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Możliwość zgłoszenia dowolnego tematu 
Propozycja winna obejmować: 
temat, dane, metody, zakres czasowy, obszar. 
Źródła danych przestrzennych dla obszaru Polski nieodpłatnie udostępnianych w 
Internecie, ich ocena pod względem aktualności, dokładności danych, ich atrybutów 
Dotyczy danych możliwych do ściągnięcia w postaci plików wektorowych lub 
rastrowych (przykładowy adres: http://dataservice.eea.europa.eu/ 
dataservice/available2.asp?type=findkeyword&theme=Geographic&), danych 
udostępnianych przez serwery WMS do podglądu/wyświetlenia np. w programach 
geoinformacyjnych (przykładowy adres serwera WMS: http:// 
maps.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx), innych źródeł danych 
przestrzennych. 
Analiza struktury i funkcjonowania krajobrazu - relacje pomiędzy biotycznymi i 
abiotycznymi komponentami środowiska przyrodniczego 

1. Struktura i funkcjonowanie krajobrazu w różnych regionach Polski i świata 
2. Wykorzystanie gleb i roślin do indykacji struktury krajobrazu 
3. Delimitacja jednostek przyrodniczych i wykorzystywanie ich jako pól 

podstawowych różnorodnych ocen i waloryzacji krajobrazu 
4. Typologia i regionalizacja krajobrazu 
5. Waloryzacja krajobrazu pod kątem naturalności, stabilności i in. 
6. Stosowanie metod geoinformacyjnych do prezentacji zjawisk przestrzennych 

Oceny potencjału środowiska i możliwości wykorzystania w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

1. Użytkowe aspekty funkcjonowania krajobrazu 
2. Metody służące określeniu zasobowych i użytkowych potencjałów 

środowiska 
3. Metody wykorzystywane w landscape services 
4. Oceny aktualnego sposobu użytkowania krajobrazu oraz zmian czasowych i 

przestrzennych  
5. Analizy i oceny krajobrazu w wybranych opracowaniach planistycznych 

(opracowanie ekofizjograficzne, studium ochrony krajobrazu i in.) 
Podstawy tworzenia bazy geoinformacyjnej dla środowiska przyrodniczego 

1. Wielkopolski 
2. dorzecza Parsęty 
3. wyspy Wolin 

praca wykonywana we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
Propagacja błędów w konwersji danych przestrzennych 
Konwersja wektorowego modelu danych kartograficznych na rastrowy model 
danych kartograficznych przy różnych rozdzielczościach i dokładnościach oraz vice 
versa 
Analiza geomorfometryczna cyfrowych modeli wysokościowych 
dorzecza Parsęty lub 

1. wyspy Wolin lub 
2. dowolnego obszaru 



Praca powinna opierać się na danych wysokościowych o różnej rozdzielczości i 
dokładności: DTED2, SRTM, dane z LPIS, VMap Level2, map topograficznych 
1:10 000, ISOK. Wykorzystanie parametrów hipsometrycznych i 
geomorfometrycznych. 
Cyfrowe mapy geomorfologiczne i cyfrowe modele wysokościowe 
Wykorzystanie już wykonanych cyfrowych map geomorfologicznych (Niziny 
Wielkopolsko-Kujawskiej; Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej i innych) 
w zestawieniu z charakterystykami geomorfometrycznymi z cyfrowych modeli 
wysokościowych. 
Generalizacja treści cyfrowych map geologicznych / geomorfologicznych 
Na przykładzie różnych map tematycznych 
Tworzenie map rozczłonkowania rzeźby wybranych obszarów Polski 

1. Wykorzystanie interoperacyjności danych przestrzennych i oprogramowania 
GIS-owskiego przy tworzeniu map rozczłonkowania rzeźby 

2. Wykorzystanie indeksu TPI i innych 
Tworzenie map georóżnorodności dla wybranych obszarów Polski 
Wykorzystanie interoperacyjności danych przestrzennych i oprogramowania GIS-
owskiego przy tworzeniu map georóżnorodności całego środowiska przyrodniczego 
lub wybranych komponentów środowiska przyrodniczego 
Dobór map tematycznych i ich przystosowanie do zagadnień georóżnorodności 
Algorytmy do obliczeń charakterystyk geomorfometrycznych dorzeczy w Polsce na 
podstawie Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 
Stworzenie skryptów i wykonanie obliczeń dla wybranych/wszystkich dorzeczy 
Polski wg MPHP oraz analiza morfometryczna wybranych dorzeczy. 
Modelowanie sieci rzecznej 

1. w dorzeczu Parsety lub 
2. dowolnym dorzeczu 

Wyznaczanie sieci rzecznej w oparciu o DEM o różnej rozdzielczości, przestrzenny 
rozkład opadów atmosferycznych i cechy fizyczne (w tym głównie 
przepuszczalność) osadów podłoża. Porównanie wymodelowanego rozkładu z 
rozkładem rzeczywistym. 
Modelowaniu zasięgu fali powodziowej na przykładzie 

1. dowolnej doliny lub 
2. doliny Warty w obszarze miasta Poznania lub  
3. doliny Parsęty na wybranych odcinkach. 

Jeśli rzeka Warta to wykorzystanie informacji udostępnionych przez Ośrodek 
Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Poznaniu. Jeśli 
Parsęta to główny nacisk na problem poprawnego odzwierciedlenia morfologii 
równiny zalewowej oraz koryta rzecznego, tzn. porównanie cyfrowych modeli terenu 
wygenerowanych z warstwic map topograficznych i pomiarów bezpośrednich (GPS 
referencyjny, tachimetr, inne). 
Dorzecze Amazonki 

1. Analiza geomorfometryczna koryta rzecznego Amazonki 
2. Analiza morfometryczna form łachowych Amazonki 
3. Przebieg mieszania wód Solimoes i Rio Negro 
4. Analiza geomorfometryczna archipelagu Anavilhanas  

Przestrzenna baza danych gleb 
1. dorzecze Parsęty 
2. wyspy Wolin 
3. dla potrzeb modelowania hydrologicznego. 

W bazie powinny zostać zgromadzone dane z World Reference Base for Soil 
Resources, map glebowo-rolniczych, innych źródeł informacji o glebach w obszarze 
dorzecza. Baza powinna ostatecznie zawierać wybrane charakterystyki fizycznych 
właściwości gleb. 
Analiza zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi 



na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w 
Polsce 
Praca w oparciu o mapy topograficzne, bazy danych Corine Land Cover, zdjęcia 
satelitarne. Nawiązanie klas użytkowania i pokrycia terenu do systemu klasyfikacji 
U.S. Geological Survey (USGS Land Use and Land Cover Classification System) i 
innych. 
Oceny zmian w środowisku wywołane antropopresją 

1. Identyfikacja antropogenicznych zmian środowiska 
2. Oceny odporności i zagrożenia środowiska 

Zasady i metody ochrony i kształtowania środowiska 
Pozyskiwanie i przetwarzanie metodami GIS danych z zasobów Głównego 
Inspektoratu OŚ i baz danych Europejskiej Agencji OŚ 
Prawne aspekty ochrony i kształtowania środowiska 
Interpretacja danych o stanie komponentów środowiska na tle obowiązujących 
norm 
Analiza wrażliwości modelu RUSLE na przykładzie dowolnego obszaru Polski 

1. dorzecza Parsęty lub 
2. wyspy Wolin 
3. Wielkopolski 

Analizy geoinformacyjne przy zmiennych atrybutach i uwarunkowaniach modelu 
RUSLE 
Algorytm konwersji zdjęć skośnych na zdjęcia pionowe 
Cyfrowe przetwarzenie zdjęć skośnych na pionowe, które mogą być podstawą 
stworzenia ortofotomap i map geomorfologicznych na wybrzeżach klifowych wyspy 
Wolin 
Tematy różne 

1. Polska terminologia geoinformacyjna 
2. Integracja danych przestrzennych dla sieci rzecznych pochodzących z 

różnych źródeł 
3. Waloryzacja przyrodnicza rzeki ….do wyboru 
4. Waloryzacja geoturystyczna rzeki ….do wyboru 
5. Wyznaczenie stref morfoklimatycznych świata 
6. Dynamika rozmieszczenia pożarów na świecie 

http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/firemaps.cgi 
7. Polska terminologia geoinformacyjna 
8. Zróżnicowanie wybranych parametrów chemizmu wód starorzeczy 
9. Wskazania i zalecenia służące ochronie środowiska na dowolnym obszarze 
10. Morfometria drumlinów koło Starogardu Szczecińskiego 
11. Analiza wdrażania Dyrektywy Ramowej Wodnej w województwie …. (… dla 

wybranych zlewni rzek) 
12. Zarządzanie obszarami Natura 2000 w dolinach rzecznych w wybranych 

krajach Unii Europejskiej 
13. Globalne i regionalne problemy środowiska przyrodniczego 

 
 
 


