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„Bank Danych o Lasach - Pełna informacja w zasięgu ręki”



Współczesna praktyka leśna

• Nowe wyzwania związane z warunkami 
przyrodniczymi i ekonomicznymi oraz ich 
zmianami
– zmiany klimatyczne, kryzys gospodarczy, 

globalizacja

• Większa, niż kiedykolwiek konieczność 
wsparcia wynikami badań naukowych

• Konieczność działania w określonym 
kontekście politycznym



Współczesne nauki leśne

• Działalność prowadzona w różnych skalach
– od poziomu sub-komórkowego do globalnego

• Interdyscyplinarność
• Nowe wyzwania związane z warunkami 

przyrodniczymi i ekonomicznymi oraz ich 
zmianami
– zmiany klimatyczne, kryzys gospodarczy, 

globalizacja

• Silne związanie z praktyką i polityką



Nauki leśne a BDL

• Wspomaganie badań z różnych zakresów
– wybór obiektów badawczych, informacje 

uzupełniające dane pochodzące z innych źródeł

• Źródło danych do prac z różnych zakresów
– zasoby, produkcja, koszty, …

– również w kontekście międzynarodowym

• Podstawa badań z różnych zakresów
– meta-analiza, data mining, …



Cele BDL

• gromadzenie, systematyczne uzupełnianie, aktualizacja i 
przechowywanie danych o lasach wszystkich form 
własności,

• opracowywanie i przetwarzanie danych umożliwiające ich 
interpretację,

• umożliwienie prowadzenia analiz oraz prognozowania 
rozwoju zasobów leśnych oraz możliwości użytkowania 
głównego,

• prezentacja, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji 
o lasach oraz wspieranie badań naukowych,

• propagowanie standardów zbierania i przetwarzania 
danych o zasobach leśnych i przyrodniczych.



Szerszy kontekst…



Informacja

• Mnogość informacji na różnych poziomach 
i w różnej skali
– bazy danych, wyniki badań naukowych, 

opracowania statystyczne, raporty, …

• Głód danych, zwłaszcza zweryfikowanych, 
zintegrowanych i spójnych
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Integracja informacji

• Lokalne banki danych o lasach i inicjatywy 
pokrewne
– krajowe, regionalne, …

• Międzynarodowe bazy danych o lasach

• Związek między różnymi poziomami 
informacji



Różne kraje…









Różne organizacje międzynarodowe…















Różne projekty naukowe…

















Jednak istotne jest to, że…

• Wiarygodność badań i ich wyników zależy 
bardzo mocno od jakości i kompletności 
danych wejściowych 
– do dziś wiele analiz w skali europejskiej posiada 

duże braki w danych oraz wykorzystuje dane z 
różnych źródeł, często niekompatybilnych i 
zdezaktualizowanych
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Wykorzystanie BDL

• Standardowe raporty

– odpowiedniki aktualnie wydawanych raportów (lub 
przynajmniej ich części) on-line



Wykorzystanie BDL

• Standardowe raporty

• Domyślne raporty

– pozwalają na dostęp do aktualnych / zaktualizowanych 
danych bez konieczności wykorzystywania wielu źródeł 
informacji (raportów, aktualizacji, roczników 
statystycznych, …)

– pozwalają na uzyskanie zestawień niestandardowych na 
potrzeby konkretnych tematów badawczych

– pozwalają naukowcom (a nie programistom) na 
prowadzenie analiz, które do tej pory były zarezerwowane 
dla „specjalistów”

– konieczna dokładna dokumentacja definicji i algorytmów



Wykorzystanie BDL

• Standardowe raporty

• Domyślne raporty

• Możliwość posługiwania się interfejsem 

graficznym

– zarówno do wizualizacji danych, jak i do ich 
pozyskiwania

– znaczące ułatwienie analiz dla wielu potencjalnych 
odbiorców



Założenia BDL

• Uzyskiwanie kompleksowych informacji o 
lasach na tle uogólnionych informacji z 
zakresu ochrony przyrody oraz stanu 
środowiska przyrodniczego dla dowolnego 
obszaru. Niekonieczne będzie wykonywanie 
dodatkowych, pracochłonnych ekspertyz.

Zajączkowski S. 2012.
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Wykorzystanie BDL

• Standardowe raporty

• Domyślne raporty

• Możliwość posługiwania się interfejsem 

graficznym

• Dostęp do danych źródłowych

– do wykonywania bardziej zaawansowanych analiz

– konieczna szczegółowa dokumentacja danych oraz 
przemyślana polityka ich udostępniania
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Dziękuję za uwagę


