
 

1 

 

Corine Land Cover (CLC) 
 

Corine Land Cover  jest jednym z działów tematycznych programu CORINE (Coordination of 

Information on the Environment) nadzorowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Istotą 

programu CORINE Land Cover (CLC) jest dostarczenie aktualnej informacji dotyczącej pokrycia 

terenu/użytkowania ziemi na obszarze całej Europy w regularnym cyklu oraz wykazanie zmian 

zachodzących między kolejnymi cyklami. 

Głównym źródłem danych dla CLC są zdjęcia satelitarne pochodzące z satelity Landsat 7, IRS, 

SPOT 4 a także zdjęcia lotnicze i mapy topograficzne. 

Inwentaryzacja CLC została zapoczątkowana w 1985 roku. Pierwsza baza danych CLC obejmuje rok 

1990, następnie zostały wprowadzone aktualizacje kolejno w latach, 2000, 2006, 2012.  

Baza CLC obejmuje inwentaryzację pokrycia terenu obejmującą 44 klasy. Minimalna powierzchnia 

mapowania wynosi 25 ha dla zjawisk powierzchniowych oraz 100 m dla zjawisk liniowych. Dla bazy 

danych obejmującej zmiany pokrycia terenu zastosowano minimalną jednostkę powierzchni do 5 ha 

i szerokości minimalnej do 100 m. Dane zostały zapisane w układzie: PL_EUREF89/ 1992 (EUREF-POL). 

Bazy danych CLC obejmują mapy pokrycia terenu (ryc.1): 

 CLC 1990, 

 CLC 2000, 

 CLC 2006, 

 CLC 2012, 

oraz mapy zmian:  

 LCC 1990-2000, 

 LCC 2000-2006, 

 LCC 2006-2012. 

 

Ryc. 1. Bazy danych Corine Land Cover. 
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Klasy 

Klasy pokrycia terenu w CLC są uporządkowane hierarchicznie w trzech poziomach (ryc.2).  

Poziom I – główne typy pokrycia globu. 

 Tereny antropogeniczne. 

 Obszary rolnicze. 

 Tereny leśne i półpustynne. 

 Mokradła. 

 Wody. 

Poziom II – 15 form pokrycia terenu w skali od 1:500 000 do 1: 1 000 000. 

Poziom III – 44 klasy pokrycia terenu. 
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Ryc. 2. Poziomy Corine Land Cover. 

Parametry poszczególnych baz 

 CLC1990 CLC2000 CLC2006 CLC2012 

Dane satelitarane Landsat-5 MSS/TM Landsat-7 ETM 
SPOT-4/5 

IRS P6 LISS III 
IRS P6 LISS III 

RapidEye 

Czas pozyskania 1986-1998 2000 +/- 1 rok 2006 +/- 1 rok 2011-2012 

Dokładność danych 
satelitarnych 

≤ 50 m ≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m 

Minimalna 
jednostka 
mapowania 

25 ha/ 100m 25 ha/ 100 m 25 ha/ 100 m 25 ha/ 100 m 

Dokładność danych 
CLC 

100 m lepsza niż 100 m lepsza niż 100 m lepsza niż 100 m 

Dokładność 
tematyczna 

 
≥ 85% 

(prawdopodobnie 
nie osiągnięta) 

 

≥ 85% 

(osiągnięta) 

 

≥ 85% 

(nie sprawdzona) 

 

≥ 85% 

 

Czas utworzenia 10 lat 4 lata 3 lata 2 lata 

Dokumentacja 
Niekompletne 

metadane 
Standardowe 

metadane 
Standardowe 

metadane 
Standardowe 

metadane 
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Dostęp do danych 
(CLC, CLCC) 

Niejasna polityka 
rozpowszechniania 

Przyjęta polityka 
rozpowszechniania 

bezpłatny dostęp 
dla wszystkich 
użytkowników 

bezpłatny dostęp 
dla wszystkich 
użytkowników 

Liczba krajów 
uczestniczących 

26 
(27 z późniejszą 
implementacją) 

30 
(35 z późniejszą 
implementacją) 

38 39 

 

Ryc. 3. Parametry baz Corine Land Cover. 

Skąd pobierać dane CLC? 

Dane CLC można pobrać ze strony: 

 Copernicus Land Moitoring Services: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-

cover  

 Europejskiej Agencji Kosmicznej: http://www.eea.europa.eu   

 Inspektoratu Ochrony Środowiska (dane krajowe): http://clc.gios.gov.pl/  

 

W celu pobrania danych ze strony Copernicus Land Moitoring Services należy założyć konto na stronie 

serwisu. Rejestracja jest bezpłatna.  

Następnie należy odtworzyć wskazany adres http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-

cover/view  i wybrać interesującą bazę danych np. CLC 2012 (ryc.4).  

 

Ryc. 4. Wybór bazy danych. 

Po wskazaniu właściwych danych możemy zobaczyć na interaktywnej mapie jak dane prezentują się 

przestrzennie (ryc.5). 
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Ryc. 5. Podgląd danych. 

W zakładce Metadata znajdują się podstawowe informacje o bazie danych, zawierające m.in.: pokrycie 

czasowe, źródła danych, zasięg przestrzenny, układ współrzędnych i inne (ryc. 6).  

 

Ryc. 6. Informacje o bazie. 

Właściwe dane możemy pobrać w zakładce Download, zaznaczając ptaszek przy odpowiedniej bazie 

danych.  Dane możemy pobrać zarówno w wersji wektorowej jaki rastrowej (o rozdzielczości 100 m 

i  250 m dla rastra). Po zaznaczeniu danych i zaakceptowaniu informacji znajdującej się na dole strony, 

przyciski do pobierania stają się aktywne (ryc. 7).  
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Ryc. 7. Pobieranie danych. 

Należy pamiętać że aby pobrać dane należy uprzednio zalogować się na stronie. Jeżeli tego nie 

uczyniliśmy wcześniej to po wybraniu pobierania strona automatycznie przekierowuje nas do okna 

logowania.  

Jak wyglądają dane CLC? 

Dane CLC dostępne w formacie shp możemy otworzyć w dowolnym programie GIS. Ze strony 

pobierane są dane CLC dla całego obszaru Europy.  Przykładowe dane CLC 2006 bez podziału na klasy 

pokrycia terenu, przycięte do obszaru Polski prezentuje rycina 8. 

 

 

Ryc. 8. Dane CLC 2006 dla obszaru Polski. 
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Dane bez odpowiednio przyjętej legendy pokazują niewiele informacji. Dopiero po sklasyfikowaniu 

danych na podstawie pola CODE_06, w którym mamy informacje o numerze klasy pokrycia terenu, 

możemy lepiej zobrazować dane. Pole w tabeli atrybutów CODE_06 odnosi się do zawartości tabeli 

przedstawionej na Ryc. 2. Konkretny numer kodu przypisany jest to danego rodzaju pokrycia terenu. 

Przykład legendy wg klas pokrycia terenu dla Warszawy przedstawia rycina 9.  

 

Ryc. 9. Dane CLC 2006 dla Warszawy. 

 


