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Zastosowania systemów modelujących

prognozy na potrzeby planowania krótko- i
średniookresowego
długoterminowe scenariusze na potrzeby opracowywania
strategii zarządzania lasami
uzyskiwanie informacji o tym, jak drzewostany reagują na
zabiegi gospodarcze i zaburzenia wielkoskalowe

Modele i symulatory zjawisk zachodzących w lasach
Systemy modelujące są narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w
leśnictwie i zarządzaniu środowiskiem.
•

Rozwój możliwości technicznych/obliczeniowych

•

Dążenie do przezwyciężenia ograniczeń klasycznych tablic zasobności

•

Potrzeba doskonalenia zasad prognozowania dla lasów spełniających funkcje
pozaprodukcyjne

•

Konieczność uwzględnienia nowych funkcji lasu oraz różnych ograniczeń
gospodarki leśnej

Co jest potrzebne do wykonania prognozy?
Dane
• Skuteczne
przewidywanie
zmian drzewostanów
i lasów wymaga
dostępności
dokładnych,
kompletnych i
wiarygodnych
danych opisujących
stan aktualny

Model
• Koncepcja
teoretyczna,
przedstawiona jako
matematyczna
aproksymacja
procesów
zachodzących w
drzewostanach

Symulator
• System;
oprogramowanie,
wykorzystujące
model do
przewidywania i
tworzenia
scenariuszy rozwoju
drzewostanów i lasu

Integracja danych źródłowych w BDL
Zarządcy lasów

Plany urządzenia
lasu LP

Bank Danych o Lasach

Stan aktualny LP

Dane zintegrowane

Aktualizacja SILP

Uproszczone plany
urządzenia lasu
Pozostała
dokumentacja
urządzeniowa

Symulacja
aktualnego stanu
lasów spoza LP

Integracja danych źródłowych w BDL

Modele drzewostanowe
Klasyczne modele drzewostanu
•

Empiryczne

•

Zgeneralizowane modele; funkcje z cechami drzewostanu, jako parametrami w modelu

Modele rozkładów pierśnic
•

Modele rozkładów pierśnic dla drzewostanów jednogatunkowych

•

Wygładzane za pomocą statystycznych funkcji gęstości prawdopodobieństwa

•

Symulatory oparte na modelach rozkładów pierśnic określają zmiany w rozkładzie częstości
pierśnic w drzewostanie na podstawie określonego początkowego rozkładu pierśnic lub
wysokości

Symulatory oparte na modelach pojedynczego drzewa
•

Część modeli bierze pod uwagę lokalizację przestrzenną drzew i odległości między nimi

•

Głównym zadaniem jest symulacja rozwoju pojedynczego drzewostanu w różnych warunkach wzrostu i
sposobach gospodarowania

•

Przykłady: SILVA, PROGNAUS, SIBYLA, MOSES, BWIN, CORKFITS

Symulatory zintegrowane
Integracja modeli rozwoju drzewostanu z
modelowaniem rozwoju lasów na większych
obszarach
Opierają się na opisach taksacyjnych i modelach
zmian
Pozwalają na dołączanie innych modeli i danych (np.
danych teledetekcyjnych, pomiarów WISL)
Systemy wspomagania decyzji
Funkcją takich modeli jest analiza wariantowa,
pozwalająca na opracowywanie różnych scenariuszy
w zależności od przyjętego celu zarządzania,
maksymalizacji określonych parametrów i
zastosowania określonych warunków brzegowych
Przykłady: Heureka (Szwecja), MELA (Finlandia)

Modele macierzowe – zasada działania
Stan lasu jest reprezentowany przez rozkład
powierzchni leśnej danego obszaru na
macierzy podstawowych parametrów lasu

•

Macierz przejścia wyraża
prawdopodobieństwo, że jednostka opuści
aktualną pozycję w macierzy, aby połączyć
się z inną pozycją, uzyskując w ten sposób
właściwości nowej kategorii

•

Prawdopodobieństwa te zależą m.in. od
wieku, gatunku panującego, siedliska itp.

•

Typy lasów
Wzrost
Wiek
Trzebieże
Śmiertelność naturalna
Użytkowanie rębne
Regeneracja

Miąższość

•

Wiek

Mogą być różne prawdopodobieństwa dla
procesów naturalnych, działań
gospodarczych, zaburzeń
https://www.efi.int/knowledge/models/efiscen/approach

Modele macierzowe – przykłady

https://www.efi.int/knowledge/models/efiscen

Przykłady prognoz historycznych dla Polski –
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Przykłady specjalistycznych systemów modelujących
Model Bilansu Węglowego, Carbon Budget
Model (CBM)

•

Na podstawie danych z inwentaryzacji

•

Wykorzystuje tablice zasobności do
obliczania biomasy drzewostanów

•

Drzewostany są modelowane jako
jednowiekowe

•

Obrót biomasy, rozkład ściółki,
detrytusu i pozostałej materii
organicznej są parametryzowane przy
użyciu informacji empirycznych

Globalny Model Lasu (G4M)

•

Opracowany przez Międzynarodowy
Instytut Analiz Systemów Stosowanych
(IIASA) w 2008 r. na potrzeby oceny
potencjału łagodzenia skutków zmian
klimatycznych przez powstrzymywanie
wylesiania

•

Porównując wartość ekonomiczną
alternatywnych typów użytkowania
gruntów, model symuluje wpływ
prognozowanego popytu na drewno i
cen węgla na zmiany w lasach
(zalesianie, wylesianie i gospodarka
leśna).

Model rozwoju zasobów w BDL

•

Zgeneralizowane planowanie gospodarki
leśnej na podstawie danych
urządzeniowych

•

Opiera się na szczegółowym opisie
taksacyjnym i planie czynności
gospodarczych w LP

•

Parametry: intensywność użytkowania,
przyrost, sposoby prowadzenia
gospodarki leśnej

•

10-letnie okresy prognozy
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Prognozowanie na podstawie wskaźników intensywności
użytkowania głównego wg klas wieku
Główne założenia
•

Obliczenia wykonywane są na podstawie danych dotyczących całych klas i podklas wieku.

•

Podstawą tej metody są wskaźniki intensywności użytkowania rębnego i przedrębnego
(określone jako iloraz planowanego pozyskania, np. na 10 lat, do wielkości zasobów
drzewnych w danej klasie wieku) – charakteryzujące w sposób ilościowy prowadzoną
gospodarkę leśną.

•

Szybkie obliczenia; utrudnione jednak analizy według gatunków drzew.

•

Prognozowanie zwykle na 3-4 dziesięciolecia.

Prognozowanie na podstawie wskaźników intensywności
użytkowania głównego wg klas wieku
Dane wejściowe i parametry:
•

początkowy stan zasobów leśnych (powierzchniowo-miąższościowa tabela klas wieku);

•

przewidywane zalesienia;

•

wskaźniki intensywności użytkowania rębnego i przedrębnego (zwykle dla 10-letniego
okresu) na podstawie danych z planu urządzenia lasu;

•

udział rębni złożonych i przeciętny okres odnowienia oraz związany z nim udział powierzchni
przechodzącej z KO do najmłodszych klas wieku;

•

oszacowana wielkość bieżącego przyrostu miąższości (na podstawie tablic zasobności,
bieżącego przyrostu użytecznego, wyników WISL);

Prognozowanie na podstawie wskaźników intensywności
użytkowania głównego wg klas wieku
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Prognozowanie rozwoju zasobów leśnych na potrzeby
LULUCF
Dane wejściowe:
•

najpełniejsze dane – z aktualnych planów urządzenia lasu

•

w przypadku braku takich danych można korzystać z innych źródeł (np. dane z WISL)

•

W pracach „Zespołu ds. opracowania krajowych planów związanych z rozliczaniem emisji i
pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z leśnictwem” przyjęto np.
rozwiązanie mieszane:
o z WISL (wg stanu na 1 stycznia 2010 r.) została przyjęta powierzchniowo-miąższościowa tabela klas wieku;
o wskaźniki intensywności użytkowania zostały wykorzystane z planów urządzenia lasu dla lasów w zarządzie PGL Lasy
Państwowe (w powiązaniu z oszacowaną wielkością pozyskania drewna w rozbiciu na LP oraz lasy pozostałych form
własności);

Prognozowanie rozwoju zasobów leśnych na potrzeby
LULUCF
Obliczenie wielkości zasobów drzewnych na
początek okresu referencyjnego
(2000-2009) – „odwrócona prognoza”
•

•

Wykorzystano metodę prognozy na podstawie
wskaźników intensywności pozyskania drewna
według klas wieku do oszacowania/odtworzenia
wielkości i struktury zasobów leśnych sprzed 10
lat, tj. według stanu na 1 stycznia 2000 r.
Wielkość zasobów drzewnych (sprowadzona do
porównywalności z danymi z WISL) w kraju wg
stanu na
1 stycznia 2000 r. wyniosła 1949 mln m3
grubizny brutto (wobec 2328 mln m3
w 2010 r.)
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Przykłady innych prognoz rozwoju zasobów drzewnych
Według podobnych zasad – z wykorzystaniem wskaźników intensywności użytkowania
rębnego i przedrębnego – wykonano także prognozy na Wydziale Leśnym SGGW
•

„Koncepcja regulacji rozmiaru użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym”
(Borecki inni 2016)

Inna metoda prognozowania
•

”Urządzeniowe uwarunkowania regulacji użytkowania uwzględniającego równomierność
pozyskania i poprawę stanu zasobów w układzie regionalnym” (Borecki i inni 2017)

•

na potrzeby tej prognozy wysokość użytkowania głównego oraz jego rozmieszczenie
przestrzenne oszacowano za pomocą oprogramowania automatyzującego optymalizację
etatów oraz rozplanowanie cięć na etapie prac urządzeniowych (dla wszystkich nadleśnictw
Lasów Państwowych na 60 lat).

Kierunki rozwoju metody prognozowania na podstawie
wskaźników intensywności użytkowania głównego
Zmiana wskaźników intensywności użytkowania w czasie
•

Dotychczas zakładano, że w kolejnych okresach prognozy sposób gospodarki leśnej nie
ulegnie istotnym zmianom (wskaźniki intensywności pozostają zatem bez zmian)

•

W rzeczywistości w kolejnych okresach prognozy wskaźniki intensywności mogą się zmieniać
z różnych względów, jak np.:
o zmian w zasadach prowadzenia gospodarki leśnej,
o stopniowania ograniczeń gospodarki leśnej z tytułu ochrony przyrody,
o wymogów certyfikacji gospodarki leśnej.

Szacowanie zmian wskaźników intensywności użytkowania głównego w kolejnych okresach
prognozy może następować na podstawie analiz przeprowadzanych w toku prac
urządzeniowych obejmujących w szczególności:
•

Sporządzanie rozmaitych wariantów planów cięć uwzględniających różny zakres ograniczeń
w gospodarce leśnej.

Kierunki rozwoju metody prognozowania na podstawie
wskaźników intensywności użytkowania głównego

Powiązanie wskaźników intensywności pozyskania drewna z określonymi ograniczeniami
gospodarki leśnej może być jednocześnie podstawą do określenia kosztów alternatywnych w
powiązaniu z przyjmowanymi ograniczeniami gospodarki leśnej.
Ilustracja konsekwencji związanych z nadmiernym rozmiarem pozyskania drewna, bądź też ze
zbyt dużymi ograniczeniami w jego pozyskaniu
•

(np. zmiany w strukturze klas wieku, przeciętnego wieku, czy zmiany w możliwościach
użytkowania głównego).

Podsumowanie
Systemy modelujące są narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w
leśnictwie i zarządzaniu środowiskiem
Bank Danych o Lasach integruje dane z różnych źródeł dla obszaru całego kraju
Istnieje szereg podejść metodycznych do prognozowania dynamiki rozwoju
zasobów leśnych
Najważniejsze kierunki rozwoju prognoz w BDL:
•

Poszerzenie zestawu metod i modeli w module prognostycznym

•

Uwzględnienie aktualnych wielkości przyrostu

•

Wariantowanie intensywności użytkowania w powiązaniu z możliwościami
wynikającymi z przyjętej struktury funkcji lasów, z różnych ograniczeń w
gospodarce leśnej, a także potrzeb przemysłu drzewnego
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