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1. Podstawa formalno-prawna

Podstawą formalno-prawną przygotowania recenzji rozprawy doktorskiej mgr Ewy Grabskiej- 
Szwagrzyk na temat: "Use of remote sensing data for temperate mountain forests characteristics" 
(„Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do charakterystyki lasów górskich strefy umiarkowanej") 
jest uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 
29 czerwca 2021 r. o powołaniu komisji doktorskiej, w tym recenzentów w przewodzie doktorskim 
mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk oraz umowa na jej wykonanie.

2. Ogólna charakterystyka rozprawy

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk na temat: "Use of 
remote sensing data for temperate mountain forests characteristics" została wykonana pod opieką 
naukową promotora -  dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego, profesora Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa doktorska została przygotowana w formie zbioru trzech, powiązanych tematycznie 
artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych o bardzo dużej renomie, a także 
dużym współczynniku wpływu Impact Factor.

Przedłożony do recenzji zbiór artykułów naukowych obejmuje następujące pozycje:
1. Grabska, E., Hostert, P., Pflugmacher, D., Ostapowicz, K., 2019. Forest Stand Species Mapping 

Using the Sentinel-2 Time Series. Remote Sens. 11, 1197.
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 Sens. Environ. 251,112103.

3. Grabska, E., Socha, J., 2021. Evaluating the effect of stand properties and site conditions on 
the forest reflectance from Sentinel-2 time series. PLoS One 16.
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Łączny Impact Factor publikacji składających się na rozprawę doktorską mgr Ewy Grabskiej- 
Szwagrzyk wynosi 17,413 (wg opublikowanych IF dla danego roku ukazania się poszczególnych 
publikacji), a suma punktów wg listy czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki to 400. Zbiór ten 
opatrzony jest wprowadzaniem (przewodnikiem) w języku angielskim, w którym wyjaśniono 
motywacje podjęcia tematu, sformułowano cel główny rozprawy, jak również omówiono w szerszym 
kontekście metodykę zrealizowanych badań, wskazano cele szczegółowe podjętych badań 
i przeprowadzonych eksperymentów naukowych, a także syntetycznie omówiono uzyskane wyniki.

Istotnym elementem oceny rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie cyklu spójnych 
tematycznie artykułów naukowych, które powstały we współpracy kilku osób jest określenie wkładu 
merytorycznego kandydata do stopnia doktora w poszczególnych publikacjach, co jednoznacznie 
określono w przewodniku do rozprawy doktorskiej mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk, zarówno w postaci 
określenia udziału procentowego, jak i wskazania wkładu merytorycznego poszczególnych 
współautorów. W każdej z przedłożonych publikacji udział mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk był 
kluczowy, zarówno na etapie tworzenia koncepcji poszczególnych publikacji, jak i ich przygotowania 
od strony eksperymentalno-opisowej. We wszystkich publikacjach cyklu była Ona odpowiedzialna za: 
dokonanie przeglądu literatury (we wszystkich publikacjach Jej wkład wyniósł 100%), 
zaprojektowanie realizowanych badań i eksperymentów (w pierwszej i drugiej z publikacji Jej wkład 
wyniósł 80%, w trzeciej -  90%), zbieranie danych (w pierwszej i trzeciej publikacji Jej wkład wyniósł 
100%, a w drugiej 45%), analizę danych (w pierwszej i trzeciej publikacji Jej wkład to 100%, 
a w drugiej 80%), prezentację wyników (we wszystkich publikacjach Jej udział wyniósł 100%), jak 
również miała największy wkład w dokonanie interpretacji i dyskusji wyników (w pierwszej i drugiej 
z publikacji udział ten oszacowano na 70%, a w ostatniej na 90%). We wszystkich publikacjach zbioru, 
składającego się na rozprawę doktorską mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk jest pierwszym autorem, jak 
również autorem korespondencyjnym.

3. Ocena istotności i celowości podjętego tematu

Rozprawa doktorska mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk wpisuje się w rozwijany od wielu już lat nurt 
badań naukowych dotyczących zastosowań teledetekcji w leśnictwie i naukach przyrodniczych. 
Badania dotyczące możliwości kartowania gatunków drzewostanów leśnych z wykorzystaniem 
technik zdalnych mają już długą historię, jednak w ostatnich latach badania w tym zakresie nabrały 
większego tempa zarówno w kraju, jak i na świecie. Związane jest to przede wszystkim  z tym, że 
zarówno zobrazowania satelitarne, jak i lotnicze, a także z niskiego pułapu, stały się bardziej 
dostępne, pojawiło się wiele nowych systemów satelitarnych i nowych kamer oraz skanerów 
lotniczych o wyższych niż wcześniej rozdzielczościach przestrzennej, spektralnej i czasowej. Nowe 
możliwości pojawiły się także wraz z uruchomieniem europejskiego programu obserwacji Ziemi 
Copernicus, którego częścią są satelity Sentinel. Nieograniczony dostęp do danych z misji Sentinel, jak 
i częstość rewizyty nad obszarem Polski otworzyła nowe pola aplikacji, ale także pojawiły się nowe 
wyzwania w zakresie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych satelitarnych. Ponadto szybki 
rozwój technologiczny w zakresie geoinformacji poskutkował dostępnością dużych zasobów 
obliczeniowych, rozwiązań chmurowych, jak również pojawieniem się nowych algorytmów 
przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych (szeroko pojęte uczenie maszynowe), co otworzyło 
nowe możliwości dla badaczy z różnych dyscyplin naukowych, ale także ma ogromne znaczenie 
w praktyce aplikacyjnej.

Mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk w swojej rozprawie doktorskiej skupiła się przede wszystkim na 
ocenie możliwości automatyzacji procesu przetwarzania wielospektralnych satelitarnych danych
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wieloczasowych w celu uzyskania map gatunków drzewostanów leśnych lasów górskich strefy 
umiarkowanej. Co więcej Jej badania nie objęły jedynie niewielkiego wycinka obszaru, jak to często 
się dzieje w wielu pracach badawczych z tego zakresu. Podjęła się Ona badań na dużą skalę -  obszar 
badawczy objął Karpaty w granicach Polski. Dla tak dużego obszaru przetwarzanie i analiza danych 
teledetekcyjnych stanowi duże wyzwanie -  zarówno z uwagi na ich znaczną objętość, jak i problemy, 
jakie się pojawiają, gdy przetwarzaniu podlegają dane z różnych terminów, sąsiednich orbit, a także 
gdy obszar charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, a takim są Karpaty.

W mojej opinii podjęta przez mgr Ewę Grabską-Szwagrzyk problematyka badawcza jest aktualna 
i ważna dla rozwoju nauk przyrodniczych, leśnych czy ochrony środowiska przyrodniczego. 
O istotności podjętej tematyki mogą także świadczyć liczne publikacje naukowe w kraju i zagranicą, 
które w różnych aspektach obejmują badania nad możliwością skutecznego kartowania składu 
gatunkowego drzewostanów leśnych w różnych rejonach świata na podstawie danych 
teledetekcyjnych, a które pojawiły się w ostatnich 10 latach. Mimo to zagadnienia badawcze, które 
sformułowała mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk stanowią istotne kwestie do rozwiązania, aby możliwym 
stało się faktyczne prowadzenie monitoringu lasów górskich strefy umiarkowanej. Technologie 
zdalne mają coraz większe zastosowanie w praktyce, a wypracowane linie technologiczne, 
umożliwiające automatyzację przetwarzania dużych zbiorów danych satelitarnych pozwalają na 
szybsze uzyskanie cennych, z punktu widzenia decydentów, informacji.

4. Ocena merytoryczna rozprawy

Głównym celem rozprawy doktorskiej mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk, jak czytamy w Przewodniku 
do rozprawy, była „ocena możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych Sentinel-2 określaniu 
charakterystyki lasów górskich w strefie umiarkowanej". Jako cele szczegółowe wskazano:

1) Ocenę gęstych szeregów czasowych z Sentinel-2 do kartowania składu gatunkowego 
drzewostanów leśnych oraz analizę wzorców spektralnych i czasowych poszczególnych 
gatunków;

2) Ocenę ważności metryk spektralno-czasowych i zmiennych środowiskowych w klasyfikacji 
gatunków drzewostanów leśnych;

3) Ocenę metod uczenia maszynowego i podejścia zespołowego w klasyfikacji gatunków 
drzewostanów na dużych powierzchniach;

4) Określenie, w jaki sposób inne właściwości mogą wpływać na właściwości odbicia 
spektralnego od drzewostanu, czyli położenie, struktura, wiek oraz roślinność podszytu;

5) Ocenę, które zakresy spektralne oraz które daty z okresu wegetacyjnego są kluczowe 
w kartowaniu składu gatunkowego lasów oraz innych właściwości lasów.

W moim odczuciu do osiągnięcia tego celu zaproponowano spójną i dobrze przemyślaną 
metodykę badawczą, która doprowadziła Autorkę rozprawy do osiągnięcia postawionych w pracy 
celów szczegółowych oraz celu głównego.

Przedłożony do recenzji cykl publikacji stanowi logicznie ułożony ciąg badań. Pierwsza z publikacji 
skupia się przede wszystkim na określeniu z jakich okresów fenologicznych powinny pochodzić 
optyczne zobrazowania satelitarne, aby rozpoznanie gatunków drzewostanów lasów górskich strefy 
umiarkowanej było skuteczne, a wyniki charakteryzowały się wysoką dokładnością i precyzją. 
W artykule analizie poddano gęstą serię zobrazowań Sentinel-2, obejmującą cały okres fenologiczny 
(łącznie 18 obrazów satelitarnych). W wyniku dogłębnej analizy zarówno istotności zmiennych, oceny 
zmienności wzorców w cyklu fenologicznym, jak i scenariuszy klasyfikacji zróżnicowanych pod 
względem analizowanych zestawów obrazów z różnych dat, zdefiniowane zostały:
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1. kluczowe okresy fenologiczne, w których zarejestrowane obrazy satelitarne mają 
najistotniejsze znaczenie dla skutecznego kartowania składu gatunkowego lasów górskich 
strefy umiarkowanej,

2. zakresy spektralne, które niosą najwięcej informacji na temat zróżnicowania spektralno- 
czasowego poszczególnych gatunków drzewostanów.

Druga publikacja objęła ocenę wybranych metod uczenia maszynowego do kartowania gatunków 
drzewostanów leśnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 oraz dodatkowych 
zmiennych środowiskowych, w tym pochodnych numerycznego modelu rzeźby terenu. Testowano 
skuteczność algorytmów klasyfikacyjnych: Random Forest (RF), Support Vector Machines (SVM) oraz 
Extreme Gradient Boosting (XGB), a także algorytmów oceniających istotność zmiennych -  Variable 
Importance Using Random Forests (VSURF) oraz Recursive Feature Elimination (RFE). 
Przeprowadzone badania wyraźnie wskazały na istotność dodatkowych zmiennych w uzyskaniu 
wyższej dokładności klasyfikacji składu gatunkowego, a przede wszystkim informacji na temat 
charakterystyki wysokościowej terenu. Badania przeprowadzono z dużą skrupulatnością. Do oceny 
jakości uzyskanych wyników zastosowano różne metody -  poza klasyczną oceną przeprowadzonych 
27 klasyfikacji, wykorzystani także wskaźnik Simpsona, często stosowany w pracach dotyczących 
zróżnicowania gatunkowego. Dyskusja wyników obejmuje różnorodne aspekty wpływające na 
uzyskane rezultaty, widoczna jest w niej dojrzałość badawcza.

W trzeciej publikacji badania skupiły się na ilościowym określeniu parametrów siedliskowych 
i leśnych wpływających na właściwości spektralne wybranych gatunków drzewostanów lasów 
górskich. Analizę przeprowadzono dla obszaru Karpat Polskich, a analizie poddano: wysokość nad 
poziom morza, nachylenie, wystawę słoneczną, wiek, zagęszczenie, zwarcie, roślinność podszytu. 
Analizę przeprowadzono z użyciem uogólnionych modeli addytywnych (Generalized Additive 
Models), będących jedną z najbardziej wszechstronnych procedur dla modeli regresji 
nieparametrycznej. W efekcie Autorka rozprawy uzyskała informację ilościową o istotności 
poszczególnych zmiennych i ich wpływie na odbicie spektralne notowane na zobrazowaniach 
satelitarnych Sentinel-2 w różnych terminach.

Wszystkie publikacje przedłożonego zbioru układają się w logiczny ciąg postępowania 
i pogłębiania zagadnień, które na poszczególnych etapach badań wymagały wyjaśnienia czy uzyskania 
wiedzy na temat ich wpływu na końcowy wynik, jakim miała być charakterystyka drzewostanów 
lasów górskich strefy umiarkowanej, w tym określenie ich składu gatunkowego, na podstawie 
zobrazowań satelitarnych Sentinel-2.

Po szczegółowej analizie publikacji naukowych stanowiących rozprawę doktorską mgr Ewy 
Grabskiej-Szwagrzyk stwierdzam, że prawidłowo zdiagnozowała Ona luki badawcze w obszarze 
zastosowania zobrazowań satelitarnych do określania charakterystyki drzewostanów lasów górskich 
strefy umiarkowanej, postawiła właściwe cele badawcze, jak również w prawidłowy sposób 
przeprowadziła eksperymenty badawcze prowadzące do uzyskania odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze. Badania, jak już wspomniano, zostały zrealizowane w sposób przemyślany od 
strony metodycznej, w taki sposób, aby kolejno realizować postawione cele szczegółowe, weryfikując 
stawiane pytania badawcze, prowadzące do osiągnięcia celu głównego. Uważam, że zbiór trzech 
publikacji, składających się na rozprawę doktorską mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk jest powiązany 
tematycznie, przy czym każda z publikacji cyklu stanowi niezależną część, omawiającą wyczerpująco 
przeprowadzone eksperymenty i wskazującą na problemy badawcze, które są warte prowadzenia 
pogłębionych analiz. Potwierdzeniem jakości przeprowadzanych badań i ich oryginalności jest
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również opublikowanie ich w renomowanych czasopismach, w szczególności Remote Sensing of 
Environment, które współczynnik wpływu wynosi 10,69.

To, co w mojej opinii warte jest szczególnego podkreślenia, to umiejętność krytycznego myślenia, 
dostrzegania mankamentów czy ograniczeń stosowanych do analizy algorytmów czy metod 
i wskazywania elementów, które mogą wpływać na uzyskane rezultaty. Są to cechy bardzo ważne 
i pożądane u pracownika naukowego. Te wszystkie kwestie są widoczne w przedłożonym cyklu 
publikacji i jasno określają mgr Ewę Grabską-Szwagrzyk jako naukowca, który skrupulatnie 
i dogłębnie stara się poznać naturę przedmiotu swoich badań.

5. Uwagi szczegółowe i komentarze

Analizując publikacje składające się na rozprawę doktorską mgr Ewę Grabską-Szwagrzyk, jak 
również przewodnik do nich nasunęło mi się kilka komentarzy.

1. W przewodniku do rozprawy sformułowano cel główny i cele szczegółowe (sformułowane są 
one także w każdej z publikacji cyklu), jednak brakuje wyraźnego postawienia tezy 
przedłożonej rozprawy, co zwykle jest jednym z elementów rozprawy doktorskiej. Warto 
byłoby ją wyartykułować w sposób jawny podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

2. W pierwszej publikacji cyklu do klasyfikacji danych satelitarnych zastosowano algorytm 
Random Forest. Czy jego zastosowanie mogło mieć wpływ na wskazanie optymalnego 
zestawu dat zobrazowań satelitarnych do klasyfikacji zróżnicowania gatunkowego 
drzewostanów? Algorytmy uczenia maszynowego w ogólności są metodami statystycznymi i 
każdy z nich charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami, część z nich ma wręcz tendencję do 
przeuczenia lub silniejszego uwzględniania zmiennych o określonej charakterystyce, co może 
mieć wpływ na uzyskiwane wyniki. Nasuwa się zatem pytanie czy wykorzystanie innego 
algorytmu w tym pierwszym eksperymencie istotnie zmieniłoby rezultaty kolejnych etapów 
pracy.

3. Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że metody korekcji topograficznej 
optycznych zobrazowań satelitarnych są niedoskonałe i w przypadku dużych spadków terenu 
dochodzi do znacznych przeszacowań wartości odbicia spektralnego. Czy w przypadku 
metody korekcji zastosowanej w odniesieniu do obrazów z systemu Sentinel-2 ujawniły się 
błędy wynikające z tego etapu ich przetwarzania, czy też nie zaobserwowano tego rodzaju 
wpływu na skuteczność określania składu gatunkowego czy innych charakterystyk 
drzewostanów lasów górskich?

Byłabym wdzięczna za ustosunkowanie się i skomentowanie poruszonych powyżej kwestii 
podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

6. Wniosek końcowy

Wynikiem prac badawczych zrealizowanych przez mgr Ewę Grabską-Szwagrzyk, stanowiących 
osiągnięcie naukowe jest między innymi udowodnienie, że gęsta seria zobrazowań wieloczasowych 
z satelitów Sentinel-2 jest dobrym źródłem danych, umożliwiających uzyskanie dokładnej 
i precyzyjnej informacji na temat składu gatunkowego lasów górskich strefy umiarkowanej oraz 
innych cech drzewostanów. Ponadto wykazała Ona, że wykorzystanie danych wieloczasowych daje 
lepsze rezultaty w skutecznym określeniu składu gatunkowego lasów niż zastosowanie danych 
z jednego, nawet optymalnego terminu w sezonie wegetacyjnym. Określiła także jaki wpływ na 
skuteczność określania cech drzewostanów lasów górskich mają różne zmienne, a także wybrane
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algorytmy klasyfikacji. Wyniki te mają znaczenie praktyczne w obszarze nauk przyrodniczych i nauk 
leśnych, w szczególności dla prowadzenia monitoringu dużych i trudnodostępnych obszarów lasów 
górskich.

Na podstawie szczegółowej analizy przedstawionej do recenzji rozprawy doktorskiej stwierdzam, 
że mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk wykazała się dużą wiedzą teoretyczną z zakresu teledetekcji i nauk 
przyrodniczych, szeroką znajomością metod przetwarzania dużych zbiorów danych, a także 
umiejętnością prawidłowego projektowania eksperymentów badawczych i prowadzenia 
samodzielnej pracy naukowej. Ma także umiejętność krytycznej, wieloaspektowej analizy i właściwie 
formułuje konkluzje z przeprowadzonych eksperymentów, dostrzegając także ich ograniczenia czy 
kwestie wpływające na uzyskiwanie rezultaty.

Stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk na temat: "Use of remote 
sensing data for temperate mountain forests characteristics" („Wykorzystanie danych 
teledetekcyjnych do charakterystyki lasów górskich strefy umiarkowanej") spełnia warunki dla 
rozpraw doktorskich określone w art. 187 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 
lipca 2018 roku, z późniejszymi zmianami. Wnoszę zatem o dopuszczenie mgr Ewy Grabskiej- 
Szwagrzyk do dalszych etapów postępowania oraz publicznej obrony przedłożonej rozprawy 
doktorskiej.

Warszawa, 21 września 2021 r.
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