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Analizy prowadzone w skali kraju

HRL Water & Wetness (WAW)

Tereny suche

Woda stała

Woda okresowa

Obszary stale wilgotne

Obszary okresowo wilgotne

Woda morska

Poza opracowaniem



Ocena potencjału i dokładności warstw wysokorozdzielczych HRL-WAW

do monitorowania krajobrazów rolniczych, w szczególności obszarów 

proekologicznych (EFA) oraz identyfikacji i monitorowania mokradeł w Polsce

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10K)

System Identyfikacji Działek Rolnych- Obszary proekologiczne (EFA) 

GIS Mokradła

Badanie terenowe użytkowania gruntów i pokrycia terenu: baza LUCAS

Torfowiska objęte ochroną rezerwatową (GDOŚ)

HRL WAW w krajobrazie rolniczym



HRL WAW w krajobrazie rolniczym – obszary proekologiczne EFA

Wspólna Polityka Rolna (CAP)

Rolnicy otrzymują płatności z tytułu zazieleniania, 

jeżeli stosują trzy obowiązkowe praktyki korzystne dla środowiska: 

• dywersyfikacja upraw: większe zróżnicowanie upraw podnosi 

odporność gleby i ekosystemów, 

• utrzymywania trwałych użytków zielonych: użytki zielone przyczyniają 

się do lepszego pochłaniania dwutlenku węgla i chronią 

różnorodność biologiczną (siedliska),

• przeznaczenie 5 proc. gruntów ornych na obszary korzystne dla 

różnorodności biologicznej: obszary proekologiczne, na przykład 

drzewa, żywopłoty lub grunty leżące odłogiem, które poprawiają 

różnorodność biologiczną i są korzystne dla siedlisk.



HRL WAW

• woda stała

• woda okresowa

• obszary stale 

wilgotne

• obszary okresowo 

wilgotne

GIS Mokradla

• Torfowiska

• Mokradła na podłożu 

mineralnym

LUCAS (H10)

• Bagna śródlądowe

• Torfowiska

Dane

BDOT10K
Klasy pokrycia terenu (PT)
• woda powierzchniowa

- woda płynąca
- woda stojąca

Inne obiekty (OIMK- mokradła)
• Bagno
• Teren podmokły

LPIS-EFA
Oczka wodne do 1ha



Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10K)

Woda powierzchniowa PTWP:

• minimalna szerokość dla wód

stojących i płynących wynosi 5 m,

• minimalna powierzchnia zbiorników

wodnych wynosi 80 m2

Metody – Dokładność tematyczna

woda płynąca
woda stojąca



System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) 

• klasy pokrycia terenu zwane ‘polami

zagospodarowania’,

• obszary proekologiczne (EFA) :

-grupy drzew do 0.3 ha (porównywalne

z warstwą Small Woody Features

(SWF)

-Oczka do 0.01 ha

-Oczka od 0.01 ha do 0.1 ha

-Oczka od 0.1 ha do 1.0 ha

Siedlisko

Inny teren nie nadający się do działalności rolniczej

Komunikacja

Las

Oczka od 0,1 ha do 1 ha

Sad

Trwały użytek zielony

Teren przemysłowy lub zurbanizowany

Woda

Teren zadrzewiony lub zakrzewiony

Zadrzewienia grupowe do 0,3 ha

Metody - Dokładność tematyczna



Dokładność użytkownika: jak często klasa WAW jest rzeczywiście obecna w krajowym

zbiorze danych, tj. procentowy rozkład każdej klasy WAW wśród klas krajowego zbioru danych

(gdzie 100 % oznacza całkowitą powierzchnię w danej klasie WAW).

Dokładność producenta: jak często woda tereny podmokłe z krajowego zbioru danych są

prawidłowo przedstawione w HRL-WAW, tj. procentowy rozkład każdej krajowej klasy wody lub

mokrości wśród klas WAW (gdzie 100 % to całkowita powierzchnia w krajowej klasie wody lub

mokrości).

Metody - Dokładność tematyczna



Wyniki: WAW vs BDOT10K

Dokładność użytkownika: procentowy rozkład każdej klasy WAW wśród klas krajowego zbioru 
danych, gdzie 100 % oznacza całkowitą powierzchnię w danej klasie WAW; szare pola oznaczają 
podklasy w klasie woda powierzchniowa.

Zabudowa

Teren leśny i zadrzewiony

Uprawa trwała

Roślinność trawiasta i uprawa rolna

Grunt nieużytkowany

Wyrobisko, zwałowisko, 

składowisko odpadów

Pozostały teren niezabudowany

Woda powierzchniowa

Woda płynąca

Woda stojąca

Woda morska



Results: WAW vs BDOT10K

Dokładność producenta: jak często klasy pokrycia terenu BDOT 10K są prawidłowo przedstawione w 
HRL-WAW, tj. procentowy rozkład każdej klasy pokrycia terenu w klasach WAW, gdzie 100 % oznacza 
całkowitą powierzchnię w danej klasie BDOT; szare pola oznaczają podklasy w klasie woda 
powierzchniowa.

Zabudowa

Teren leśny i zadrzewiony

Uprawa trwała

Roślinność trawiasta i uprawa rolna

Grunt nieużytkowany

Wyrobisko, zwałowisko, 

składowisko odpadów

Pozostały teren niezabudowany

Woda powierzchniowa

Woda płynąca

Woda stojąca

Woda morska



Wyniki: WAW vs BDOT10K

BDOT Fresh water

Niedoszacowanie klasy woda 
okresowa - tylko 118 km2 w 
skali kraju

Obszary suche

Woda stała

Woda okresowa

Stale wilgotne

Okresowo wilgotne

Tylko PTWP

Woda stała w PTWP

Woda okresowa w PTWP

Stale wilgotne w PTWP

Okresowo wilgotne w PTWP



Results: WAW vs BDOT10K

BDOT Fresh water

Linia brzegowa

Niedoszacowanie klasy woda 
okresowa - tylko 118 km2 w 
skali kraju

Obszary suche

Woda stała

Woda okresowa

Stale wilgotne

Okresowo wilgotne

Tylko PTWP

Woda stała w PTWP

Woda okresowa w PTWP

Stale wilgotne w  PTWP

Okresowo wilgotne w PTWP



• małe zbiorniki wodne nie są wykrywane w HRL-WAW

• zbiorniki wodne o powierzchni 0.8 – 1ha są 

wykrywane w 50%

• realna zdolność HRL-WAW do rozpoznawania 

zbiorników wodnych dotyczy obiektów o powierzchni

> 2 ha

• zbiorniki wodne o powierzchni > 40 ha mają pokrycie 

klasą woda na poziomie powyżej 80%

• zbiorniki < 40 ha były reprezentowane przez 

pojedyncze piksele lub grupy pikseli o niepełnym 

pokryciu

Wyniki: WAW vs BDOT10K
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WAW Permanent &
Temporary water



BDOT 

Inne obiekty (OIMK- mokradła)

• Bagno

• Teren podmokły

GIS Mokradla (wetlands)

• Torfowiska

• Mokradła na podłożu 

mineralnym

LUCAS (H10)

• Bagna śródlądowe 

• Torfowiska

HRL WAW w identyfikacji i monitorowaniu mokradeł 

Na potrzeby analizy mokradła z BDOT10K, GIS Mokradła and HRL-WAW 
zostały wymaskowane warstwą HRL-DLT (Dominant Leaf Type) z 2018r.

HRL WAW

• Woda stała

• Woda okresowa

• Obszary stale 

wilgotne

• Obszary okresowo 

wilgotne



• Mokradła (bagna i tereny podmokłe) poza lasami

HRL-DLT pokrywają wg BDOT 0.8 % powierzchni kraju

• 47% WAW Permanent wet (obszarów 

stale wilgotnych) jest klasyfikowanych 

jako mokradła w BDOT 

… ale tylko 18% mokradeł BDOT jest 

klasyfikowanych jako obszary stale 

wilgotne (Permanent wet) w HRL-WAW

• 30% mokradeł z BDOT jest 

klasyfikowanych jako obszary okresowo 

wilgotne (Temporary wet) w HRL-WAW

… ale aż 51% jest w klasie obszarów 

suchych (Dry) w HRL-WAW

HRL WAW w identyfikacji i monitorowaniu mokradeł 



Wg bazy GIS Mokradła - mokradła pokrywają 9.5 % kraju, w 

tym 2.6 % stanowią torfowiska a około 7 % mokradła 

nietorfowe. 

• 63% klasy WAW Permanent wet (obszary stale wilgotne) jest 

w zasięgu klas GIS Mokradła

… ale tylko 5% mokradeł z GIS Mokradła jest klasyfikowanych 

jako obszary stale wilgotne w WAW

• 42% klasy WAW Temporary wet (okresowo wilgotne) jest 

klasyfikowanych jako mokradła w bazie GIS Mokradła

• 35% torfowisk i 19% nietorfowych mokradeł z GISM jest 

klasyfikowanych jako WAW Temporary wet

…ale 60% torfowisk i 79% nietorfowych mokradeł z GIS 

Mokradła jest w klasie WAW Dry 

• WAW Temporary wet (Obszary okresowo wilgotne) jest 

przeszacowana

HRL WAW w identyfikacji i monitorowaniu mokradeł

Żuławy



• 60 % punktów LUCAS z klasy mokradeł (H10) jest 

klasyfikowanych jako teren suchy w HRL-WAW

• 37 % wpada w klasy okresowo bądź stale wilgotne

• 3 % jest klasyfikowanych jako woda

HRL WAW w identyfikacji i monitorowaniu mokradeł 

LUCAS H10 w klasie HRL-WAW Dry



• 11 % powierzchni chronionych torfowisk 

jest klasyfikowanych jako stale wilgotne, 

5 % jako okresowo wilgotne

• ...ale 83 % jako tereny suche w HRL-

WAW 

HRL WAW w identyfikacji i monitorowaniu mokradeł 



• Obecna warstwa HRL-WAW nie jest wystarczająca do mapowania i monitorowania 

oczek wodnych zgodnie z kryteriami obszarów proekologicznych EFA - oczka

poniżej 1 ha nie są wykrywane w WAW; dobrze wykrywane są zbiorniki wodne 

powyżej 2 ha

• Obecna warstwa HRL-WAW nie jest wystarczająco dokładna i wiarygodna dla 

potrzeb wyznaczania i monitorowania mokradeł

• Nadal istnieje zapotrzebowanie na wiarygodne i dokładne produkty, które mogłyby 

wspierać wyznaczanie i monitorowanie ekosystemów mokradłowych

• Klasy obszarów podmokłych z HRL-WAW mogą odgrywać ważną rolę w kraju, 

zwłaszcza gdy obecne niedociągnięcia i błędy zostaną usunięte w kolejnych 

wersjach.

Wnioski



https://inconada.eu//
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Badania są finansowane z Funduszy Norweskich poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach 

programu 'Badania stosowane’, konkurs POLNOR.
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