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Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest siecią partnerską EEA 

oraz jej państw członkowskich i współpracujących. 

EEA odpowiada za rozwój sieci EIONET i koordynację jej działań. 

W tym celu EEA ściśle współpracuje z Krajowymi Punktami Kontaktowymi (ang. National

Focal Points, NFP), które zazwyczaj zlokalizowane są w krajowych agencjach środowiska 

lub przy ministerstwach ochrony środowiska. Krajowe Punkty Kontaktowe odpowiadają za 

koordynację krajowych sieci, w skład których wchodzi szereg instytucji.

EEA i sieć EIONET

Krajowymi Punktami Kontaktowymi ds. 

współpracy z EEA 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska



IGIK pełni rolę Krajowego Centrum Referencyjnego Europejskiej 

Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia 

terenu (NRC Land Cover)

• Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym sieci EIONET 

ulokowanym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska -

GIOŚ

• wspieranie działań Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w 

zakresie implementacji serwisu lądowego Copernicus

• uczestnictwo w pracach dotyczących zagadnień pokrycia terenu, 

w tym produkcji baz danych Corine Land Cover oraz weryfikacji 

warstw szczegółowych i produktów lokalnych

• współpraca z innymi NRC Land Cover (GIOŚ)

EEA i sieć EIONET



CLMS – produkty o zasięgu europejskim

Źródło: https://land.copernicus.eu/



https://clc.gios.gov.pl/

CLMS – produkty o zasięgu europejskim



Warstwy informacyjne o wysokiej 

szczegółowości tzw. warstwy 

wysokorozdzielcze 

(High Resolution Layers - HRL),

stan na 2012-2015-2018; automatyczna 

klasyfikacji HR/VHR obrazów satelitarnych

Warstwy te obrazują: 

• stopień nieprzepuszczalności gruntu, 

• tereny zadrzewione (w tym typy lasów i zwarcie 

koron),

• tereny pokryte roślinnością trawiastą, 

• obszary podmokłe oraz zbiorniki wodne

MMU 2012, 2015 = 20 m

MMU 2018 = 10 m

• warstwa zadrzewień śródpolnych - HRL Small 

Woody Features 2015, 2018 (wkrótce); MMU = 5 m 

Więcej na: http://www.igik.edu.pl/pl/corine-projekt

Imperviousness

2006-2012-2015-2018

Tree Cover Density

Dominant Leaf Type

Foret type

2012-2015-2018

Grasslands

2012-2015-2018

Water and wetness
2012-2015-2018

Small Woody 

Features
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CLMS – produkty o zasięgu europejskim



• Spektralne wskaźniki roślinne z Sentinel-2 2017-2019 (10 m) :

Plant Phenology Index (PPI),

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),

Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation (FAPAR)

Leaf Area Index (LAI)

• Sezonowość (Seasonal Trajectorries) – 10-dniowe wygładzone serie PPI,

• Fenologia roślin i produktywność (VPP) – daty początku, końca, max, długość sezonu

wegetacyjnego, amplituda
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Sentinel-2 & Sentinel-1 (NRT <6h od rejestracji) 

CLMS – produkty o zasięgu europejskim
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Źródło: https://land.copernicus.eu/

CLMS – produkty o zasięgu lokalnym
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Legenda zgodna z MAES (Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services)
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• Szczegółowe pokrycie tereny

/użytkowanie ziemi na terenie 

- 72 klasy (Legenda zgodna z MAES (Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services)

• Monitoring bioróżnorodności,

intensywności użytkowania

MMU = 0.5 ha (2 km bufor)

MMW = 10 m

• Warstwy:

• Land Cover/ Land Use

• Delineation of Riparian Zones (raster)

• Green Linear Elements
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• Szczegółowe pokrycie terenu

/użytkowanie ziemi

• 27 klas pokrycia terenu

/użytkowania ziemi

- 17  kl miejskich (MMU=0,25ha)

- 10 kl wiejskich (MMU=1ha)

Urban Atlas 2006 (693 obszary w Europie)

Miasta >100 tys. mieszkańców

Urban Atlas 2012

Miasta > 50 tys. mieszkańców 

59 miast w Polsce

Urban Atlas 2018 (788 miast Europy)

Miasta > 50 tys. mieszkańców 
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CLMS – dostępność produktów



CLMS – przyszłość:  CLC+ 

OGRANICZNIA

• minimalna pow. 25 ha i szerokości > 100 m

• pomijane zmiany o powierzchni poniżej 5 ha 

• utrudnione analizy statystyczne ze względu na różną wielkość wieloboków 

dla CLC i CLC-change

• 6-cio letni cykl produkcji – niewystarczający do uchwycenia dynamicznie 

zmieniających się obiektów

• niewystarczająca szczegółowość tematyczna (3 poziomy)

• trudno interpretowalne klasy będące mozaiką kilku typów pokrycia terenu 

ZALETY

• ciągłość produkcji CLC, spójność 

• najdłuższy w historii program monitorowanie LCLU w 

skali kontynentalnej

• niezmienne założenia techniczne – możliwe porównanie 

między okresami od 1990 r.

• nieograniczony i nieodpłatny dostęp do baz CLC

POSTĘP TECHNOLOGICZNY 

• otwarty dostęp do zobrazowań satelitarnych o zwiększonej  rozdzielczości przestrzennej (Landsat 30 m vs. Sentinel 10 m) - możliwość 

wykrywania zmian o powierzchni kilku arów ; 

• dostęp do zobrazowań radarowych (Sentinel-1) – uzyskanie dodatkowej informacji o wilgotności, szorstkości 

• zwiększona częstotliwość pozyskiwania zobrazowań tego samego obszaru (Landsat: 16 dni, Sentinel-2: 5 dni) - możliwość wykrywania zmian 

cyklicznych; śledzenia fenologii roślin, 

• szeroki pas obrazowania (Landsat: 185 km vs. Sentinel-2: 290 km) 

• rozwój zaawansowanych algorytmów rozpoznających obiekty na zdjęciach satelitarnych opartych na sztucznej inteligencji 

• rozwiązania chmurowe, Copernicus DIAS.



• Nowa jakość, nowe standardy począwszy od 

2018 r. 

• Innowacyjne podejście w zakresie produkcji, 

gromadzenia i upowszechniania danych 

• Bazujący na danych Sentinel-1, -2

• Uzupełnienie produktów CLMS: HRLs + lokalne 

produkty (UA, N2K, RZ, CZ)

• Komplementarność i spójność w ramach portfolio 

produktów CLMS

• Pełna zgodność z modelem EAGLE data i 

nomenklaturą
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1. Utrzymanie długiej serii czasowej: CLC – CLC+ Legacy; HRL; komponent lokalny

2. Usprawnienia 

- CLC      CLC+

- Urban Atlas: zwiększenie częstotliwości z 6 do 3 lat

- N2K rozszerzenie liczny obiektów, ale rezygnacja z buforu

- grupowanie produktów (roślinne, nieroślinne i wody lądowe)

3. Ewolucja serwisów 

- W kierunku bazowych serwisów globalnych

- W czasie prawie rzeczywistym

- Zastosowywanie sztucznej inteligencji, maszyn uczących, głębokiego ucznia

- Korzystanie z rozwiązań chmurowych WEkEO DIAS 

4. Zwiększenie aktywności związanej z absorbcja danych przez użytkowników 
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Plany i cele:

• Zapewnienie w czasie prawie rzeczywistym wielofunkcyjnych danych i usług podstawowych

• Dostarczanie i utrzymywanie długich serii czasowych tematycznie ukierunkowanych produktów 

monitoringu obszarów lądowych 

• Poprawa terminowości produktów CLMS poprzez skrócenie czasu produkcji, dalsza automatyzację, 

wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) oraz technik głębokiego uczenia

• Harmonizacja i integracji produktów CLMS dostępnych w różnych skalach, rozdzielczości 

przestrzennej, stosowanie nomenklatury opartej na międzynarodowych standardach 

• Zapewnienie zorientowanego na użytkownika systemu dostępu i dystrybucji produktów i usług

• Zapewnienie wysokiej jakości na poziomie produkcji

CLMS – przyszłość 
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Dziękuję za uwagę

Contact:

Dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGIK

NRC ds. Pokrycia terenu

Instytut Geodezji i Kartografii

Centrum Geomatyki Stosowanej

E-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Tel:  +48 22 329-19-76 ; 609 227 772


