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OD REDAKCJI

W pierwszym numerze Acta Scientiarum Polonorum -  Administratio Locorum 
w 2016 roku szczególną uwagę zwrócono na mnogość problemów związanych z obiekta
mi liniowymi, którymi są drogi. Rozwój sieci komunikacyjnych i transportowych jest 
obecnie jednym z priorytetów w Polsce, ponieważ stale rośnie natężenie ruchu kołowego. 
Istotę tego zjawiska potwierdzają zamieszczone w numerze artykuły.

Zachęcam do lektury publikacji Darii Adamskiej na temat oceny wartości komunikacyj
nej miasta jako jednej z metod planowania zrównoważonego systemu transportowego. Au
torka przedstawiła charakterystyki prawidłowo zaplanowanego systemu transportowego, 
dowodząc o ich randze dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju komunikacyjnego mia
sta. W artykule zaproponowano metodę oceny wartości komunikacyjnej transportu publicz
nego, która umożliwia wyznaczenie obszarów problemowych transportu zbiorowego.

Kontynuując temat drogowy, proponuję zapoznanie się z problematyką zadrzewień 
przydrożnych (artykuł Anny Źróbek-Sokolnik, Piotra Dynowskiego oraz Mieczysławy 
Aldony Fenyk). Autorzy zwrócili uwagę na brak dokładnych danych na temat aktualnego 
stanu zachowania poszczególnych alei na przykładzie gminy Dobre Miasto. Na podsta
wie przeprowadzonych badań inwentaryzacji i syntetycznej charakterystyki występują
cych zadrzewień zaproponowali rozwiązania ochronne opisane w dokumencie „Lokalny 
program kształtowania zadrzewień przydrożnych na terenie gminy Dobre Miasto”.

Pozostając w temacie zadrzewień pojedynczych i liniowych, zachęcam do lektury ar
tykułu Mileny Nowak oraz Krzysztofa Będkowskiego na temat przydatności danych ska
nowania laserowego do inwentaryzacji drzew rosnących pojedynczo i w zadrzewieniach 
liniowych. W artykule omówiono możliwości wykorzystania dostępnych danych skano
wania laserowego, pochodzących z projektu ISOK, do inwentaryzacji drzew. Porównanie 
wyników pomiarów wysokości drzew i szerokości ich koron na numerycznych modelach 
pokrycia terenu, opracowanych na podstawie danych ze skanowania laserowego z 2007 
oraz 2015 r., z wynikami odpowiednich pomiarów terenowych ukazało znaczne zmiany 
w stanie zadrzewień.

Zapraszam do zapoznania się również z pozostałymi artykułami. Wszystkie stanowią 
oryginalne opracowania naukowe poruszające istotne problemy dotyczące zagospodaro
wania przestrzeni w Polsce.

Autorom dziękuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę miłej lektury.
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