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Recenzję rozprawy wykonałem na wniosek Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi 

i Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. (pismo prof. dr hab. 

Marka Drewnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

12.07.2021 r„ zn. spr. 1062.510.3.2021).

Wstęp

Satelitarne systemy teledetekcyjne od niemal półwiecza umożliwiają systematyczne 

zbieranie informacji o stanie środowiska naszej planety. Stale doskonalone urządzenia 

pomiarowe, dostarczają dane o coraz większej rozdzielczości przestrzennej, spektralnej, 

radiometrycznej i czasowej. Obrazy satelitarne osiągają obecnie poziom szczegółowości 

typowy dla zdjęć lotniczych, choć przyznać należy, że jak dotąd dane o takiej jakości są 
dostępne jedynie na zasadach komercyjnych. Istotnym impulsem w rozwoju zastosowań 

zobrazowań satelitarnych w różnych dziedzinach nauki i gospodarki było bezpłatne 

udostępnienie archiwalnych i na bieżąco gromadzonych danych - najpierw z najdłużej 

działającego programu obserwacji satelitarnych, tj. serii satelitów Landsat, a ostatnio (od 2015 

r.) z projektu prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), tj. przez 

instrumenty satelitów serii Sentinel. Te ostatnie dostarczają dane o stosunkowo dobrych 

własnościach -  warto zwrócić uwagę na ich rozdzielczość przestrzenną, a przede wszystkim 

dużą rozdzielczość czasową, co zwiększa szanse na uzyskanie dobrych (bezchmurnych) 
obrazów dla wielu obszarów Ziemi i śledzenie przebiegu zjawisk o dużej dynamice.



Lasy są ekosystemami, które znacząco wpływają na warunki życia na Ziemi: regulują 

klimat i jakość zasobów wody, są także źródłem ważnych użytków -  drewna i owoców runa 

leśnego, a także cenione jako obszary służące do turystyki, rekreacji, wypoczynku. Warto 

zauważyć, że w kontraście np. do obszarów rolniczych, lasy są obecnie ekosystemami 

lądowymi o największej bioróżnorodności i stosunkowo wolnymi od zanieczyszczeń 

chemicznych bowiem nie stosuje się tutaj na wielką skalę środków ochrony roślin. W 

minionych dekadach znaczący i niestety negatywny wpływ na stan lasów miały 

zanieczyszczenia powietrza spowodowane działalnością gospodarczą człowieka, głównie 

emisją SO2. Obecnie zagrożenia te, dzięki zmianom w technologiach przemysłowych, w 

znaczącym stopniu zostały ograniczone, jednak nasz wpływ na środowisko -  poprzez emisje 

tzw. gazów szklarniowych (głównie C02) -  spowodował dramatyczne zmiany cech klimatu, co 

nie pozostaje bez wpływu na kondycję lasów.

Ocena stanu lasów prowadzona jest za pomocą danych zbieranych w ramach różnych 

systemów inwentaryzacji. W krótkim czasie i dla dużych obszarów leśnych można zbierać 

dane wyłącznie za pomocą systemów teledetekcyjnych. Zanim jednak będą mogły być 

operacyjnie zastosowane wymagane jest dokładne poznanie czynników wpływających na 

odwzorowanie w zbieranych obrazach obiektów położonych na powierzchni Ziemi - cech tych 

obiektów albo ukształtowania terenu - a także opracowanie odpowiednich metod 

przetwarzania danych. Gruntowne poznanie zależności między cechami badanych lasów i 

środowiska i ich obrazami satelitarnymi umożliwi przejście do dalszych etapów, tj. oceny ich 

stanu, zmieniającego się w wyniku zmian klimatycznych. Recenzowana rozprawa doktorska 

pani mgr Ewy Grabskiej dotyczy przede wszystkim oceny możliwości wykorzystania obrazów 

satelitarnych Sentinel-2 do charakterystyki lasów górskich strefy umiarkowanej, rosnących na 

obszarze Karpat Polskich.

Charakterystyka i ocena rozprawy

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska składa się z trzech artykułów, które zostały 

opublikowane w języku angielskim w renomowanych zagranicznych wysokopunktowanych 

czasopismach naukowych: Remote Sensing MDPI (100 punktów wg aktualnej w dniu 

sporządzenia recenzji listy MEiN, Impact Factor 4,848), Remote Sensing of Environment (200 

p. MEiN, IF 9,085), PLoS ONE (100 p. MEiN, IF 3,04):

1. Grabska E., Hostert P., Pflugmacher D., Ostapowicz K., 2019, Forest Stand 

Species Mapping Using the Sentinel-2 Time Series. Remote Sensing MDPI, 

2019, 11, 1197; https://doi.org/10.3390/rslll01197

https://doi.org/10.3390/rslll01197


2. Grabska E., Frantz D., Ostapowicz K., 2020, Evaluation of machine learning 

algorithms for forest stand species mapping using Sentinel-2 imagery and 

environmental data in the Polish Carpathians. Remote Sensing of 

Environment, https://doi.Org/10.1016/j.rse.2020.112103.

3. Grabska E., Socha J., 2021, Evaluating the effect of stand properties and site 

conditions on the forest réflectance from Sentinel-2 time séries. PLoS ONE 

16(3): e0248459, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248459

Redakcje czasopism, w których ukazały się prace zgłoszone jako rozprawa doktorska, 

stosują bardzo ścisłe procedury merytorycznej i redakcyjnej oceny materiałów 

przeznaczonych do druku. Pani mgr Ewa Grabska (nazwisko podane jest w artykułach bez 

drugiego członu -  Szwagrzyk) jest pierwszym autorem i autorem-korespondentem tych prac. 

Na podstawie przedłożonych oświadczeń (do wglądu miałem po jednym oświadczeniu do 

każdego artykułu od p. Ewy Grabskiej oraz od pozostałych autorów, z tym że brak było 

oświadczeń p. K. Ostapowicz do pierwszego i drugiego art.), można wywnioskować, że udział 

p. mgr Ewy Grabskiej w sformułowaniu koncepcji tych opracowań, ich realizacji (zbieranie i 

przetwarzanie danych) oraz opracowaniu i dyskusji uzyskanych wyników był znaczący, a 

nawet wiodący (szczególnie dotyczy to pracy opublikowanej w PLoS ONE).

Autorka rozprawy, p. mgr Ewa Grabska, opatrzyła wymienione powyżej prace 

wspólnym tytułem, który w j. polskim brzmi: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do 

charakterystyki lasów górskich strefy umiarkowanej. Według mnie tytuł w pełni jest zgodny z 

zawartością merytoryczną artykułów. Załączone obszerne wprowadzenie składa się ze 

Streszczenia (w j. polskim -  s. 2-4 i j. angielskim -  s. 5-7) oraz obszernego komentarza do 

artykułów (s. 8-32), który został podzielony na 6 rozdziałów: 1. Introduction, 2. State-of-the- 

art., 3. Study area, 4. Methodology and results, 5. Conclusions, 6. References. Komentarz jest 

znacznym skrótem treści, które zawarte są w artykułach i dotyczy zarówno przeglądu 
literatury, postawionych hipotez, metodyki badań, uzyskanych wyników oraz ich dyskusji.

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na konsekwentną realizację postawionego 

celu badań: zgromadzono odpowiednią serię obrazów satelitarnych, dodatkowe dane 

dotyczące ukształtowania terenu oraz dane referencyjne opisujące podstawowe parametry 

lasu, dokonano selekcji i redukcji zmiennych, przyjęto i zweryfikowano metody klasyfikacji, 

oraz oceniono dokładność uzyskanych wyników.

W artykułach podjęto się realizacji zadań, które były stosunkowo trudne do osiągnięcia 

ze względu na cechy zarówno badanych obiektów, jak i warunki przyrodnicze i klimatyczne 

oraz własności systemu teledetekcyjnego będącego źródłem obrazów.

https://doi.Org/10.1016/j.rse.2020.112103
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248459


Lasy tworzą na ogół zróżnicowaną pod względem gatunkowym i przestrzennym 

mozaikę, którą trudno jest ująć w rastrową postać danych teledetekcyjnych -  należy liczyć się 

z powstawaniem pikseli o zmieszanej odpowiedzi spektralnej. Te zmieszane charakterystyki 

występują w pikselach leżących na granicach drzewostanów oraz w samych drzewostanach, 

ze względu na obecność w nich różnych gatunków i w różnych formach zmieszania. 

Niedogodności te usunięto w omawianych badaniach na etapie pobierania pikseli wzorcowych 

do klasyfikacji oraz uwzględniono w dyskusji dokładności uzyskanych wyników. Uważam, że 

przestrzenna rozdzielczość obrazów Sentinel-2 jest jeszcze zbyt mała, aby móc dobrze 

oszacować skład gatunkowy i inne cechy drzewostanów. W dojrzałych drzewostanach rośnie 

ok. 400 drzew na jednym hektarze, co daje wielkość stanowiska średnio 25 m2 dla jednego 

drzewa. W ślad za tym możemy obliczyć wielkość promienia korony wynoszącą ok. 2,82 m. 

Aby skutecznie wnioskować o cechach spektralnych należałoby dysponować pikselami w 

całości mieszczącymi się w obrębie koron, czego system Sentinel-2 (piksele 10 m x 10 m) nie 

może zapewnić. Tutaj widzę jedno ze źródeł rozbieżności między uzyskanymi wynikami a 

danymi referencyjnymi, choć przyznać należy, że były nieduże.

Innym źródłem obserwowanych różnic mogą być błędy w georeferencji obrazów 

satelitarnych pochodzących z różnych terminów. Ten aspekt wg mnie w niewystarczającym 

stopniu został w badaniach uwzględniony, a o jego potencjalnym znaczeniu świadczą 

uzyskane wyniki, tj. wystąpienie rozbieżności w rejonach, w których przeważały drzewostany 

o dużej różnorodności gatunków i o małych powierzchniach.

Dużą trudność sprawia też zwykle ukształtowanie terenu -  samo z siebie wpływa na 

charakterystyki spektralne (stąd konieczność wykonywania tzw. korekty topograficznej 

obrazów), ale także oddziałuje na przebieg zjawisk fenologicznych. Autorzy słusznie 

spodziewali się dużego wpływu na charakterystyki spektralne wysokości nad poziomem 

morza i wystawy (ekspozycji), co w pełni zostało potwierdzone w przeprowadzonych 
badaniach.

Obserwowana na początku i na końcu sezonu wegetacyjnego zmienność 

charakterystyk spektralnych (w teledetekcji znany jest fakt, że stabilizują się pełni sezonu) 

była natomiast okolicznością sprzyjającą uzyskaniu celów badań, ponieważ właśnie 

zastosowane serie czasowe obrazów Sentinel-2 dostarczyły zmiennych umożliwiających 

lepsze rozróżnienie badanych obiektów. Potwierdzono, że bardzo przydatne były tu obrazy z 

wiosny i jesieni ze względu na obserwowaną na nich dynamikę zmian cech spektralnych.

Należałoby także zastanowić się nad wartością danych referencyjnych, pochodzących 

z Bazy Danych o Lasach. Dane te są efektem inwentaryzacji wykonywanych w cyklach 10- 

letnich, zatem odpowiadają aktualnemu stanowi ok. 10% lasów. Dalej licząc, dla kolejnych



10% dane są sprzed dwóch lat, dla następnych sprzed lat trzech itd. Wg mnie Autorka badań 

wraz z pozostałymi uczestnikami zbytnio ufają prawdziwości tych danych. Nie uwzględniają 

także zmienności lasu wynikającej z niekorzystnych zjawisk (pożary, podtopienia, zniszczenia 

spowodowane przez huragany oraz zmiany kondycji zdrowotnej drzew), choć stwierdzili, że 

w dalszych badaniach należy także uwzględnić stan zdrowotny lasów. Rozumiem, że 

zastosowanie serii czasowych Sentinel-2 do oceny stanu lasu, rozumianego jako jego 

kondycji, będzie przedmiotem dalszych badań Autorki rozprawy i Jej zespołów.

Pod względem chronologicznym, dobrze by było, gdyby ostatnia z prac (opublikowana 

w PLoS ONE) ukazała się jako pierwsza, gdyż bardziej logicznym wydaje się, że najpierw 

należy dokładnie poznać czynniki wpływające na charakterystyki spektralne lasów, a później 

zdobytą wiedzę zastosować w opracowanej metodzie klasyfikacji obrazów Sentinel-2. Nie 

wątpię zresztą, że tak było, a o kolejności publikacji zdecydowały niezależne od Autorki 

czynniki. Nie ma to też większego znaczenia, gdyż publikacje w postaci artykułów naukowych 

rządzą się innymi prawami niż rozdziały w dziełach zwartych -  rozprawach doktorskich w ich 

tradycyjnym kształcie albo w książkach -  bowiem same w sobie zawsze stanowią pewną 

całość i mogą być czytane przez zainteresowanych w dowolnej kolejności.

Na zakończenie proponuję zastanowienie się nad szerszym ujęciem znaczenia, a 

nawet sensu przeprowadzonych badań. W omawianych pracach można np. znaleźć 

stwierdzenia, że „ciągła czasowo-przestrzenna analiza (...) lasów jest (...) kluczowa, aby 

zapobiec negatywnym skutkom zmian klimatu" (Streszczenie w j. polskim, s. 2, wiersz 4), albo 

że „wypracowane metody i podejścia mogą być również z powodzeniem wykorzystane w 

zarządzaniu i monitoringu lasów i pracach związanych z Ich inwentaryzacją” (tamże, s. 4, 

ostatnie zdanie). Podobne stwierdzenia można znaleźć w artykułach. Pozwolę sobie nie 

zgodzić się z nimi, przynajmniej obecnie i liczę tu na odpowiedź ze strony Doktorantki na 

dalszych etapach przewodu doktorskiego. Nie widzę bowiem szans na to by poprzez analizę 
[bieżącego stanu] lasów można było zapobiegać skutkom zmian klimatu. Klimatu niestety 

łatwo nie zmienimy, a lasów szybko na nowe -  dostosowane do postępujących już raczej poza 

naszą kontrolą zmian klimatu -  też nie przekształcimy. Dyskusyjna jest także krótka 

perspektywa zastosowania wypracowanych metod w zarządzaniu lasami i Ich inwentaryzacji, 

gdyż przy obecnej dokładności, przegrywają z tradycyjnie w leśnictwie stosowanymi 

metodami inwentaryzacji naziemnej.

Gdzie zatem tkwi istotna wartość omawianych prac, zgłoszonych jako elementy 

rozprawy doktorskiej? Otóż nauka musi zawsze wyprzedzać rzeczywistość. W teledetekcji 

rozwój polega na wprowadzaniu systemów dostarczających dane o coraz większej precyzji 

oraz nowych metod ich przetwarzania. Nie ma znaczeniai zatem, że obecnie jeszcze nie



dorównujemy metodom tradycyjnym (naziemnym). Liczy się fakt, że poznajemy występujące 
zależności i testujemy nowe metody przetwarzania danych, które będzie można z 

powodzeniem w przyszłości wykorzystać. Poczekajmy tylko trochę, aż rozdzielczość 

ogólnodostępnych systemów satelitarnych (głównie ta przestrzenna) zwiększy się ok. 2-K3 - 

krotnie. Będziemy mogli wówczas zbierać i przetwarzać w krótkim czasie aktualne dane dla 

całego analizowanego obszaru, bezpośrednio po wystąpieniu różnych zjawisk, nie czekając 

na wyniki inwentaryzacji naziemnej. Omawiana rozprawa doktorska jest mocno osadzona w 

takim właśnie kontekście.

Doktorantka posiada umiejętności i kwalifikacje badawcze. Wniosła zauważalny wkład 

w rozwój teledetekcyjnych metod monitoringu i inwentaryzacji lasu. Prowadzi poprawne 

metodycznie badania oraz weryfikuje ich wyniki, formułując logiczne wnioski. Tym, co 

szczególnie pozytywnie wyróżnia Doktorantkę jest umiejętność wykorzystania 

zaawansowanych technologii teledetekcyjnych do przetwarzania bardzo dużych zbiorów 

danych obrazowych.

Przedstawione w rozprawie oryginalne prace opublikowane w czasopismach 

naukowych, noszą cechy spójnego tematycznie zbioru - dotyczą oceny możliwości 

zastosowania obrazów Sentinel-2 do analizy cech lasów na dużych obszarach. Postawione 

hipotezy badawcze zostały zweryfikowane z zastosowaniem właściwych narzędzi i 

odpowiednio skonfrontowane z wynikami uzyskanymi przez inne zespoły badawcze.

Stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Ewy Grabskiej pod tytułem Use of remote 

sensing data for temperate mountain forests characteristics (Wykorzystanie danych 

teledetekcyjnych do charakterystyki lasów górskich strefy umiarkowanej) w pełni spełnia 

warunki stawiane rozprawom doktorskim określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r., art. 187, z późniejszymi zmianami i wnoszę o dopuszczenie 
Doktorantki do dalszych etapów postępowania.

Konkluzja

Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UL


