System wspierający lokalną administrację w
zarządzaniu lasami niepaństwowymi

SAT4EST
Projekt B+R, którego celem jest rozwój prostej, intuicyjnej i ekonomicznej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie lasami, integrującej dane satelitarne z
danymi pozyskiwanymi z innych źródeł

SAT4EST to projekt B+R finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), którego celem jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu
wspomagającego zarządzanie lasami niepaństwowymi, dedykowanego dla administracji lokalnej (na poziomie NUTS-4). Głównym założeniem projektu jest
rozwój prostej, intuicyjnej i ekonomicznej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie lasami, integrującej dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi z
innych źródeł, umożliwiającej obliczanie statystyk dla danego obszaru i generowanie prostych raportów.
System składa się z czterech komponentów:
dane satelitarne – szybki dostęp do dostęp do danych aktualnych i historycznych, umożliwiający porównywanie zdjęć satelitarnych z różnych okresów;
dane uzupełniające - dane katastralne oraz szczegółowe dane o lasach pochodzące z planów urządzenia lasu (UPUL);
produkty przetwarzania danych satelitarnych – warstwy geometryczne będące wynikiem przetwarzania zdjęć satelitarnych obrazujące stan i kondycję
roślinności i lasów;
analizy – zestawienie produktów przetwarzania danych satelitarnych z danymi katastralnymi oraz szczegółowymi danymi o lesie, umożliwiające
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wychwycenie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem zapisanym w bazach danych oraz bieżących zmian.
Całość rozwiązania opera się na intuicyjnym portalu mapowym przeznaczonym dla użytkowników, który służy do generowanie różnego typu map, w tym map
lasów i zadrzewień, zmian w lasach, map typów lasu, map kondycji lasu, map zwarcia koron, map nadziemnej biomasy leśnej oraz zasięgu zniszczenia
drzewostanów wskutek huraganów, pożarów, powodzi i gradacji owadów. Użytkownicy systemu mają dostęp do aktualnych i archiwalnych obrazów
satelitarnych, mogą porównywać różne rodzaje map z danymi uzupełniającymi i przesyłać własne zestawy danych.
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SZCZEGółY
POCHODZENIE SUROWCA DRZEWNEGO

POTENCJAł DLA MOBILIZACJI DREWNA

--

--
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--
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--
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ŁATWOść WDROżENIA
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--

WPłYW NA śRODOWISKO I BIORóżNORODNOść

ŁATWOść WDROżENIA - OCENA

--

--

EFEKTY EKONOMICZNE

KLUCZOWE WYMAGANIA
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RODZAJ WYDARZENIA, W KTóRYM WYSTąPIłA DANA BPI

--

--

HUB
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--
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--
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Inwentaryzacja, ocena, monitoring zasobów
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