Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii – tom 7
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków 2019, 199 – 226

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa
w latach 2016 – 2017 przy wykorzystaniu
analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych
RapidEye ( Planet )
Change detection of high vegetation cover
in Krakow in 2016 – 2017 based on GEOBIA
approach of RapidEye ( Planet ) satellite imagery
Karolina Zięba-Kulawik, Piotr Wężyk
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny,
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi,
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
karolina.zieba@urk.edu.pl

Zarys treści : Na zarządzanie terenami zielonymi w miastach składają się przede wszystkim :
wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, ich pielęgnacja, monitorowanie stanu
pojedynczych drzew, jak również w uzasadnionych wypadkach ( np. ze względów bezpieczeństwa ) – ich usuwanie. Wycinka drzew i krzewów regulowana jest prawem, określającym
procedury i warunki niezbędne do uzyskania odpowiednich zezwoleń na usunięcie zieleni.
W 2017 roku w Polsce weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody, która
spowodowała wyraźny, choć nie w pełni zbadany obiektywnie, wzrost niekontrolowanej
wycinki drzew. W okresie obowiązywania tej nowelizacji ( 01.01 – 17.06.2017 r. ), właściciele
działek prywatnych mogli bez posiadania zezwolenia wycinać drzewa na swoich posesjach,
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jeśli nie służyło to celom gospodarczym. Skala tej wycinki, w dwóch pierwszych miesiącach
2017 roku, nie została dokładnie zbadana w wielu miastach Polski, w tym w Krakowie. Celem
pracy było określenie zmian w pokryciu terenu, tj. w klasie roślinności wysokiej ( drzewa
> 5,0 m wysokości ) na obszarze Krakowa ( 327 km2 ) w okresie obowiązywania Ustawy.
Wykorzystano w tym celu zaawansowaną metodę analizy obrazu GEOBIA ( ang. Geographic
Object-Based Image Analysis ), bazując na zobrazowaniach satelitarnych RapidEye ( Planet
Labs ) z lipca 2016 roku i sierpnia 2017 roku. W wyniku przeprowadzenia analizy GEOBIA
określono powierzchnię zajmowaną przez drzewa w Krakowie przed wejściem Ustawy
w lipcu 2016 roku, która wynosiła 5.481,6 ha ( 16,7% areału miasta ) oraz po 7 miesiącach jej
obowiązywania, tj. w sierpniu 2017 roku – 5.649,3 ha ( przyrost o 0,5% ). Ubytek powierzchni
zajmowanej przez drzewa oszacowano na 260,3 ha ( -4,7% w stosunku do 2016 roku ). Tym
samym przyrost powierzchni zajmowanej przez drzewa wyniósł w analizowanym okresie
+428,0 ha ( +7,8% ).
Słowa kluczowe : ALS LiDAR, detekcja zmian, GEOBIA, zieleń miejska, zobrazowania satelitarne RapidEye.
Abstract : Essential elements of the city greenery spatial management are : cutting down,
replacement and planting of trees and shrubs. Cutting of trees in Poland is governed by the
law specifying procedures and conditions necessary to obtain specific permits. The legislation
introduced in 2017 caused observable, although not thoroughly researched, increase of the
cut and losses in city greenery. While the law was in place from the 1st of January to the 17th of
June 2017, private parcel owners could cut down trees on their property without any permit.
The exact scale and size of these legal perturbations are not fully known. The primary goal
of this publication is to determine changes that occurred in high vegetation cover ( trees
with H>5.0 m ) in Krakow ( Poland ; city area approx. 327 km2 ), while the law was in place.
GEOBIA ( Geographic Object-Based Image Analysis ) advanced image analysis method was
used as well as RapidEye satellite imagery ( Planet Labs. ) from July 2016 and August 2017.
The GEOBIA analysis determined that the total area of high vegetation in Krakow was 5
481.6 ha in 2016 ( approx. 17.2% of the city area ) and 5 649.3 ha in 2017, which indicates
a small increase of high vegetation ( approx. +0.5% ). The same analysis indicated that the
high vegetation decreased by the area of 260.3 ha ( -4.7% of the total high vegetation area
of 2016 ) and increased by the area of 428.0 ha ( +7.8% ).
Keywords : ALS LiDAR, change detection, GEOBIA, RapidEye satellite imagery, urban
greenery

Wstęp
Obszar zurbanizowany definiowany jest często jako jednostka o miejskim charakterze zabudowy i infrastruktury, posiadająca wysoki stopień przestrzeni ze sztucznymi nawierzchniami, z wysoką gęstością zaludnienia ( Markowski 2006 ), przy
czym roślinność pokrywająca ten obszar określana jest jako zieleń miejska ( ang.
urban forests ). Zielona infrastruktura miejska obejmuje tereny zieleni urządzonej
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( parki miejskie oraz leśne, zieleńce, aleje, pasy drogowe, cmentarze, ogródki
działkowe i prywatne, ogrody miejskie, zieleń izolacyjną ) oraz tereny zieleni nieurządzonej, takie jak lasy oraz zieleń nadrzeczną ( Jonnes 2016 ; Ciesielski 2016 ).
W obliczu postępującej urbanizacji i przemian krajobrazu miejskiego roślinność staje się coraz wyżej cenionym i niezbędnym elementem do prawidłowego
funkcjonowania terenów zurbanizowanych. Występowanie zieleni miejskiej jest
kluczowe dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miast, oczyszczania powietrza
z gazów i pyłów, przechwytywania wód opadowych oraz ograniczania powstawania tzw. miejskiej wyspy ciepła ( Nowak i in. 1996 ). Drzewa i krzewy dostarczają
także wiele innych korzyści, takich jak budowanie tożsamości i wyjątkowego
charakteru miejsc, kształtowanie mikroklimatu, sprzyjanie aktywnemu trybowi
życia, zmniejszanie stresu, stymulowanie interakcji społecznych, tworzenie ładu
przestrzennego oraz tworzenie warunków dla prywatności i komfortu ( Kuo i in.
1998 ; Szczepanowska 2007 ; Kronenberg 2012 ). Zieleń miejska i powiązane z nią
usługi ekosystemowe ( ang. ecosystem services, ES ), czyli korzyści, jakie przynoszą
( Costanza i in. 1997 ; Millennium Ecosystem Assessment 2005 ; Fisher i in. 2009 ),
stanowią kluczowy element infrastruktury tzw. smart city.
Podstawowymi elementami zarządzania zieloną miejską infrastrukturą
są : wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacja istniejących, monitorowanie pojedynczych drzew wyjątkowo cennych, jak również
w uzasadnionych wypadkach ( np. ze względów bezpieczeństwa ) – ich usuwanie.
Wycinka drzew jest regulowana prawem, określającym procedury i warunki
niezbędne do uzyskania zezwoleń. W 2017 roku w Polsce weszły w życie zmiany
w ustawodawstwie, które spowodowały wyraźny wzrost niekontrolowanej wycinki drzew. W okresie obowiązywania ustawy, od 01.01-17.06.2017
roku, właściciele prywatnych działek bez konieczności uzyskania zezwolenia mogli wycinać drzewa na swoich posesjach. Wpływ tych zmian
prawnych na stan ilościowy zieleni miejskiej nie został jeszcze dokładnie poznany
w kontekście całej Polski, w tym i Krakowa. Tradycyjne metody inwentaryzacji zieleni i prezentacji takich danych zwykle nie nadążają z aktualizacją wszystkich zmian
zachodzących w krajobrazie miejskim. Zdobywanie informacji na temat lokalizacji,
zasięgu, gatunków drzew i krzewów oraz ich monitorowanie jest niezbędne dla
efektywnego funkcjonowania leśnictwa miejskiego ( Ardila i in. 2012 ). Zdolność
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do ilościowego określania i monitorowania tych usług w czasie jest w dużym
stopniu uzależniona od precyzyjnej inwentaryzacji drzew, co stanowi główny cel
zarządzania zielenią ( Kong i Nakagoshi 2005 ; Iovan i in. 2008, 2014 ; Gillespie i in.
2012 ). Zazwyczaj jest to osiągane za pomocą tradycyjnych, czasochłonnych metod
inwentaryzacji terenowej ( Francis 1987 ) cechującej się ograniczonym dostępem
do terenów prywatnych. Niewiele miast ma wystarczające zasoby kadrowe czy
finansowe, niezbędne do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji zasobów
i stanu zielonej infrastruktury. Ograniczenia te można jednak przezwyciężać, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie geoinformacyjne. Zaliczyć do nich
można fotogrametrię cyfrową oraz teledetekcję satelitarną, które służą pozyskaniu
precyzyjnych informacji oraz zapewniają automatyzację procesu monitorowania
i detekcji zmian w roślinności zieleni miejskiej ( Ardila i in. 2012 ).
Rozwój technologii teledetekcyjnych, w szczególności wzrost rozdzielczości czasowej, przestrzennej i spektralnej zobrazowań satelitarnych, umożliwia
prowadzenie zarówno szczegółowych badań dotyczących wykrywania drzew
i kartowania terenów zieleni niewielkich obszarów ( de Kok i in. 1999 ; Lang i in.
2008 ; Walton i in. 2008 ; Johnson i Xie 2013 ), jak i globalnych opracowań zmian
pokrycia i użytkowania terenu ( Kozak i in. 2007, 2018 ; Wężyk i in. 2013 ; Liu i in.
2016 ; Ramachandran i in. 2018 ). Tam, gdzie zmiany zachodzą bardzo dynamicznie,
mogą one być obserwowane niemal w czasie rzeczywistym ( Verburg i in. 2009 ).
Przy detekcji zmian pokrycia terenu szczególnie ważnymi walorami obrazów
satelitarnych są m.in. ich : obiektywność, szybka rejestracja rozległych obszarów
w wielu zakresach spektralnych oraz brak konieczności uzyskiwania zezwoleń na
naloty fotogrametryczne. Ponadto zobrazowania satelitarne charakteryzuje ich
synoptyczność, duża powtarzalność dla tych samych terenów, stosunkowo niski
jednostkowy koszt pozyskania oraz automatyzacja procesu klasyfikacji ( Ciołkosz,
Poławski 2006 ). Monitoring i predykcja zmian pokrycia i użytkowania terenu stały
się jednym z priorytetów dla naukowców i decydentów ( Ellis 2010 ).
Wykrywanie roślinności na podstawie zobrazowań satelitarnych lub zdjęć
lotniczych odbywa się za pomocą metod analizy obrazu, które można podzielić
na trzy grupy : fotointerpretację, klasyfikację pikselową lub analizę obiektową
( Li i in. 2010 ). Wysokorozdzielcze zobrazowania teledetekcyjne są bardzo cenne
w klasyfikacji pokrycia terenu miast, jednak wyodrębnienie pojedynczych drzew
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przy stosowaniu tradycyjnych metod klasyfikacji obrazu, opartych na statystykach
pojedynczych pikseli obrazu, jest bardzo trudne. Tradycyjne metody teledetekcji
obejmują klasyfikację nienadzorowaną ( ISOCLASS czy metoda k-średnich ) bądź
nadzorowaną stosowaną do kartowania tematycznego ( Langley i in. 2001 ; Xie i in.
2008 ; Sung 2012 ). Metody te rzadko są jednak wykorzystywane do detekcji drzew
w miastach. Algorytmy klasyfikacji nadzorowanej obrazu, np. największego prawdopodobieństwa ( ang. Maximum Likelihood Classifier, MLC ), są często stosowane
w tworzeniu map pokrycia terenu, w tym opracowań zasięgu typów roślinności
( Ardila i in. 2010 ; Peijun i in. 2010 ; Shen i in. 2010 ; Zhang i in. 2007 ; Forzieri
i in. 2013 ). Klasyfikator MLC, bazując jedynie na statystykach pikseli w różnych
kanałach spektralnych, może powodować pewne błędy, klasyfikując np. fragment
trawnika jako koronę drzewa. W tym przypadku konieczne staje się stosowanie
filtrów ( np. jednorodność wewnątrzklasowa, wygładzanie granic ) w celu zwiększenia kontrastu pomiędzy klasami i poprawy klasyfikacji ( Ouma i Tateishi 2008 ).
Kolejne klasyfikatory wykorzystywane w klasyfikacji nadzorowanej bazują m.in.
na algorytmie minimalnej odległości ( ang. Minimum Distance, MD ) oraz drzew
decyzyjnych ( ang. Decision Trees, DT ) ( Jusoff 2009 ; Latif i in. 2012 ). W swoich
badaniach Shen i in. ( 2010 ) wykorzystali trzy algorytmy ( tj. MLC, MD i DT ) do
klasyfikacji zieleni miejskiej. Porównanie wykorzystanych algorytmów wykazało,
iż MD prowadzi do uzyskania najgorszych wyników, a DT wykazuje się najwyższą dokładnością. Vapnik ( 1996 ) opracował metodę, zwaną maszyną wektorów
nośnych ( ang. Support Vector Machine, SVM ), którą wykorzystano w badaniach
dotyczących kartowania roślinności ( Lafarage i in. 2005 ; Iovan i in. 2008 ; Tigges
i in. 2013 ; Iovan i in. 2014 ). Algorytm SVM może pokonać kilka ograniczeń, takich
jak niewystarczająca liczba pól treningowych czy niewielka wielkość próby ( Van
Der Lindan i in. 2007 ; Mountrakis i in. 2011 ). Algorytmy klasyfikacji obrazu oparte
wyłącznie na statystyce pojedynczych pikseli prowadzą do uzyskiwania niskiej
dokładności, co powodowane jest wysoką zmiennością spektralną w klasach pokrycia terenu, na które wpływ mają m.in. kąt padania słońca, luki w koronach drzew
oraz cienie wysokich obiektów ( Yu i in. 2006 ; Johnson and Xie 2013 ). Piksel, który
jest jedynie niewielką częścią obiektu, bywa przyczyną wewnątrzklasowej zmienności obrazów wysokorozdzielczych ( Huang i in. 2007 ). W celu wyeliminowania
tych ograniczeń klasyfikacji pikselowej wypracowano nowe podejście, jakim jest
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analiza obiektowa obrazu ( ang. Object-Based Image Analysis, OBIA lub Geographic
Object-Based Image Analysis, GEOBIA ). Podejście obiektowe rozumiane jest jako
możliwość traktowania każdego z elementów analizowanej przestrzeni jako obiektu
( segmentu ), niezależnie od jego typu ( np. klasy : budynku czy grupy koron drzew ).
W odróżnieniu od klasyfikacji pikselowej, analiza GEOBIA bazuje na grupach ( tzw.
segmentach ) tworzących homogeniczne segmenty ( obiekty ), które znacznie lepiej
niż pojedyncze elementy obrazu odzwierciedlają elementy świata rzeczywistego
( Blaschke 2010 ; Cleve 2008 ; Wężyk i in. 2007, 2013 ). Podstawą wyróżnienia tych
obiektów jest kontekst wynikający z potrzeb użytkownika, kształtującego według
nich atrybuty i hierarchie jednostek przestrzennych ( Adamczyk 2006 ). Wartością
dodaną w analizie GEOBIA jest możliwość wykorzystania ( oprócz obrazów wielospektralnych ) również danych wektorowych i rastrowych, a także chmur punktów ze skanowania laserowego ( np. LiDAR ALS ) i ich pochodnych ( np. modeli
wysokościowych ). Wykorzystywane do klasyfikacji obrazu reguły ( ang. rule-set )
po niewielkich modyfikacjach możliwe są do powielania na podobnym zestawie
obrazów i danych GIS ( Blaschke, Strobl 2001 ; Benz i in. 2004 ; Wężyk i in. 2014 ).
Celem pracy było opracowanie metodyki bazującej na analizie obrazu (GEOBIA)
i zobrazowaniach satelitarnych RapidEye ( Planet ) dla detekcji zmian roślinności
wysokiej Krakowa, jakie nastąpiły w okresie od 24.07.2016 r. do 16.08.2017 r.
W pracy postawiono hipotezę, iż możliwa jest detekcja usuniętych drzew miejskich,
bazując wyłącznie na analizie zobrazowań RapidEye. Zadanie realizowano przy
wykorzystaniu półautomatycznej analizy GEOBIA, stosując wypracowany zbiór
reguł klasyfikacyjnych ( ang. rule-set ). Opracowano również mapę roślinności
wysokiej Krakowa dla dwu okresów wegetacji : 2016 oraz 2017, które mogą w przyszłości stanowić podstawę dla innych opracowań przyrodniczych i krajobrazowych,
wywierając istotny wpływ na wsparcie planowania przestrzennego czy analizy
jakości życia mieszkańców Krakowa.

Obszar badań
Teren opracowania ( 327 km2 ) obejmował cały obszar znajdujący się w granicach
administracyjnych Krakowa, drugiego co do liczby mieszkańców i powierzchni
miasta w Polsce ( ryc. 1 ). Podobnie jak w przypadku innych dużych miast tereny
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Ryc. 1. Teren badań - mozaika zobrazowań RapidEye ( Planet ) z dnia 16.08.2017 r.
Objaśnienia : 1 – granica administracyjna miasta Kraków.
Źródło : Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth.

Fig. 1. Area of research - the RapidEye ( Planet ) mosaic, acquired at 16 / 08 / 2017
Explanations : 1 – administrative borders of the city of Krakow.
Source : Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth.

niezabudowane ( w tym zieleń ) Krakowa znajdują się pod wysoką presją ze strony
inwestorów ( głównie deweloperów ). Tymczasem miejscowe plany zagospodarowania, które regulują procesy inwestycyjne, obowiązują na 61,7% powierzchni
Krakowa ( Biuletyn Informacji Publicznej 2018 ).

Metodyka
Dane źródłowe i warstwy pochodne
W badaniach wykorzystano zobrazowania satelitarne RapidEye ( Planet) pozyskane
w dwóch terminach, tj. A – 24.07.2016 r. oraz B – 16.08.2017 r. (ryc. 2). Zobrazowania
pozyskano nieodpłatnie dzięki uczestnictwu w programie edukacyjno-badawczym
205

Karolina Zięba-kulawik, Piotr Wężyk

Ryc. 2  / Fig. 2.
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firmy Planet ( Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth. San
Francisco ).
Z punktu widzenia analiz przestrzennych prowadzonych dla obszarów związanych z zielenią miejską optymalnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie zobrazowań
wielospektralnych rejestrowanych nie tylko w zakresie promieniowania widzialnego, ale także czerwieni krawędziowej ( RedEdge ) oraz w bliskiej podczerwieni
( Near InfraRed ) w okresie w pełni rozwiniętej wegetacji. Umożliwiają one tworzenie kompozycji barwnych tzw. CIR ( ang. Color Infrared ) z kanałem RedEdge
lub NIR podstawianych jako kanał czerwony w kombinacji RGB, zwiększając tym
samym znacznie pojemność informacyjną obrazu (ryc. 5). Zobrazowania satelitarne
systemu RapidEye rejestrowane są od 2009 roku przez konstelację 5-ciu satelitów
okołobiegunowych, obrazujących jednocześnie w 5 kanałach spektralnych ( RGB,
RedEdge, NIR ) z rozdzielczością przestrzenną ( GSD 5,0 m ).
Przy wyborze zobrazowań satelitarnych przyjęto kryteria niezbędne do realizacji celu pracy, tj. okres rejestracji w miesiącach pełnego rozwoju roślinności :
przed i po wprowadzeniu zmian w ustawodawstwie dotyczącym wycinki drzew
( 01.01.2017 r. do 17.06.2017 r. ).
Łącznie wykorzystano 8 scen satelitarnych - 4 z dnia 24.07.2016 r. i 4 sceny
z 16.08.2017 r., a na ich podstawie wygenerowano dwie mozaiki użyte do dalszych
analiz ( ryc. 2 ).
Z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ( PZGiK ) pobrano również chmury
punktów z lotniczego skanowania laserowego ( ang. Airborne Laser Scanning,
ALS ), pozyskane w 2012 roku w ramach projektu ISOK ( Informatyczny System

Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ) charakteryzujące się gęstością

Ryc. 2. Zobrazowania satelitarne RapidEye ( Planet ) : ( A ) 24.07.2016 r. oraz ( B ) 16.08.2017 r.
( mozaika, kompozycja CIR, kanały : 532 )
Objaśnienia : 1 – granica administracyjna miasta Kraków.
Źródło : Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth.

Fig. 2. RapidEye ( Planet ) satellite imagery : ( A ) on 24 / 07 / 2016 and ( B ) 16 / 08 / 2017 ( mosaic,
CIR composition, spectral bands : 532 )
Explanations : 1 – administrative borders of the city of Krakow.
Source : Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth.
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12 pkt / m2 ( Standard II ). Chmury punktów ALS wykorzystano do wygenerowania znormalizowanego Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu ( zNMPT ;
GSD 1,0 m) w celu określenia, istotnej do procesu segmentacji, wysokości względnej

drzewostanów, zadrzewień lub pojedynczych drzew (ryc. 3). Modele wysokościowe
(zNMPT ) posłużyły do poprawy jakości wyników pochodzących z analizy GEOBIA
bazującej na zobrazowaniach satelitarnych RapidEye ( Planet ).
W celu otrzymania poprawnych wyników analizy obrazu wykorzystuje się
tzw. wskaźniki roślinne, będące najczęściej wynikiem działań arytmetycznych
( np. iloraz ) na poszczególnych kanałach spektralnych. Przed przystąpieniem do
analizy GEOBIA wygenerowano warstwy pochodne znormalizowanego wskaźnika
roślinności – NDVI ( ang. Normalized Difference Vegetation Index ) ( ryc. 4 ), które
pozwalają określić zasięg występowania i kondycję samej roślinności. Wskaźnik
NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej

Ryc. 3. Fragment modelu wysokościowego zNMPT wygenerowanego na podstawie chmury
punktów ALS ( ISOK ; 2012 ) - zachodni fragment Krakowa.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 3. Normalised Digital Surface Model ( nDSM ) based on point cloud from airborne laser
scanning ( ISOK ; 2012 ) – west part of Krakow.
Source : author’s own work.
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Ryc. 4. Mapa rozkładu przestrzennego wskaźnika NDVI dla obszaru Krakowa na zobrazowaniach RapidEye ( A ) 24.07.2016 r. oraz ( B ) 16.08.2017 r.
Objaśnienia : 1 – granica administracyjna miasta Kraków.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 4. Map of spatial distribution of NDVI of Krakow based on RapidEye imagery ( A ) from
24 / 07 / 2016 and ( B ) from 16 / 08 / 2017.
Explanations : 1 – administrative borders of the city of Krakow.
Source : author’s own work.
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podczerwieni ( NIR – za wysoką wartość odbicia odpowiedzialna jest struktura
komórkowa liści ) a absorpcją w paśmie czerwonym ( Red – za niskie wartości
odpowiedzialne są barwniki fotosyntetyczne ).

Analiza GEOBIA obrazu oraz detekcja zmian
Aparat asymilacyjny roślin odbija energię w poszczególnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego w różnych proporcjach, ale zawsze przebieg
krzywej spektrostrefowej jest charakterystyczny. Cechuje się on bowiem typowymi
niewielkimi wartościami odbicia w zakresie światła niebieskiego i czerwonego
( znaczne pochłanianie światła, a tym samym odbicie około 5 – 7% ) oraz większymi
w zakresie zielonym ( około 10% ), a także bardzo widocznym wzrostem ( tzw.
RedEdge – czerwień krawędziowa ), osiągając wyraźne maksimum ( około 50% )
w zakresie bliskiej podczerwieni ( NIR ).
Klasyfikację GEOBIA zobrazowań satelitarnych przeprowadzono w oprogramowaniu eCognition Developer v9 ( Trimble Geospatial ), wykonując kolejne etapy
tworzące zbiór reguł klasyfikacyjnych ( ang. rule-set ) możliwych do powtórzenia
na podobnym zestawie danych :
– utworzenie projektu poprzez wprowadzenie zobrazowania RapidEye ( GSD
5,0 m; 5 kanałów, 2016) oraz warstwy rastrowej modelu wysokościowego zNMPT
( GSD 1,0 m ; PL-1992 ) ;
– segmentacja obrazu na podstawie kanałów wielospektralnych : 5 kanałów
RapidEye ( Planet ) : podczerwony ( NIR – waga x2 ), czerwień krawędziowa
( RedEdge ), czerwony ( R ), zielony ( G ) i niebieski ( B ), z zastosowaniem algorytmu segmentującego multiresolution segmentation oraz parametrami : Scale =
= 150, Shape = 0.2, Compactness = 0.5 ( ryc. 6 ). W każdym z cyklów segmentacji, w procesie iteracyjnym, wybierane jest najlepsze odwzorowanie obiektów
obrazu przez optymalizację : zestawu kanałów i wstępnych przetworzeń, skali
segmentacji, parametrów segmentacji ;
– maskowanie obszarów trawiastych poprzez rozmiar i segmentację w kanale NIR ;
identyfikacja powierzchni koron drzew poprzez wskaźnik NDVI, identyfikacja
poszczególnych grup drzew z wysokim kontrastem tła ; grupowanie drzew na
podstawie rozmiaru i segmentacji NDVI ;
– łączenie (klasyfikacja) sąsiadujących segmentów o różnicy spektralnej DN < 150;
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Ryc. 5. Zobrazowanie RapidEye ( kompozycja 532 ; 24.07.2016 r. )
Źródło : Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth.

Fig. 5. RapidEye imagery ( band composition : 532 ; 24 / 07 / 2016
Source : Planet Application Program Interface : In Space for Life on Earth.

Ryc. 6. Wynik segmentacji zobrazowania RapidEye
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 6. The result of RapidEye imagery segmentation
Source : author’s own work.
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– utworzenie hierarchii klas stanowiącej bazę dla właściwej klasyfikacji : „ roślinność wysoka ”, „ brak roślinności ” ;
– wstępna klasyfikacja roślinności na podstawie wartości średniej w kanale czerwieni krawędziowej ( RedEdge ), bliskiej podczerwieni ( NIR ) : SP ≥ 3500 i SP ≤
6000, wartości średniej w kanale czerwonym ( Red ) : SC ≤ 4200 ≥1800 i SC ≤
3400, zielonym ( Green ) i niebieskim ( Blue ) oraz znormalizowanego wskaźnika
roślinności NDVI > 0.35 ( ryc. 7 ) ;
– poprawa klasyfikacji przy użyciu analiz lokalnych, poprzez usunięcie z klasy
„ roślinność wysoka ” pikseli o wartości NDVI > 0.3 oraz obiektów o powierzchni
mniejszej niż 5 m2. Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu
pozwolił na eliminację obiektów o wysokości < 5,0 m na modelu sklasyfikowanych jako roślinność ( ryc. 8 ). Pomimo różnicy w terminie wykonania ALS

Ryc. 7. Wstępna klasyfikacja roślinności wysokiej fragmentu Krakowa ( Park Lotników ).
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 7. Preliminary classification of high vegetation in Park Lotnikow in Krakow.
Source : author’s own work.

212

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa …

( ISOK 2012 ) oraz zobrazowań Planet ( 2016, 2017 ) informacja o wysokości była
istotna w celu wyeliminowania niskich krzewów i podrostów ;
– poprawa kształtu obiektów algorytmami wygładzającymi ( Morphology, Pixelbased resizing ) ;
– ocena dokładności klasyfikacji za pomocą indeksu Kappa, gdzie jako obiekty
testowe wykorzystano segmenty ( obiekty ). Wybrano losowo po 60 segmentów
testowych dla każdej klasy i na podstawie macierzy błędów otrzymano parametry
dokładności klasyfikacji ;
– powtórzenie analizy GEOBIA z wykorzystaniem stworzonego rule-set na zobrazowaniach RapidEye z 2017 roku ;

Ryc. 8. Wynik klasyfikacji roślinności wysokiej fragmentu Krakowa ( Park Lotników )
z 24.07.2016 r. po zastosowaniu analiz lokalnych
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 8. The result of high vegetation classification fragment of Krakow ( Park Lotnikow ) in
24.07.2016 after applying local analyses
Source : author’s own work.
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– eksport warstw shape ( Esri ) roślinności wysokiej Krakowa ( terminy A i B ) do
dalszych analiz.
W celu detekcji zmian, jakie zaszły w klasie roślinności wysokiej Krakowa
pomiędzy 24.07.2016 r. a 16.08.2017 r. przeprowadzono operacje algebraiczne
pomiędzy warstwami uzyskanymi z analizy GEOBIA.

Wyniki
W wyniku przeprowadzenia analizy GEOBIA obrazów satelitarnych RapidEye
i innych warstw pochodnych oraz porównania otrzymanych warstw wektorowych
( powierzchni koron ) obliczono powierzchnię zajmowaną przez korony drzew
w 2016 oraz 2017 roku ( tab. 1 ), dokonano kompilacji map wektorowych zasięgów
roślinności wysokiej dla obszaru Krakowa dla obu terminów (A i B ) oraz wykonano
mapy usuniętych drzew w okresie 07.2016 r. – 08.2017 r.
Tab. 1. Powierzchnia koron drzew [ha] w Krakowie w 2016 i 2017 roku
Tab. 1. Tree canopy area [ha] in Krakow in 2016 and 2017
24.07.2016

16.08.2017

Zmiana / Change
2016–2017

Dorost / Growth

Ubytek / Loss

5 481,6

5 649,3

+ 167,7

+ 428,0

- 260,3

Źródło : opracowanie własne.
Source : author’s own work.

Analiza GEOBIA obrazów RapidEye z 24.07.2016 roku pozwoliła na określenie
zasięgu powierzchni koron drzew w Krakowie, który wyniósł 5.481,6 ha, co stanowi
16,7% obszaru całego miasta ( ryc. 9 ).
Dane z roku 2017 wykazały przyrost powierzchni roślinności wysokiej Krakowa
o około 428,0 ha ( +7,8% ) w stosunku do 2016, tj. do 5.649,3 ha, co stanowi 17,2%
( +0,5% ) miasta ( ryc. 10 ). Jednocześnie straty w powierzchni zajmowanej przez
korony drzew spowodowane wycinką określono na 260,3 ha ( -4,7% ) w stosunku
do 2016 r. ( ryc. 11 ).
W kolejnym etapie badań przeprowadzono ocenę dokładności analizy GEOBIA,
wykorzystując jako obiekty testowe wygenerowane wcześniej segmenty. Wybrano
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Ryc. 9. Mapa roślinności wysokiej Krakowa na podstawie analizy GEOBIA obrazów satelitarnych RapidEye z 2016 roku ( tło : cieniowany relief NMT ; GSD 30.0 m )
Objaśnienia : 1 – granica administracyjna miasta Kraków, 2 – roślinność wysoka w 2016 r.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 9. Map of high vegetation in Krakow based on GEOBIA of HRS imagery from 2016
( DTM hillshade, GSD 30.0 m ).
Explanations : 1 – administrative borders of the city of Krakow, 2 – high vegetation in 2016.
Source : author’s own work.

losowo po 60 segmentów testowych dla każdej klasy. Na podstawie macierzy błędów
otrzymano następujące parametry dokładności klasyfikacji :
AU = 0.83 ( dokładność użytkownika ),
AP = 0.83 ( dokładność producenta ),
AO = 0.83 ( udział obiektów sklasyfikowanych poprawnie ).

Analiza jakości wyników wykazała, iż osiągnięto zadowalający poziom dokładności klasyfikacji roślinności wysokiej wynoszący 83% ( współczynnik Kappa dla
omawianej klasyfikacji wyniósł 0.8), wykorzystując 5 cech spektralnych zobrazowań
RapidEye (GSD 5,0 m ) oraz znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu.
Dzięki niewielkiej liczbie zastosowanych cech obiektów opracowany zestaw reguł
klasyfikacyjnych, poddany niewielkim zmianom w wartościach progowych, może
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Ryc. 10. Mapa zasięgu roślinności wysokiej Krakowa w 2017 roku ( podkład : NMT ; cieniowany relief ; GSD 30.0 m )
Objaśnienia : 1 – granica administracyjna miasta Kraków, 2 – roślinność wysoka w 2017 r.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 10. Map of high vegetation in Krakow in 2017 ( DTM, shaded relief, GSD 30.0 m )
Explanations : 1 – administrative borders of the city of Krakow, 2 – high vegetation in 2017.
Source : author’s own work.

zostać wykorzystany dla innego, podobnego zestawu danych. Podobne dokładności
klasyfikacji pokrycia terenu metodą OBIA na podstawie zobrazowań satelitarnych
RapidEye ( GSD 5,0 m ) oraz warstw wektorowych otrzymali autorzy ( Wężyk
i in. 2012 ) na terenie województw : kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego
( na odcinku Płock – Włocławek – Toruń ), uzyskując wynik na poziomie 84,6%
( współczynnik Kappa 0.8 ) dla 29 wyróżnionych klas pokrycia terenu. Przy zastosowaniu zobrazowań RapidEye oraz informacji pochodzących z chmur punktów
lotniczego skanowania laserowego ( ALS ) dokładność klasyfikacji w opracowaniu
mapy pokrycia terenu zachodniej części Krakowa (Hawryło, Wężyk 2014) wyniosła
od 79% do 82% ( wyróżniając 11 klas pokrycia terenu ) i rosła do 92% w przypadku
uwzględnienia ortofotomapy CIR ( GSD 0,2 m ) w analizie GEOBIA.
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Ryc. 11. Ubytki roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016-2017 ( A ) ; przykład usunięcia
roślinności w centrum miasta : stan w 2016 roku ( B ) oraz 2017 ( C ) na zobrazowaniach
RapidEye ( Planet Application Program Interface ).
Objaśnienia : 1 – ubytki roślinności wysokiej w Krakowie w latach 2016–2017.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 11. Losses of high vegetation of Krakow in 2016-2017 ( A ) ; an example of removing
vegetation around the city center : 2016 ( B ) and 2017 ( C ) on RapidEye imagery ( Planet
Application Program Interface ).
Explanations : 1 – loss of high vegetation in Krakow 2016–2017.
Source : author’s own work.
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Różnica w powierzchni zajmowanej przez roślinność wysoką ( wycinka drzew )
wynikająca z różnic ( algebra map ) warstw z 2016 i 2017 roku ( ubytek –260,3 ha )
została odniesiona do wcześniejszych decyzji zezwalających na wycinki drzew
i krzewów. Decyzją Wydziału Kształtowania Środowiska ( WKS ) w 2015 roku
w Krakowie wydano pozwolenia na usunięcie około 15,8 tys. drzew a ponadto
Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzje na usunięcie : 819 drzew i 200 krzewów. Łącznie i zgodnie z prawem, mogło więc zostać wyciętych co najmniej
16,0 tys. drzew. Bazując na informacjach o średniej maksymalnej średnicy koron
drzew w wybranych parkach miejskich Krakowa ( tab. 2 ), uzyskanej z systemu
R3 TREES zaimplementowanego w Zarządzie Zieleni Miejskiej (w ramach projektu
MONIT-AIR : „ Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla

poprawy jakości powietrza w Krakowie ” ; realizowanego w 2016 roku ), obliczono
powierzchnię koron drzew wyciętych w 2015 roku zgodnie z decyzjami WKS.
Tab. 2. Maksymalna średnica koron drzew w parkach w Krakowie
Tab. 2. Diameter of tree crowns in Krakow parks
Lokalizacja / Location

Park Jordana

Park Krakowski

Planty Krakowskie

Średnica korony /
Mean diameter [m]

9,53

10,78

13,09

Źródło : opracowanie własne.
Source : author’s own work.

Średnia wartość średnicy koron drzew zinwentaryzowanych w trzech parkach
Krakowa wynosiła 11,1 m co przeliczono na ok. 155,3 ha koron drzew, na które
WKS wydał decyzje o wycince. W odniesieniu do okresu 07.2016 – 08.2017 r. przy

stwierdzonym ubytku koron drzew na poziomie 260,3 ha, można stwierdzić niepokojącą tendencję wzrostową o +67,6%.

Dyskusja i wnioski
Zobrazowania satelitarne dostarczają cennych informacji wykorzystywanych
w zarządzaniu zielenią miejską, jednak wypracowanie automatycznej detekcji
i liczenie drzew z obrazów jest trudne, ze względu na złożoność przestrzeni miejskiej. Przeprowadzone analizy GEOBIA oraz zaprezentowane wyniki detekcji
218

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa …

zmian powierzchni klasy roślinności wysokiej Krakowa dla dwóch terminów ( 2016
oraz 2017 ) pozwalają jednoznacznie sformułować wnioski, iż zmiany, jakie zaszły
w ostatnich latach na terenie Krakowa, wpisują się w trend rozwoju współczesnych
miast. W wyniku słabo kontrolowanej ekspansji zabudowy, zielona infrastruktura
miejska ( zadrzewienia oraz pojedyncze drzewa na obszarach prywatnych i ruderalnych ) podlega stopniowej eliminacji.
W wyniku prowadzonych badań stwierdzono, iż straty spowodowane wycinką
drzew w okresie 24.07.2016 r.–16.08.2017 r. wyniosły w Krakowie 260,3 ha, przy jednoczesnym niewielkim wzroście zasięgu roślinności wysokiej ( na poziomie błędu
klasyfikacji ) z 16,7% ( 2016 r. ) do 17,2% ( 2017 r. ). Analizy LULC dla Krakowa ( CisłoLesicka, Wężyk 2016 ) zrealizowane w projekcie MONIT-AIR, przy wykorzystaniu
GEOBIA i wysokorozdzielczych zobrazowaniach WorldView-2 ( DigitalGlobe ;

z 09.10.2014 r. ) oraz cyfrowych ortofotomap lotniczych RGB ( 2015 ), a także chmur
punktów ALS ( ISOK 2012r. ), wykazały, iż %18,5 miasta Krakowa pokryta była
przez klasę roślinności wysokiej ( generalizacja do 21 klas LULC ). Wyniki uzyskane
na zobrazowaniach RapidEye ( terminy : 2016, 2017 ) nieznacznie różnią się od
danych zaprezentowanych w ,,Atlasie pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa –
MONIT-AIR ” ( Bajorek-Zydroń, Wężyk 2016 ), na co wpływ może mieć przede

wszystkim lepsza rozdzielczość przestrzenna i spektralna obrazów WorldView-2
( GSD 0,46 m PAN oraz 1,85 m MS ; 8 kanałów spektralnych ) w stosunku do
RapidEye ( GSD 5,0 m ; 5 kanałów ) oraz sama data rejestracji zobrazowań ( różnica
2 lat w stosunku do 2016 roku ).
Rozdzielczość zobrazowań wielospektralnych może wpływać na zasięg i kształt
koron drzew ( Iovan i in. 2008 ). Większość badań dotyczących wykrywania koron
drzew miejskich przeprowadzono za pomocą zobrazowań wysokiej rozdzielczości ( Ardila i in. 2012 ). W warunkach miejskich wyniki segmentacji i liczenia
drzew wykazywały niższą dokładność niż w obszarach leśnych ze względu na
zróżnicowane kształty koron, często zlokalizowane bardzo blisko siebie, pod
koronami innych drzew, dlatego badania Iovan i in. ( 2008 ) i Latif i in. ( 2012 )
wskazywały, że uzyskanie dokładnej informacji o wysokości drzew ma zasadnicze znaczenie dla poprawy dokładności liczenia drzew. Chmury punktów LiDAR
przedstawiają drzewa w przestrzeni 3D, a wykorzystanie tych danych prowadzi
do poprawy dokładności klasyfikacji i dostarczenia informacji o drzewach, takich
219

Karolina Zięba-kulawik, Piotr Wężyk

jak wysokość i szerokość korony ( Yao i Wei 2013 ; Wężyk 2014 ). Yao i Wei ( 2013 )
wykazali, że integracja LiDAR i zobrazowań lotniczych pozwoliła uzyskać dokładniejsze wyniki w określaniu korony drzewa niż w przypadku, gdy dane LiDAR były
używane samodzielnie ( Lin i Hyyppä 2012 ).
Zastosowana metoda analizy obiektowej obrazu ( GEOBIA ) w połączeniu
z analizami przestrzennymi pozwoliła na wskazanie zmian roślinności wysokiej
Krakowa w bardzo krótkim czasie, a wypracowany zbiór reguł klasyfikacyjnych
możliwy jest do powielania na podobnym zestawie danych, zaktualizowanych
np. o chmury punktów ALS z 2017 roku ( CAPAP ; jeszcze niedostępne w PZGiK ).
Obiektowe podejście ( GEOBIA ) rozumienia klas pokrycia terenu ( LULC ) powoduje traktowanie krajobrazu jako zestawu obiektów posiadających swoje położenie
w przestrzeni, miejsce w hierarchii oraz przypisane im atrybuty. Rozumienie takie
jest bardzo uniwersalne, dzięki czemu można rozpatrywać przestrzeń przyrodniczą
w bardzo wielu wymiarach. Jednocześnie zastosowanie podejścia obiektowego
w analizach przestrzennych pozwala na poszerzenie zakresu dostępnych metod
przez połączenie sposobów działania teledetekcji i GIS.
Od 01.01.2017 roku w Polsce obowiązywała znowelizowana Ustawa o ochronie
przyrody, która diametralnie zliberalizowała zasady wycinki drzew przez podmioty
prywatne. Właściciele terenów, na których prowadzono wycinki, nie musieli już
ubiegać się w urzędach o wydanie zgody, nie było też konieczności stosowania
nasadzeń zastępczych, co w obszarze Krakowa znacząco wpłynęło na zwiększenie
powierzchni usuniętych drzew o ok. 67,7% w stosunku do poprzedniego roku 2015.
Inwestorzy ( deweloperzy ) najczęściej decydują się na wycinkę drzew na działkach
w celu zintensyfikowania zabudowy, nie mając pełnej wiedzy i świadomości co do
korzyści ( usług ) ekosystemowych świadczonych przez drzewa w mieście. Nowe
nasadzenia ( chociaż korzystne ) nie są w stanie w pełni przejąć funkcji dojrzałych
starszych drzew w mieście, które są wciąż wycinane, gdyż blokują inwestycje.
W kontekście ochrony ekosystemów i zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich bardzo istotnym wyzwaniem jest właściwy sposób prowadzenia przez
władze samorządowe planowania przestrzennego, w szczególności dotyczącego
rozmieszczenia i struktury zieleni, która ma istotne znaczenie dla jakości życia
w miastach. Detekcja przemian zasięgu i struktury ( typu, funkcji ) roślinności
w mieście na podstawie zobrazowań satelitarnych może przyczynić się do lepszego
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rozumienia i odpowiedniego strategicznego planowania przestrzeni miejskiej oraz
szybszego reagowania na niepokojące zjawiska, do jakich niewątpliwie zaliczyć
można zmiany klimatu czy wzrost zanieczyszczenia powietrza ( np. poziomu pyłu
zawieszonego ) w miastach.
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