganizowanego przez Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy 

współudziale Sekcji Geomatycznej Koła Leśników UP w Poznaniu.  Miejscem, w którym odbyło się 

łącznie sześć tygodniowych turnusów obozu (od czerwca do września), były lasy Nadleśnictwa 

Drawno. Obóz został zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu unijnego Interreg IVA 

„Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej 

i  modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania”, którego jednym z 

partnerów jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

 

Celem projektu są  badania naukowe 

dotyczące zdalnych metod określania biomasy 

drzewnej w lasach o różnym składzie 

gatunkowym i strukturze. W ramach projektu 

testowane są wybrane metody teledetekcyjne 

(naziemny i lotniczy skaning laserowy, 

interpretacja zdjęć lotniczych, zdjęć 

hemisferycznych oraz obrazów satelitarnych 

o  różnej rozdzielczości) pod kątem ich 

przydatności do określania biomasy, przy 

uwzględnieniu nakładów i uzyskiwanej 

dokładności. Projekt zakłada również 

wypracowanie praktycznych metod 

szacowania drzewnych zasobów 

sortymentowych oraz surowców 

energetycznych w lasach za pomocą narzędzi 

teledetekcyjnych.  

Realizację założeń projektu udało się powiązać 

z zaangażowaniem studentów leśnictwa, 

którzy zgłosili swój udział w obozie 

podzielonym na sześć wakacyjnych turnusów 

(od czerwca do września). W trakcie tego 

czasu, uczestniczyło w nim ponad stu 

uczestników z jedenastu krajów: Brazylii, Chin, 

Danii, Niemiec, Iranu, Włoch, Litwy, Polski, 

Hiszpanii, Turcji i Ukrainy. Celem obozu był 

udział studentów leśnictwa w badaniach 

naukowych realizowanych w ramach projektu. 

Dzięki niemu mogli zapoznać się z metodyką 

badań, stosowanymi technologiami 

i  wykorzystywanymi narzędziami podczas 

prac projektowych – m.in. GIS-em, 

teledetekcją i dendrometrią).  Istotnym celem 

była wymiana doświadczeń pomiędzy 

Fot. 1 Podział drzew modelowych na frakcje (fot. Sławomir Sułkowski) 



uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi: dr 

hab. inż. Stanisławem Małkiem, prof. 

z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie; specjalistami z Esri 

Polska; Geotronics Polska; GISPRO; Taxus SI 

oraz TPI Poznań oraz pracownikami 

Nadleśnictwa Drawno i  Nadleśnictwa Tuczno. 

 

Tygodniowy harmonogram obozu zakładał 

przeprowadzenie prac terenowych, które 

odbywały się na powierzchniach badawczych 

zlokalizowanych w sosnowych drzewostanach 

Nadleśnictwa Drawno. Każdy uczestnik miał 

możliwość ścinki drzew modelowych (pod 

bacznym okiem instruktora), udziału 

w dokładnych pomiarach biomasy 

poszczególnych frakcji ściętych drzew 

modelowych oraz pomiarów współrzędnych 

narożników powierzchni badawczych, 

wykorzystując w tym celu sprzęt geodezyjny – 

tachimetr elektroniczny oraz odbiornik GPS 

umożliwiający pracę w trybie RTK. Podczas gdy 

jedna grupa zajmowała się dokładnymi 

pomiarami biomasy, lokalizacji drzew 

modelowych oraz narożników wybranej 

powierzchni, pozostali uczestnicy wykonywali 

skany kolejnych powierzchni oraz drzew 

modelowych, wykorzystując w tym celu 

naziemny skaner laserowy z opcją rejestracji 

chmury punktów w barwach rzeczywistych. 

Dodatkowo, na powierzchniach wykonywane 

były również zdjęcia hemisferyczne, które 

będą wykorzystane do obliczenia indeksu 

powierzchni liściowej – LAI (Leaf Area Index). 

  

W trakcie obozu zorganizowano liczne 

warsztaty. Podczas jednego z nich, porównano 

dane dotyczące biomasy zebrane w ramach 

prac terenowych z danymi pozyskanymi 

metodami teledetekcyjnymi, np. za pomocą 

lotniczego skaningu laserowego, który 

w  ramach projektu został wykonany dla 

Nadleśnictwa Drawno z rozdzielczością 

wynoszącą średnio 4 punkty/m2, a dla 

wybranych powierzchni testowych 

z rozdzielczością wynoszącą 16-25 

punktów/m2. Używając specjalistycznego 

oprogramowania dedykowanego analizom 

obszarów leśnych, analizującego zarówno 

dane z naziemnego jak i lotniczego 

skanowania laserowego, określano takie 

parametry, jak  wysokość, liczbę drzew oraz 

biomasę na powierzchni badawczej. Istotne 

zagadnienia poruszane były na warsztatach 

„GIS w badaniach ekosystemów leśnych” 

przeprowadzonych wspólnie z Esri Polska. 

Podczas zajęć przedstawione zostały metody 

pozyskiwania danych terenowych za pomocą 

technologii mobilnych Esri, a następnie 

przetwarzanie ich w środowisku 

oprogramowania ArcGIS wraz z  publikacją w 

serwisie ArcGIS Online. Pracownicy Esri Polska 

przybliżyli również uczestnikom zagadnienia 

związane z analizą danych teledetekcyjnych w 

oprogramowaniu ENVI oraz założenia 

programu „Community Maps Program”. 

Zwieńczeniem spotkania z  Esri Polska było 

wręczenie każdemu uczestnikowi certyfikatu 

potwierdzającego jego udział w warsztatach. 

Warsztaty były ważną częścią obozów 

naukowych, w ramach których uczestnicy 

mogli wymienić się doświadczeniami oraz 

zdobyć wiedzę i  umiejętności od 

Fot. 2 Warsztaty dotyczące naziemnego skaningu 
laserowego (fot. Sławomir Sułkowski) 



zaproszonych gości, którzy zaprezentowali 

wykorzystanie nowoczesnych technologii w 

pozyskaniu oraz przetwarzaniu danych 

przestrzennych, takich jak np. skaning 

mobilny, nowoczesny sprzęt geodezyjny oraz 

informatyczne technologie mobilne. 

Obecnie trwają przygotowania organizacyjne 

do kolejnej, a zarazem ostatniej edycji obozów 

naukowych „ForseenPOMERANIA Camp – 

edycja 2013”. Tegoroczna edycja planowana 

jest na sierpień i wrzesień i będzie ponownie 

łączyć międzynarodowe środowisko 

akademickie. Udział w obozie jest bezpłatny 

(uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu 

i  ubezpieczenia). Obóz jest realizowany 

w  ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków z Programu 

Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca 

Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” 

Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ 

Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej 

(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-

2013 (INTERREG IV A). Więcej informacji na 

temat projektu oraz obozu można znaleźć na 

stronach up.poznan.pl/pomerania 

i  facebook.com/forseenpomeraniacamp, 

a także pisząc na adres 

kamil.kondracki@up.poznan.pl. 
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Fot. 3 Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Esri 
Polska wraz z certyfikatami (fot. Sławomir Sułkowski) 

http://www.facebook.com/forseenpomeraniacamp

