
Załącznik nr 2  

 

Autoreferat 
 

dr inż. Marta Szostak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa 

Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi 

Wydział Leśny 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 

 

 

 

Kraków, kwiecień 2019  



Strona 2 z 47 
 
 

Imię, nazwisko: Marta Szostak 

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Dyplom doktora nauk technicznych: 14 czerwca 2007 roku 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska 

Dyscyplina: Geodezja i Kartografia 

Tytuł rozprawy: „Organizacja struktury bazy danych topograficznych do automatycznej 

generalizacji kartograficznej”. 

Wyróżnienie Rady Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie 

Promotor:  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak 

Recenzenci:  Dr hab. inż. Jerzy Balcerzak, prof. PW 

Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk 

2002 – 2007   Studia doktoranckie dzienne, AGH w Krakowie 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  

Kierunek: Geodezja i Kartografia  

Dyplom magistra inżyniera: 13 czerwca 2002 roku, z wynikiem bardzo dobrym 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska  

Kierunek: Geodezja i Kartografia, Specjalność: Szacowanie Nieruchomości i Kataster 

Tytuł pracy dyplomowej: „Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach samorządu 

terytorialnego na przykładzie miasta Wieliczka” 

2001 – 2002 Studia magisterskie dzienne, AGH w Krakowie 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  

Kierunek: Geodezja i Kartografia 

Specjalność: Szacowanie Nieruchomości i Kataster 

Dyplom inżyniera: 23 stycznia 2001 roku, z wynikiem ponad dobrym 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska  

Kierunek: Geodezja i Kartografia 

1997 – 2001 Studia inżynierskie dzienne, AGH w Krakowie 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  

Kierunek: Geodezja i Kartografia 

 

 



Strona 3 z 47 
 
 

Studia Podyplomowe: 

a) Dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie „Lotniczy i naziemny skaning laserowy”  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska, data ukończenia: 7 lutego 2016 roku, z wynikiem bardzo dobrym 

b) Studium Przygotowania Pedagogicznego 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Międzywydziałowe Studium Przygotowania 

Pedagogicznego, data ukończenia: 29 października 2001 roku, z wynikiem bardzo dobrym, 

spełniając warunki określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

paźdz.1991r. odnośnie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 98, poz.433)  

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

01.03.2010 – obecnie  

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny – adiunkt naukowo-dydaktyczny 

01.10.2014 – obecnie   Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi 

   Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa 

01.03.2010 – 30.09.2014  Katedra Ekologii Lasu 

 

01.12.2007 – 28.02.2010 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny – asystent naukowo-dydaktyczny, 

01.12.2007 – 28.02.2010  Katedra Ekologii Lasu 

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe: 

09.2007 – 12.2007 Urząd Miasta Krakowa, Wydział Skarbu Miasta – podinspektor  

01.2007 – 06.2007 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej  

w Krakowie – nauczyciel 

10.2002 – 06.2007 Studium doktoranckie AGH w Krakowie – godziny dydaktyczne  

w ramach stypendium doktoranckiego oraz w ramach prac zleconych 

09.2002 – 12.2002   Starostwo Powiatowe w Wieliczce: Wydział Ewidencji Gruntów  

i Budynków – podinspektor 
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Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

Moje zainteresowania naukowe od rozpoczęcia studiów doktoranckich skupiają się 

wokół tematyki geoinformacyjnej. Pracę doktorską realizowałam w latach 2002-2007 na 

Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej  

w Krakowie (kierunek: Geodezja i Kartografia). Doktorat z zakresu nauk technicznych  

w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności kartografia komputerowa uzyskałam  

w czerwcu 2007 roku. Rozprawa doktorska pt. „Organizacja struktury bazy danych 

topograficznych do automatycznej generalizacji kartograficznej” została wyróżniona przez 

Radę Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.  

Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałam trzy prace w czasopismach 

naukowych: dwie w Uczelnianym Wydawnictwie Naukowo-Dydaktycznym AGH „Geodezja” 

oraz jedną w periodyku „Roczniki Geomatyki”. Brałam także udział w opracowaniu monografii 

stanowiącej zwieńczenie prac zespołu naukowców AGH w zakresie cyfrowej generalizacji 

kartograficznej. Monografia została opublikowana w 2007 roku w Uczelnianym 

Wydawnictwie Naukowo-Dydaktycznym AGH.  

Po uzyskaniu stopnia doktora (2007) rozpoczęłam pracę na Wydziale Leśnym 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i prowadzenie badań naukowych z zakresu stosowania 

technologii geoinformatycznych i cyfrowych opracowań kartograficznych w nowoczesnym  

i zrównoważonym leśnictwie, ochronie przyrody oraz zasobów naturalnych i krajobrazu.  

W tym aspekcie wskazywałam zasadność wykorzystania technologii teledetekcyjnych, 

fotogrametrii cyfrowej, systemów nawigacji satelitarnej oraz systemów informacji 

geograficznej. Nowatorskimi opracowaniami były m.in. prace z zakresu stosowania technologii 

skanowania laserowego oraz wykorzystania danych obrazowych w oparciu o zautomatyzowane 

metody ich przetwarzania.  

Główny kierunek prowadzonych przeze mnie prac badawczych dotyczył 

monitorowania zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym, w aspekcie przemian pokrycia  

i użytkowania terenu. W oparciu o technologie teledetekcyjne i narzędzia geoinformatyczne 

prowadziłam badania w zakresie określania zmian zasięgu i struktury przestrzennej zbiorowisk 

roślinnych drzew i krzewów głównie dla gruntów porolnych i obiektów poprzemysłowych, ale 

także dla terenów chronionych. Nowatorskim osiągnieciem w tym zakresie było opracowanie 

metodyki zautomatyzowanego przetwarzania chmur punktów lotniczego skanowania 

laserowego, zintegrowanego z analizami przestrzennymi GIS (ang. Geographic Information 

System) dla precyzyjnego określenia obszarów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych. 

Metodykę weryfikowałam dla różnych obiektów testowych w odniesieniu do wyników 

fotointerpretacji i wektoryzacji ortofotomap lotniczych.  W zakresie wykrywania  

i monitorowania obszarów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych nowatorskim 

podejściem było wskazanie metodyki i zweryfikowanie możliwości stosowania najnowszych 

ogólnodostępnych zobrazowań Sentinel-2. Analogiczne nowatorskie wskazania wykorzystania 

zobrazowywań Sentinel-2 zaprezentowałam dla obszarów poprzemysłowych, głównie  

w zakresie monitorowania zmian pokrycia terenu, w aspekcie rozwoju zbiorowisk   

o charakterze leśnym, wynikającego m.in. z przyjętego kierunku i sposobu rekultywacji 

analizowanych obiektów.  
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Ważny aspekt realizowanych prac to wskazanie zasadności stosowania chmur punków 

lotniczego skanowania laserowego dla uzyskania precyzyjnych informacji w zakresie struktury 

przestrzennej zbiorowisk drzewiastych i krzewiastych, porastających tereny porolne  

i poprzemysłowe.  Określałam charakterystyki takie jak: wysokość i zwarcie roślinności  

w formie informacji liczbowych, map rastrowych, przekrojów z chmur punktów czy 

histogramów. Pozwoliło to na uzyskanie precyzyjnych informacji o różnorodności w poziomej  

i pionowej strukturze roślinności a także szczegółowe i obiektywne wskazanie zmiany struktury 

przestrzennej zbiorowisk drzew i krzewów w analizowanych okresach czasowych. 

W zakresie stosowania zobrazowań lotniczych i satelitarnych dla analizowania 

przemian pokrycia i użytkowania terenu, głównie w aspekcie monitorowania zbiorowisk 

roślinnych o charakterze leśnym, wskazałam szerokie możliwości stosowania tych geodanych. 

Integracja informacji pochodzących ze zdjęć i ortofotomap lotniczych oraz zobrazowań 

satelitarnych (m.in. ogólnodostępnych Landsat 7, Landsat 8, Sentinel-2) pozwoliła na 

uzyskanie szczegółowych informacji o zmianach zasięgu terenów zadrzewionych  

i zakrzewionych na analizowanych obszarach porolnych, poprzemysłowych i chronionych.   

W analizach stosowałam zautomatyzowane metody przetwarzania obrazu – klasyfikację 

nadzorowaną (pikselową) oraz nowoczesne podejście klasyfikacji obiektowej (GEOBIA,  

ang. Geographic Object Based Image Analysis). 

Nowatorskimi opracowaniami dotyczącymi praktyki leśnej były m.in. prace badawcze  

realizowane z moim udziałem z zakresu stosowania technologii lotniczego (ang. Airborne Laser 

Scannig; ALS) i naziemnego (ang. Terrestial Laser Scannig; TLS) skanowania laserowego dla 

pozyskiwania wybranych parametrów pojedynczych drzew i drzewostanów takich jak: 

wysokość drzew, podstawa i długość korony drzewa, powierzchnia i objętość, homogeniczność 

drzewostanu. Wyniki prac odnoszone były do pomiarów referencyjnych oraz danych z Leśnej 

Mapy Numerycznej (LMN) i Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Dane 

ALS zaimplementowano w zautomatyzowanej procedurze aktualizacji mapy numerycznej  

i danych opisowych (m.in. obiektów podstawowych LMN oraz weryfikacji atrybutu wysokości 

drzewostanów, zapisanej w bazie danych SILP). Metodykę TLS wskazywano jako właściwą  

w inwentaryzacji lasu, tj. określaniu wybranych parametrów takich jak: pole przekroju 

pierśnicowego drzewa, wysokość i w efekcie miąższość pnia. Przedstawiano możliwości analiz 

chmur punktów TLS dla określenia przestrzennej zmienności w profilu pionowym objętości 

oraz biomasy drzewa, otwierając nowe perspektywy badań nad odpowiednim kształtowaniem 

wzajemnych relacji pomiędzy objętością korony i biomasą drzewa.  W ramach prowadzonych 

badań zaproponowano metodykę integracji danych ALS i TLS. Ważne opracowania z zakresu 

zastosowania danych ALS to także prace dotyczące wskazania metodyki szacowania liczby 

drzew, a tym samym i ich zagęszczenia w drzewostanie. Wskazano na wysoką przydatność 

chmur punktów ALS w tym zakresie, ale wykazano także, że w przypadku młodszych 

drzewostanów bardziej zasadne jest stosowanie wysokościowych modeli koron drzew 

generowanych metodami automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych (korelacji 

obrazów). W analizach stosowano nowoczesne podejście klasyfikacji obiektowej (GEOBIA). 

W zakresie teledetekcyjnego wsparcia praktyki leśnej ważne były też badania dotyczące oceny 

indeksów roślinności w kontekście szacowania defoliacji drzewostanów. Stwierdzono, że 

zobrazowania satelitarne Sentinel-2 dostarczają przydatnych informacji na temat defoliacji 

lasów i mogą przyczynić się do monitorowania lasów w sposób zautomatyzowany. 
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W aspekcie geoinformatycznego wsparcia prac leśnych i środowiskowych badania 

realizowałam również w zakresie stosowania technologii GIS (m.in. analizy sieciowe, 

hydrologiczne) i pomiarów GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems) w leśnictwie, 

monitorowania pomników przyrody oraz zadań z zakresu architektury krajobrazu. Określałam 

też właściwości gleb m.in. w aspekcie opisania zależności między właściwościami gleb leśnych 

a typami leśnych zbiorowisk roślinnych. W tym zakresie przygotowywałam także 

geostatystyczne opracowania dla przestawienia skażenia środowiska leśnego i oceny poziomu 

zanieczyszczenia gleb.  

Zwieńczeniem realizowanych przeze mnie prac badawczych po uzyskaniu stopnia 

doktora są 54 publikacje naukowe (przed uzyskaniem stopnia doktora − 4 publikacje). 

Opublikowałam też dwie prace popularno-naukowe. Wśród wymienionych publikacji 

naukowych 19 jest indeksowanych w bazach SCOPUS, Web of Science, w tym 9 to publikacje 

w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR): Environmental Monitoring and 

Assessment, European Journal of Remote Sensing, Pure and Applied Geophysics, 

Sustainability, Sylwan, Water Air Soil Pollution. Czasopisma z bazy SCOPUS, Web of Science 

to: Geodesy and Cartography, Soil Science Annual, Quaestiones Geographicae oraz 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Conference Proceedings. 

Pozostałe prace to publikacje w czasopismach krajowych: Archiwum Fotogrametrii, 

Kartografii i Teledetekcji, Geology, Geophsics and Environment, Pieniny − Przyroda  

i Człowiek, Studia i Materiały CEPL, Roczniki Geomatyki, międzynarodowych materiałach 

pokonferencyjnych: SilviLaser, SenGeF, GEOBIA oraz rozdziały monografii.  

Wszystkie wymienione publikacje po uzyskaniu stopnia doktora są oryginalnymi 

pracami naukowymi. W 20 publikacjach jestem pierwszym autorem. Sumaryczny Impact 

Factor (IF) według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 

wynosi: 11.410. Sumaryczna liczba punktów wg MNiSW (w roku publikacji) wynosi: 504 

punkty. Łączna liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science wynosi 56, liczba 

cytowań bez autocytowań to 38, Indeks Hirscha to 4.  

Wyniki prowadzonych badań naukowych prezentowałam na konferencjach krajowych 

i międzynarodowych. Osobiście brałam udział w 33 konferencjach naukowych (23 konferencje 

krajowe oraz 10 międzynarodowych), prezentując wyniki prac w postaci 23 referatów  

(9 wygłaszając referatów osobiście w imieniu zespołu, 14 reprezentując zespół badawczy na 

konferencji − referat, wygłaszany przez inną osobę z zespołu) oraz 48 prezentacji w innej 

formie.  Ponadto wyniki realizowanych z moim udziałem prac były przestawiane na 19 innych 

konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci 13 referatów  

i 9 prezentacji posterowych − nie uczestniczyłam w tych konferencjach osobiście, lecz brałam 

udział w realizacji badań i przygotowaniu prezentacji.  

W ramach działalności naukowej wykonałam 21 recenzji publikacji naukowych do  

czasopism: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Applied Geography (Elsevier), Annals of 

Warsaw University of Life Science, Environmental & Socio-economic Studies, EDP Sciences, 

European Journal of Remote Sensing (Taylor&Francis), Forests (MDPI), Geomatics and 

Environmental Engineering,  International Journal of Applied Earth Observation and 

Geoinformation (Elsevier), Methods in Ecology and Evolution (British Ecological Society), 

Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development (De Gruyter), Pieniny. Przyroda 

i człowiek, Prace Geograficzne. 
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Dla rozszerzenia działalności naukowej odbyłam 3 staże naukowe w jednostkach 

zagranicznych. Były to pobyty w:  University of California (Irvine, USA) − Civil and 

Environmental Engineering Faculty, Department of Civil and Environmental Engineering, 

Center for Hydrometeorology and Remote Sensing (2017, 1 miesiąc); University of Sopron, 

(Hungary) − Faculty of Forestry, Department of Surveying and Remote Sensing (2017, 2018 

łącznie 1 miesiąc) oraz Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic) − Faculty 

of Environmental Sciences, Department of Applied Geoinformatics and Spatial Planning  

(2017, 2018 łącznie 3 miesiące).  

W ramach aktywności międzynarodowej brałam aktywny udział w działalności 

European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL – naukowa sieć europejskich 

instytutów teledetekcji) oraz sieci naukowej SCERIN – South Central and Eastern European 

Regional Information Network (SCERIN-3. Capacity Building Workshop, Braszow, 2015). 

Brałam też udział w SENSFOR COST ACTION ES1203 MEATING, Kraków 2015 oraz  

w programie INMEIN − Building partnership, Słowacja 2014. 

W zakresie działalności naukowej otrzymałam wyróżnienie Rektora Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zespołowe II-stopnia za osiągnięcia naukowe, 2008) oraz 

dwukrotnie Stypendium Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach Własnego 

Funduszu Stypendialnego (2010, 2012).  

Od roku 2018 aktywnie działam w Komisji ds. Nauki Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie (członek komisji). 

Sprawowałam opiekę naukową nad doktoratem w charakterze promotora pomocniczego 

− rozprawa doktorska (z wyróżnieniem) „Wpływ podwyższonego stężenia siarki mineralnej na 

kształtowanie się właściwości gleb i roślinności na zrekultywowanych dla leśnictwa terenach 

po kopalni Jeziórko”, J. Likus-Cieślik, 2018. 

Brałam udział oraz przygotowywałam wnioski projektów naukowo-badawczych. Jako 

„Kierownik projektu” złożyłam wniosek NCN − Konkurs MINIATURA-2 (decyzja odmowna, 

2018) oraz wniosek Visegrad Fund jako koordynator projektu ze strony Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie (decyzja odmowna, 2017). Jako „Kierownik projektu” uzyskałam 

dotację celową i realizowałam badania naukowe dla młodych naukowców (2012) pt. „Ocena 

dokładności wyznaczania pozycji obiektów przestrzeni leśnej metodami dGPS przy 

zastosowaniu różnych odbiorników i trybów pomiaru GNSS” oraz badania w ramach Własnego 

Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Ocena stopnia przemian 

użytkowania terenu na przykładzie sukcesji roślinności o charakterze leśnym przy 

wykorzystaniu lotniczego skaningu laserowego oraz technologii GIS” (2012) i „Opracowanie 

zautomatyzowanej metody weryfikacji wysokości drzewostanów dla zasięgu obrębu 

nadleśnictwa na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) w obiektach Milicz 

i Chojna” (2010). 

Jako „Wykonawca” brałam udział w realizacji projektów badawczych na zlecenie Parku 

Narodowego Bory Tucholskie (środki z funduszu leśnego) pt. „Wykorzystanie danych LiDAR 

do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów 

chrobotkowych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie” (2018 i 2017) oraz 

„Wykonanie analiz przestrzennych w ochronie przyrody” (2015). Realizowałam także zadania 

badawcze w projektach na zlecenie: Pienińskiego Parku Narodowego „Opracowanie mapy 
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cyfrowej gleb ekosystemów leśnych Pienińskiego Parku Narodowego” (2015), Centrum Badań 

Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk ”Evaluation of UrbanSat project outcomes: satellite 

land cover maps and spatial planning indicators” (2010-2011) oraz PGL Lasy Państwowe 

„Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych 

różnymi technikami geomatycznymi”- zadanie „Analiza możliwości wykorzystania LiDARa 

terenowego w leśnictwie”(2008). Jako „Wykonawca” kilkukrotnie przygotowywałam wnioski 

NCN (odmowa finansowania): OPUS (2013, 2012, 2011), Wniosek Polsko-Norweskiej 

Współpracy Badawczej (Core, 2012) oraz konkursy 36-38 (2008, 2009). Brałam także udział 

w opracowywaniu wniosku badawczego Lasów Państwowych „Wykorzystanie naziemnego 

skaningu laserowego (LIDAR) w pomiarach elementów przestrzeni leśnej” (odmowa 

finansowania, 2011), Wniosku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR.01.01.01-00-

1071/17, 2018) oraz wniosku NCN – OPUS 13 (decyzja pozytywna o finansowaniu − 

2017/25/B/HS6/00954). 

Podsumowując − aktywność naukową rozwijałam poprzez współpracę z jednostkami 

naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz innymi jednostkami z kraju  

i z zagranicy. Dzięki tej współpracy wyniki moich badań były interdyscyplinarne. 

 

Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego 

Szczegółowy wykaz publikacji naukowych oraz informacji o innych aktywnościach 

naukowych zamieszczony został w załączniku nr 4.  

 Liczba publikacji oraz liczba punktów według wykazu czasopism ogłoszonego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Impact Factor (IF) publikacji naukowej według 

Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania, kształtuje się następująco: 

 

Liczba publikacji po uzyskaniu stopnia doktora: 54 

Liczba publikacji przed uzyskaniem stopnia doktora: 4 

Liczba publikacji popularno-naukowych: 2 

Liczba publikacji z baz Web of Science, SCOPUS: 19 

Liczba publikacji z bazy Journal Citation Reports (JCR): 9 

 

Łączna liczba punków za publikacje po uzyskaniu stopnia doktora, bez publikacji stanowiących 

osiągnięcie naukowe: 355 punktów 

Łączna liczba punków za publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe: 149 punktów 

Łączna liczba punków za publikacje po uzyskaniu stopnia doktora wraz z publikacjami 

stanowiącymi osiągnięcie naukowe: 504 punkty 

 

Sumaryczny Impact Factor (IF) wszystkich publikacji po uzyskaniu stopnia doktora: 11.410 
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Łączna liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (na dzień 10.04.2019): 56 

Liczba cytowań bez autocytowań: 38 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science: 4 

 

Osobiste uczestnictwo w konferencjach: 33 konferencji, w tym 10 międzynarodowych 

Referaty: 23, w tym 3 na konferencjach międzynarodowych 

Pozostałe prezentacje: 48, w tym 7 na konferencjach międzynarodowych 

 

Prezentacje na konferencjach, w których nie byłam uczestnikiem: 13 referatów, 9 posterów 

(udział w badaniach i przygotowaniu prezentacji) 
 

 

Zestawienie tabelaryczne: 

 

Rodzaj publikacji/aktywności 
Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

Liczba 
Punkty 

MNiSW* 
Liczba 

Punkty 

MNiSW* 
Liczba 

Punkty 

MNiSW* 

Publikacje w czasopismach znajdujących się  

w bazie Journal Citation Reports 
- - 9 183 9 183 

Publikacje w czasopismach niebędących  

w bazie Journal Citation Reports 
3 - 32 264 35 264 

Rozdziały w monografiach 1 - 13 57 14 57 

Razem 4 - 54 504 58 504 

Razem z pominięciem prac zgłoszonych jako 

osiągnięcie 
4 - 45 355 49 355 

Sumaryczny IF z roku wydania publikacji - 11.410 11.410 

Sumaryczny IF z roku wydania publikacji  

z pominięciem prac zgłoszonych jako 

osiągnięcie 

- 5.972 5.972 

Prezentacje wyników badań na konferencjach 

międzynarodowych i krajowych 
- - 71 - 71 - 

Ekspertyzy i dokumentacje prac badawczych - - 6 - 6 - 

Artykuły popularnonaukowe - - 2 - 2 - 

Recenzje artykułów naukowych - - 21 - 21 - 

*Liczba punktów obliczona wg listy czasopism punktowanych w roku opublikowania artykułu  
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Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

Teledetekcyjne monitorowanie zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym  

w aspekcie przemian pokrycia terenu na obszarach porolnych i poprzemysłowych  

b) publikacje wchodzące w zakres osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, tytuł/tytuły 

publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy) 

[H1] Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser 

Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest 

District (Poland). Pure and Applied Geophysics, Vol. 171 (2014), No.6, pp. 857-866,  

DOI: 10.1007/s00024-013-0668-8 

MNiSW: 25; IF= 1.618; Web of Science, SCOPUS; udział: 60% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) udziale w opracowaniu metodyki, przetwarzaniu danych oraz 

analizie i interpretacji wyników, 3) opracowaniu prezentacji graficznych, 4) napisaniu 

publikacji, 5) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

[H2] Szostak M., Wężyk P., Király G., Hawryło P., Bednarski A., 2018. Automation in the 

assessment of forest succession dynamics using airborne laser scanning data. 18th International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol. 18, 

Issue 2.3, pp.41-48. ISBN 978-619-7408-41-6, ISSN 1314-2704. DOI:10.5593/sgem2018/2.3  

MNiSW: 15; Web of Science, SCOPUS; udział: 80% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

[H3] Szostak M., Bednarski A., Wężyk P., 2018. Monitoring of secondary forest succession 

on abandoned farmland using LiDAR point clouds. Geodesy and Cartography, Vol. 67, No.2, 

pp.305-319. DOI:10.24425/gac.2018.125476. 

MNiSW: 13; Web of Science, SCOPUS; udział: 90% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

 



Strona 11 z 47 
 
 

[H4] Szostak M., Hawryło P., Piela D., 2018. Using of Sentinel-2 images for automation of 

the forest succession detection. European Journal of Remote Sensing, Volume 51, Issue 1, 

pp.142-149, DOI: 10.1080/22797254.2017.1412272. 

MNiSW: 20; IF=1.122; Web of Science, SCOPUS; udział: 80% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

[H5] Szostak M., Wężyk P., Hawryło P., Pietrzykowski M., 2015. The analysis of spatial and 

temporal changes of land cover and land use in the reclaimed areas with the application of 

airborne orthophotomaps and LANDSAT images. Geodesy and Cartography, Vol. 64, No 1, 

pp. 75-86. DOI: 10.1515/geocart-2015-0006 

MNiSW: 13; Web of Science, SCOPUS; udział: 85% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

[H6] Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Hawryło P., Lisańczuk M., 2015. Determination of the 

spatial structure of vegetation on the repository of the mine Fryderyk in Tarnowskie Góry, 

based on airborne laser scanning from the ISOK project and digital orthophotomaps. Geodesy 

and Cartography, Vol. 64, No 1, pp. 87-99. DOI:10.1515/geocart-2015-0007 

MNiSW: 13; Web of Science, SCOPUS; udział: 80% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

[H7] Szostak M., Likus-Cieślik J., Knapik K., Wężyk P., Pietrzykowski M., 2018. Analysis of 

land use and land cover classes for the afforested post-mine site using Sentinel-2 images. 18th 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 Conference 

Proceedings, Vol. 18, Issue 5.2, pp. 41-48. ISBN 978-619-7408-47-8 / ISSN 1314-2704, 

DOI:10.5593/sgem2018/5.2 

MNiSW: 15; Web of Science, SCOPUS; udział: 80% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  
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[H8] Szostak M., Likus-Cieślik J., Knapik K., Wężyk P., Pietrzykowski M. 2019. 

Monitorowanie zasięgu roślinności o charakterze leśnym w obszarach rekultywowanych  

z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych Sentinel-2”. Sylwan, 163 (1), s.55- 61 

MNiSW: 15; IF=0.623; Web of Science, SCOPUS; udział: 80% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

[H9] Szostak M., Knapik K., Likus-Cieślik J., Wężyk P., Pietrzykowski M. 2019. Fusing 

Sentinel-2 imagery and ALS Point Clouds for Defining the LULC Changes Ongoing on 

Reclaimed Areas by Afforestation. Sustainability, 11, 1251, doi:10.3390/su11051251 

MNiSW: 20; IF=2.075; Web of Science, SCOPUS; udział: 80% 

Mój wkład w opracowanie publikacji polegał na: 1) sformułowaniu koncepcji pracy  

i kierowaniu badaniami, 2) opracowaniu metodyki, 3) pozyskaniu i przetwarzaniu danych,  

4) analizie i interpretacji wyników, 5) opracowaniu prezentacji graficznych, 6) napisaniu 

publikacji, 7) przeprowadzeniu publikacji przez etap recenzji  

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie 

Gospodarowanie przestrzenią oraz monitorowanie przemian zachodzących  

w otaczającym nas środowisku to temat niezmiernie ważny i aktualny. W nowoczesnym  

i zrównoważonym leśnictwie, zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym czy ochronie 

przyrody, zasobów naturalnych i krajobrazu coraz częściej stosowane są technologie 

teledetekcyjne. Monitorowanie zmian w pokryciu i użytkowaniu terenu w tym m.in.  

w zakresie rozwoju zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym to właśnie jeden z elementów 

obserwowania przemian zachodzących w środowisku, w którym zasadne wydaje się wskazanie 

możliwości automatyzacji i właściwości stosowania najnowszych technologii i geodanych.  

Automatyzowanie monitorowania procesu kształtowania się zbiorowisk roślinnych to 

jeden z głównych aspektów stosowania nowoczesnych metod geoinformatycznych a uzyskanie 

obiektywnych informacji o otaczającym nas środowisku wskazuje na istotę korzystania  

z danych przestrzennych, pozyskiwanych technikami fotogrametrii i teledetekcji. Generowanie 

charakterystyk przestrzennych roślinności w sposób zautomatyzowany niewątpliwie otwiera 

nowe możliwości w zakresie modelowania struktury roślinności, w tym określania cech 

biometrycznych oraz biomasy. Informacje o strukturze przestrzennej roślinności to także 

podstawa dla badań nad bioróżnorodnością, czy wykonywania analiz przestrzennych GIS  

(ang. Geographic Information System, pl. System Informacji Geograficznej), wymagających 

aktualnej i precyzyjnej informacji o klasach pokrycia terenu.  

Proces wykrywania i monitorowania zmian w zakresie pokrycia i użytkowania terenu,  

w tym sukcesji roślinności na gruntach porolnych jest przedmiotem szerokiego zainteresowania 

[Bowen et al.  2007; Kolecka et al. 2015; Kolecka et al. 2017; Kozak et al. 2007; Lieskovský 

et al. 2015; Navarro, Pereira 2012; Oikonomakis, Ganatsas 2012; Pazúr et al. 2014; Pelorosso 
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et al. 2011; Pre´vosto et al. 2011; Ruskule et al. 2012]. Sukcesja zbiorowisk roślinnych  

o charakterze leśnym na gruntach porolnych ma charakter powszechny. Jest to zjawisko 

występujące w skali globu na dziesiątkach milionów hektarów. Sukcesja wtórna lasu zachodzi 

na dużą skalę, a zmieniające się warunki ekonomiczne i demograficzne intensyfikują to 

zjawisko [Szwagrzyk 2004]. Na odłogowanie gruntów i wyłączenie gruntów  

z produkcji rolnej ma wpływ wiele czynników [Gniadek et al. 2017; Śmigielski et al. 2017] 

takich jak m.in. odległość od kompleksów leśnych, struktura działek rolnych i zmiany 

demograficzne obszarów wiejskich − migracja mieszkańców wsi do miast. Na rolnikach ciąży 

obowiązek utrzymywania gruntów rolnych w tzw. dobrej kulturze rolnej, czyli 

przeciwdziałanie erozji gleby oraz niedopuszczanie do opanowania gruntów przez roślinność, 

niestanowiącą produkcji rolnej, jednak w obszarach z glebami o słabej jakości i dużym 

rozdrobnieniu własnościowym to opłacalność produkcji jest czynnikiem decydującym  

o użytkowaniu gruntu.  

Monitorowanie zmian w zakresie użytkowania gruntów, w szczególności identyfikacja 

obszarów sukcesji zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym jest ważne w aspekcie 

właściwego gospodarowania gruntami, przyznawania dopłat bezpośrednich do rolnictwa 

(programy Unii Europejskiej) ale także niezmiernie istotne w zakresie tematyki zwiększania  

lesistości kraju, określania biomasy, problematyki energii odnawialnych i sekwestracji węgla 

[Susyan et al. 2011]. W odniesieniu do Krajowego Programu Zwiększania Lesistości  

[KPZL 2003] w roku 2020 lesistość ma stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050 roku 33%. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego [GUS, Roczniki statystyczne leśnictwa 

2018] powierzchnia gruntów leśnych w 2017 wynosiła 9447.0 tys. ha, czyli 30.9% powierzchni 

lądowej kraju. Lesistość wg GUS na rok 2017 to 29.6%. W tym zakresie należy nadmienić, iż 

rzeczywista lesistość kraju ma wartość wyższą niż wynika to z danych GUS [Hościło i in. 2016; 

Jabłoński i in. 2018], a naturalna sukcesja leśna znajduje się poza zasięgiem jakiejkolwiek 

kontroli. Prognozy wzrostu lesistości w Polsce oraz plany zalesień powinny uwzględniać 

zjawisko wtórnej sukcesji leśnej [Szwagrzyk 2004]. W tym zakresie ważna jest także ocena 

hodowlanej przydatności roślinności do kształtowania lasu na gruntach porolnych [Buraczyk 

2013] oraz problematyka zagospodarowania i przebudowy nowo powstających lasów, czyli jak 

będą one funkcjonować w krajobrazie [Szwagrzyk 2004].   

Monitoring obszarów pozostawionych do naturalnego zalesienia jest również istotny  

z uwagi na kwestie bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Jest to ważne, pod kątem 

monitorowania zagrożenia wystąpienia pożaru, bezpośrednio na terenach, dla których 

zaprzestano użytkowania rolniczego, na których formuje się roślinność o charakterze leśnym, 

jak i przedostania się zasięgu pożaru do kompleksów lasów gospodarczych, czy terenów 

chronionych oraz obszarów zabudowy. 

Technologie teledetekcyjne mogą dostarczyć precyzyjnych informacji o zachodzącym 

procesie sukcesji roślinności o charakterze leśnym na gruntach porolnych i znacząco 

przyspieszyć wykrywanie oraz ocenę tego zjawiska [Bergen, Dronova 2007; Lasanta et al. 

2017; Prishchepov et al. 2012]. Dane teledetekcyjne oraz technologie geoinformatyczne 

przyczyniają się do rozwoju badań nad rozmieszczeniem, określeniem wielkości i dynamiką 

biomasy. W związku ze zwiększającą się dostępnością do danych teledetekcyjnych otwierają 

się szerokie możliwości automatyzacji w zakresie wyznaczania przemian klas pokrycia  

i użytkowania terenu oraz analiz przestrzennych GIS dla kompleksowego monitorowania 

rozwoju zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym. Mowa tu m.in. o technologii lotniczego 

skanowania laserowego, która stanowi duży potencjał dla prowadzenia wielkoobszarowych 

badań zasięgu i struktury przestrzennej roślinności w aspekcie monitorowania obszarów 

sukcesji leśnej [Ewijk et al. 2011; Falkowski et al. 2009; Kolecka 2018].  
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W maju 2018 r. Komisja Europejska [European Commission 2018] wskazała nowe 

zasady i zalecenia w ramach upraszczania i modernizacji unijnej wspólnej polityki rolnej 

(WPR), które po raz pierwszy wyraźnie zezwalają na wykorzystanie szeregu nowoczesnych 

technologii m.in. podczas przeprowadzania kontroli dopłat dla gospodarstw rolnych. Zalecane 

jest zautomatyzowane, geoinformatyczne podejście w oparciu o wykorzystanie danych  

z obserwacji Ziemi. Wskazane w niniejszym opracowaniu osiągnięcie naukowe wpisuje się 

właśnie w te najnowsze wskazania Komisji UE. 

W tym momencie należy zwrócić uwagę, na drugi równie istotny aspekt obecnych 

przemian środowiskowych zachodzących nie tylko w Polsce, ale i szerszym globalnym ujęciu.  

Mowa o przywracaniu i odtworzaniu warunków przyrodniczych i użytkowych obszarów 

poprzemysłowych. Działalność przemysłowa związana z wydobyciem miała duży wpływ na 

środowisko naturalne, a zwłaszcza warunki glebowe [Krzaklewski, Pietrzykowski 2002; 

Krzaklewski et al. 2004]. W wyniku działalności wydobywczej krajobraz naturalny  

w otoczeniu eksploatowanych obiektów został zmieniony – wielokrotnie powstały 

wielkoobszarowe tereny bezglebowe w formie zwałowisk i wyrobisk. Zasadne jest zatem 

objęcie terenów poprzemysłowych monitoringiem i rekultywacją w celu powstrzymania 

degradacji środowiska oraz odtworzenia warunków przyrodniczych i użytkowych tych 

obszarów [Wężyk i in. 2014]. Na obszarze Polski grunty zdewastowane i zdegradowane według 

danych GUS [GUS, Ochrona środowiska 2018] to w 2017 roku łącznie 62.0 tys. ha, 

powierzchnia zrekultywowanych gruntów to 1.3 tys. ha, a zagospodarowanych 0.5 tys. ha. 

Monitorowanie rozwoju roślinności o charakterze leśnym na terenach postindustrialnych jest 

zatem aspektem aktualnym i ważnym, w odniesieniu do oceny prowadzonych zabiegów 

rekultywacyjnych.  

Niewiele jest opracowań w literaturze światowej dotyczących stosowania technologii 

teledetekcyjnych w zakresie monitorowania rozwoju roślinności o charakterze leśnym na 

terenach poprzemysłowych [Koska et al. 2017; Pitblado, Amiro 2014; Urban et al. 2016; Wang 

et al. 2017]. Obszary rekultywowane charakteryzują się dużym rozdrobnieniem klas pokrycia 

terenu, co wymaga szczególnej uwagi dla uzyskania wiarygodnej i szczegółowej klasyfikacji 

pokrycia i użytkowania terenu, w tym m.in. podlegających zmianom obszarów roślinności  

o charakterze leśnym. Wykorzystanie danych teledetekcyjnych otwiera nowe możliwości  

w zakresie monitorowania rozwoju zbiorowisk roślinnych w wybranym interwale czasowym, 

co jest ważnym aspektem w zakresie oceny wyników prowadzonej rekultywacji. 

Z uwagi na istotę i wagę monitorowania rozwoju zbiorowisk roślinnych  

o charakterze leśnym w odniesieniu do przemian pokrycia terenu na obszarach porolnych  

i poprzemysłowych te dwa aspekty zostały łącznie wybrane do oceny możliwości ich 

teledetekcyjnego wsparcia. Materiały teledetekcyjne oraz zautomatyzowane procedury ich 

przetwarzania, zostały wskazane dla określenia możliwości w aspekcie monitorowania 

obszarów porolnych i poprzemysłowych, głównie w zakresie obiektywności uzyskiwanych 

wyników klasyfikacji pokrycia terenu, określania struktury przestrzennej (2D i 3D) roślinności 

oraz dowolnego interwału czasowego (wynikającego z rewizyty satelitów oraz warunków 

pogodowych − zachmurzenie) analizowania zmian (analizy 4D). Tereny porolne  

i poprzemysłowe zostały wskazane do łącznej analizy z uwagi na występujące podobne 

rozdrobnienie klas pokrycia terenu, różnorodną strukturę przestrzenną kształtującej się 

roślinności oraz z uwagi istotność monitorowania rozwoju roślinności na tych obiektach. 

Aspekt monitorowania obszarów porolnych i poprzemysłowych wiąże się bezpośrednio  

z ciągłą potrzebą posiadania precyzyjnych danych geometrycznych i atrybutowych, które mogą 

zostać pozyskane z zastosowaniem technologii teledetekcyjnych a następnie zintegrowane  

w systemie GIS dla generowania nowej informacji z wykorzystaniem analiz przestrzennych 2D 

i 3D.  
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Cel naukowy badań 

1. Określenie możliwości zautomatyzowania monitorowania zbiorowisk roślinnych  

o charakterze leśnym w odniesieniu do przemian pokrycia terenu obszarów porolnych  

i poprzemysłowych z zastosowaniem materiałów teledetekcyjnych i technologii 

geoinformatycznych.  

 

2. Wskazanie i weryfikacja metodyki zautomatyzowanej procedury wykrywania  

i monitorowania obszarów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych w oparciu  

o przetwarzanie chmur punktów lotniczego skanowania laserowego zintegrowane  

z analizami przestrzennymi GIS. 

 

3. Ocena możliwości integracji i przetwarzania materiałów teledetekcyjnych m.in. zdjęć  

i ortofotomap lotniczych, zobrazowań satelitarnych oraz produktów lotniczego 

skanowania laserowego dla określenia przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu, 

w tym głównie rozwoju roślinności na obszarach porolnych i poprzemysłowych. 

 

4. Wskazanie właściwości stosowania przetwarzania chmur punktów lotniczego 

skanowania laserowego dla uzyskania precyzyjnej informacji przestrzennej (3D) 

roślinności kształtującej się i rozwijającej się na terenach porolnych  

i poprzemysłowych. 

 

5. Ocena możliwości stosowania najnowszych ogólnodostępnych zobrazowań Sentinel-2 

w monitorowaniu zmian pokrycia terenu gruntów porolnych i terenów 

poprzemysłowych w aspekcie określania dynamiki zmian obszarów roślinności  

o charakterze leśnym.   

 

Metodyka 

Dla automatyzacji monitorowania rozwoju zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym 

w odniesieniu do przemian pokrycia i użytkowania terenu (ang. Land Use Land Cover; LULC) 

zastosowano metody geoinformacyjne, bazujące na materiałach teledetekcyjnych. 

Analizowano możliwość wykorzystania zdjęć i ortofotomap lotniczych, zobrazowań 

satelitarnych oraz produktów skanowania laserowego, aby wskazać metodykę dla 

uniwersalnego i obiektywnego monitoringu obszarów porolnych i poprzemysłowych – dla 

precyzyjnego określenia zasięgu, rozwoju oraz struktury przestrzennej roślinności. 

LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) jest aktywnym systemem zdalnego 

pozyskiwania informacji, wykorzystującym skoncentrowaną wiązkę promieni świetlnych 

(laserowych), która wysyłana w kierunku obiektu ulega od niego odbiciu (i rozproszeniu),  

a wiązka zwrotna jest rejestrowana i następnie analizowana. Analiza własności powracającej 

wiązki światła umożliwia charakteryzowanie obiektów, od których uległa ona odbiciu. Pomiar 

czasu od wysłania do powrotu promieniowania służy określaniu odległości od źródła 

promieniowania do obiektu [Zawiła-Niedźwiecki 2010]. Tak więc ta technologia 

teledetekcyjna, umożliwia pozyskanie informacji 3D (chmura punktów) o otaczającej nas 

rzeczywistości. W skład systemu LIDAR wchodzą: emiter (urządzenie generujące wiązkę 

światła laserowego) oraz odbiornik (detektor), czyli urządzenie rejestrujące powracającą po 

odbiciu wiązkę danych [Będkowski, Wężyk 2010]. Akronimem LiDAR określana jest także 

technika skaningu laserowego, w ramach której można wyróżnić: satelitarne (ang. Satelite 
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Laser Scannig; SLS), lotnicze (ang. Airborne Laser Scannig; ALS) czy naziemne  

(ang. Terrestial Laser Scannig; TLS) skanowanie laserowe. W związku z coraz 

powszechniejszym stosowaniem bezzałogowych statków latających (ang. Unmanned Aerial 

Vehicles; UAV) należy również nadmienić o skanowaniu laserowym z tego pułapu (Unmanned 

Laser Scanning; ULS).  

W prezentowanych badaniach wykorzystano produkty z lotniczego skanowania 

laserowego (ALS). Podstawowym produktem ALS jest chmura punktów o znanych 

współrzędnych przestrzennych (X, Y, Z), które są miejscami odbić promieni lasera od 

napotkanych przeszkód. Rejestrowane mogą być też: intensywność (ang. intensity) odbicia 

impulsu oraz kolejne echa sygnału (tzw. pierwsze – First Echo, FE i ostatnie – Last Echo, LE). 
Sposób odbicia promieniowania lasera od obiektów terenowych zależy od rodzaju ich 

powierzchni, a także ich struktury wewnętrznej. Przy analizie danych ALS obszarów leśnych 

należy brać pod uwagę zjawisko częściowego odbijania impulsów laserowych przez elementy 

drzew (korony, konary, pnie), niżej położone krzewy (podszyt) oraz rośliny dna lasu 

i istniejącą infrastrukturę [Będkowski, Wężyk 2010].   

Technologia skanowania laserowego dostarcza precyzyjnych informacji  

o ukształtowaniu terenu i obiektach na nim występujących, czyli m.in. o strukturze roślinności. 

Uzyskane chmury punktów 3D z dokładnymi współrzędnymi XYZ są informacjami 

geometrycznymi, a dodatkowe informacje, takie jak intensywność lub liczba ech, są danymi 

opisowymi. Odpowiednie metody filtracji i klasyfikacji zbiorów punktów [Axelsson 2000] 

prowadzą do wygenerowania niezmiernie precyzyjnych modeli: Numerycznego Modelu 

Terenu (NMT, ang. Digital Terrain Model, DTM), Numerycznego Modelu Powierzchni 

(Pokrycia) Terenu (NMPT, ang. Digital Surface Model; DSM) oraz znormalizowanego NMPT 

(zNMPT; ang. normalized Digital Surface Model; nDSM), reprezentującego względne wartości 

obiektów (zNMPT=NMPT-NMT). W wypadku skanowania drzewostanów i analizy warstwy 

koron często używa się terminu Numeryczny Model Koron (ang. Canopy Height Model; CHM) 

– wartości względne wysokości zarejestrowanych koron. 

W opracowaniach wskazanych w osiągnięciu naukowym stosowano dane z projektu 

ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii, [GUGIK 2019]). W projekcie ISOK dla praktycznie całego 

obszaru kraju zostały pozyskane chmury punków ALS z gęstością 4-6 pkt/ m2 dla obszarów 

wiejskich (Standard I) oraz 12 pkt/m2 dla obszarów miejskich (Standard II). Dane ALS  

z projektu ISOK znacząco poprawiły jakość modeli terenu w Polsce. Kluczowym faktem jest 

precyzyjny NMT, który stanowi podstawę dla tworzenia pochodnego zNMPT. Dostępność do 

precyzyjnego NMT i NMPT wskazuje na zasadność automatyzacji monitorowania rozwoju 

roślinności na terenach porolnych i poprzemysłowych.   

Należy nadmienić, iż w niniejszym opracowaniu wskazano możliwości zastosowania 

chmur punków ALS, ale wykorzystanie metodyki może być znacznie szersze w oparciu  

o stosowanie chmur punktów pozyskanych z poziomu UAV (ULS), czy z poziomu 

satelitarnego (SLS). Rozpoczęte pod koniec 2018 roku misje kosmiczne Global Ecosystem 

Dynamics Investigation [NASA, GEDI 2019] oraz Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2 

[NASA, ICESat-2 2019] otwierają nowe możliwości w tym zakresie. Wprowadzenie 

technologii cyfrowych kamer wielkoformatowych i użycie odpowiednich algorytmów 

dopasowania zdjęć (ang. stereomatching) to także kolejna możliwość zautomatyzowanego 

generowania NMPT, co otwiera szerokie możliwości prowadzenia analiz [Vastaranta et al. 

2013; White et al. 2013; White et al. 2017] w wybranym interwale czasowym.  
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W oparciu o sklasyfikowane i znormalizowane chmury punków możliwe jest uzyskanie 

precyzyjnej informacji o strukturze przestrzennej roślinności [Andersen et al. 2006; Hyyppä et 

al. 2004, McGaughey 2004; Naesset 2002; Naesset, Okland 2002]. Podstawowe 

charakterystyki w niniejszym opracowaniu uzyskano poprzez zastosowanie funkcji 

CloudMetrics z pakietu FUSION [McGaughey 2012]. Funkcja ta oblicza z chmury punktów 

ALS wartości, m.in. wysokości: minimalnej, maksymalnej, średniej, mediany, odchylenia 

standardowego, skośności rozkładu czy kolejnych percentyli. Te ostatnie są bardzo dobrą miarą 

oceny wysokości roślinności, w rozumieniu podobnym do określania wysokości drzew  

w lasach gospodarczych. I tak 95 percentyl opisuje wysokość górną drzewostanu, poniżej której 

znajduje się 95% całej analizowanej populacji punktów chmury ALS [Wężyk i in. 2015]. 

Dostępne w oprogramowaniu FUSION opcje pozwoliły na opracowanie map rozkładu 

percentyli wysokości punktów, a także wysokości maksymalnych czy minimalnych i innych 

statystyk. Z wykorzystaniem funkcji GridMetrics (FUSION) przygotowano charakterystyki 

roślinności w postaci rastrowej.   

Zwarcie poziome koron drzew (2D) określano i wizualizowano w formie rastrowej. 

Zwarcie określane było wartościami 0–100%. Dla każdego piksela (o zdefiniowanym przez 

operatora rozmiarze np. 1m x 1m) zliczana była liczba pierwszych odbić (FE) w stosunku do 

wszystkich zarejestrowanych odbić wewnątrz analizowanej komórki rastra.  

W zakresie określenia struktury pionowej (3D) roślinności na bazie chmury punktów 

ALS, jedną z możliwych analiz jest polecenie DensityMetrics (FUSION). Algorytm pozwolił 

wygenerować informacje o liczbie punktów lasera odbitych od roślinności, w jednometrowych 

pionowych przedziałach dla poszczególnych komórek rastra. Dało to możliwość wizualizacji 

profilu struktury pionowej roślinności w postaci histogramu.  

Wybrane przekroje z chmury punktów ALS, pozwalające w precyzyjny sposób 

zwizualizować wybrane obszary oraz wykonać precyzyjne pomiary np. wysokości roślinności 

przygotowano w oparciu o „wolne” oprogramowanie FugroViewer [Fugro 2019]. 

W zakresie badań dotyczącym wykorzystania zobrazowań satelitarnych dla 

monitorowania zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym, w aspekcie przemian pokrycia 

terenu na gruntach porolnych i poprzemysłowych zastosowano m.in. zobrazowania Landsat 7, 

8 i Sentinel-2 [Akyürek et al. 2018; Bontemps et al. 2015; Forkuor et al. 2018; Haas et al. 2018; 

Whyte et al. 2018] w odniesieniu do wyników fotointerpretacji i wektoryzacji zdjęć  

i ortofotomap lotniczych. 

Sentinel-2 to najnowsze ogólnodostępne zobrazowania satelitarne, udostępniane przez 

współpracujące ze sobą ESA (European Space Agency) i Komisję Europejską, w strukturach 

programu Copernicus. Misja Sentinel-2 [ESA, 2019] to satelity Sentinel-2A i Sentinel-2B, 

umieszczone są na tej samej orbicie na wysokości 705 km w odległości 180° od siebie. Sentinel-

2A został wyniesiony na orbitę w 2015 roku, a Sentinel-2B w roku 2017. Satelity wyposażone 

są w nowoczesne skanery wielospektralne wysokiej rozdzielczości. Charakteryzują się 

szerokim pasmem obrazowania – 290 km. Rejestrują promieniowanie w 13 kanałach 

spektralnych o rozdzielczości: 10 m, 20 m i 60 m. Kanały spektralne o rozdzielczości 10 m to: 

niebieski (ang. Blue; B), zielony (ang. Green; G), czerwony (ang. Red; R), oraz z zakresu 

bliskiej podczerwieni (ang. Near Infrared; NIR). Interwał powtarzania wynosi 10 dni dla 

jednego satelity i 5 dni dla dwóch.  

Dla określenia klas pokrycia terenu stosowano klasyfikację obrazu w postaci klasyfikacji 

nadzorowanej (pikselowej) oraz obiektowej (GEOBIA – GEOgraphic Object Based Image 

Analysis).  Klasyfikacja obiektowa została wybrana do analiz, w wybranych opracowaniach 

dla weryfikacji możliwości uzyskania lepszych wyników. GEOBIA [Blaschke 2014; Cordeiro, 

Rossetti 2015; Hay et al. 2005; Kok et al. 2008] opiera się zasadniczo na analizie tzw. 

segmentów (obiektów) tworzonych przez homogeniczne zgrupowania pikseli obrazu.  
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W metodzie GEOBIA oprócz informacji spektralnej wykorzystywane są także logiczne 

powiązania pomiędzy obiektami różnych klas, parametry związane z sąsiedztwem obiektów, 

cechy geometryczne opisujące rozmiary i kształt obiektów, a także cechy tekstury. Klasyfikacja 

obiektowa jest zatem narzędziem dającym szersze możliwości w zakresie klasyfikacji obrazu, 

ale wymaga szerszej wiedzy i umiejętności użytkownika oraz specjalistycznego 

oprogramowania (w badaniach używano oprogramowania e-Cognition, Trimble). W związku 

z powyższym w wybranych opracowaniach weryfikowano czy GEOBIA pozwala na uzyskanie 

wyników lepszych od pozostałych metod – głównie jednak prowadzono analizy  

z zastosowaniem klasyfikacji nadzorowanej (pikselowej), aby wskazać możliwość wykonania 

klasyfikacji obrazu w oparciu o ogólnodostępne geodane i oprogramowanie.  

Dla wykonania klasyfikacji pikselowej w badaniach wykorzystywano oprogramowanie 

ILWIS (Integrated Land and Water Information System, [ILWIS 2019]). Konieczne było 

zdefiniowanie tzw. pól treningowych (obszarów referencyjnych dla każdej klasy pokrycia 

terenu) w oparciu pomiary terenowe GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems) oraz 

klucz fotointerpretacjny, dla kompozycji barwnych zobrazowań satelitarnych: RGB 

(kompozycja w barwach naturalnych) oraz CIR (Color Infrared, kompozycja z kanałów: NIR, 

R, G). Wyniki klasyfikacji zobrazowań satelitarnych zostały poddane ocenie dokładności  

w oparciu o dane z pomiarów terenowych (zbiór danych walidacyjnych – inny zestaw niż pola 

treningowe). Ocena klasyfikacji była prowadzona w oparciu o parametry: dokładność 

producenta (producer’s accuracy), użytkownika (user’s accuracy), ogólną dokładność 

klasyfikacji (overall accuracy; OA). Dokładność klasyfikacji wyrażana jest współczynnikiem 

Kappa (Kappa Index of Agreement) zawierającym się w granicach 0÷1 (0 − brak zgodności 

porównywanych warstw, 1 – warstwy są identyczne) [Adamczyk, Będkowski 2005].  

Ostatnim etapem przetwarzania wyników klasyfikacji zobrazowań satelitarnych były 

analizy przestrzenne GIS. Przeprowadzono proces generalizacji kartograficznej (m.in. funkcje 

Boundary Clean oraz Majority filter, ArcGIS, Esri) oraz wykonano analizy przestrzenne, dla 

określenia szczegółowych informacji o udziale procentowym poszczególnych klas pokrycia 

terenu w analizowanych obszarach. Odniesieniem do wyników klasyfikacji były wyniki 

fotointerpretacji i wektoryzacji ekranowej ortofotomapy. Szczegółowo analizowano zmiany  

zasięgu przestrzennego zbiorowisk roślinności o charakterze leśnym na terenach porolnych  

i poprzemysłowych. 

 

TERENY POROLNE – SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE 

 

W zakresie metodyki przetwarzania danych ALS dla określenia obszaru sukcesji 

roślinności o charakterze leśnym na gruntach porolnych wykorzystywano reklasyfikację 

danych (Reclassify, ArcGIS, ERSI) stosując 3 progi zNMPT >1 m, >2 m i >3 m, reprezentujące 

wartość wysokości roślinności powyżej zadanego parametru. Następnie wyznaczane były 

statystyki (Zonal Statistics, ArcGIS, ERSI) dla uzyskania wartości powierzchni terenów 

objętych procesem sukcesji w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych i klaso-użytków. 

Schemat zautomatyzowanej procedury przetwarzania danych z lotniczego skanowania 

laserowego zintegrowanego z analizami GIS przedstawiono na rycinie 1. 
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Ryc. 1. Schemat procedury przetwarzania danych 

 

W pracy [H1] wykorzystano chmury punktów ALS z roku 2007 (skaner TopoSys 

Falcon II, 14 punktów/m2, FE/LE), pozyskane w ramach projektu naukowego, wykonywanego 

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych „Opracowanie metody inwentaryzacji 

lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi”. 

Przetwarzanie chmur punktów ALS, rozpoczęto od wyselekcjonowania punktów należących 

do klasy grunt dla wygenerowania NMT. Kolejno uzyskano modele NMPT oraz zNMPT. 

Testowano 3 warianty dla wartości progowej zNMPT, tj.: powyżej 1m, 2m oraz 3m, 

reprezentujących wysokość roślinności ponad gruntem. Dla automatyzacji przetwarzania 

powierzchni generowanych na podstawie znormalizowanych chmur punktów ALS (zNMPT) 

wykorzystano schemat w aplikacji Model Builder ArcGIS (ESRI). W kolejnych krokach 

przeprowadzono analizy przestrzenne GIS z zakresu modelowania rastrowego (Map Algebra, 

ArcGIS, ESRI) oraz wektorowego (Zonal Statistics as Table, ArcGIS, ESRI), uzyskując 

końcowy wynik w postaci informacji o obszarze sukcesji leśnej, występującej na użytkach 

figurujących w ewidencji jako grunty orne oraz łąki lub pastwiska.  

Wyniki przetwarzania danych ALS odniesiono do wykonanej wektoryzacji ekranowej 

ortofotomapy i „true ortho” (tzw. ortofotomapa prawdziwa) na drodze fotointerpretacji.  

W opracowaniu testowano także zastosowanie klasyfikacji obiektowej (GEOBIA). Analizy 

GEOBIA przeprowadzono w oparciu o dane obrazowe oraz przetworzone chmury punktów 

ALS (zNMPT). Wykorzystanie chmur punktów w aspekcie ich integracji z informacją 

spektralną, pochodzącą z kamer cyfrowych, dało możliwość wsparcia procesu interpretacji 

obrazu w GEOBIA oraz zmniejszenia subiektywności operatora.  

Prace badacze dla wskazanego obszaru były prowadzone także w następnych latach 

[H2, H3] w oparciu o dostępność kolejnych chmur punktów ALS.  W pracy [H2] wykorzystano 

dane ALS z projektu ISOK (2012, 6 pkt./m2, GUGIK), dla określenia zasięgu sukcesji leśnej  

i struktury przestrzennej roślinności (zgodnie z metodyką przedstawioną powyżej) oraz 

określenia zmian w okresie 2012÷2015. W pracy [H3] uzupełniono badania o dane ALS (2015), 

dzięki udostępnieniu z projektu REMIOFOR−BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. 

Pozwoliło to na wykonanie całościowych analiz w okresie 2007÷2012÷2015 dotyczących 

zmiany zasięgu obszaru sukcesji oraz struktury przestrzennej roślinności. 
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Ważnym elementem opracowania [H3] było zweryfikowanie metody określania 

obszarów sukcesji leśnej na gruntach porolnych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie 

danych ALS dla większego obszaru na terenie gminy Milicz. Procedurę testowano dla obszaru 

obejmującego działki o łącznej powierzchni 282.50 ha w oparciu o ortofotomapy i chmury 

punktów ALS z roku 2012 (6 pkt./m2, ISOK, GUGIK). 

W pracach [H1, H2, H3] wskazano metodykę i zasadność wykonania analiz zasięgu  

i struktury przestrzennej roślinności rozwijającej się na gruntach porolnych w sposób 

obiektywny i zautomatyzowany w oparciu o dane lotniczego skanowania laserowego.  

Ostatnim elementem prac było wskazanie metodyki i możliwości zastosowania 

najnowszych zobrazowań Sentinel-2 (Sentinel 2-A, 2016, ESA) [H4] dla tego samego obszaru 

testowego [H1, H2, H3]. W opracowaniu zastosowano klasyfikację nadzorowaną (pikselową), 

aby wskazać metodykę dla możliwego powszechnego przetwarzania danych bez konieczności 

posiadania specjalistycznej wiedzy i oprogramowania (jak w przypadku GEOBIA).  

  

TERENY POPRZEMYSŁOWE – SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE 

 

Analizy dotyczące rozwoju zbiorowisk roślinności o charakterze leśnym, w aspekcie 

przemian pokrycia terenu na obszarach poprzemysłowych prowadzono w oparciu o dane 

teledetekcyjne dla trzech obszarów testowych. Były to obszary byłych kopalni siarki Jeziórko  

i Machów (woj. podkarpackie, powiat Tarnobrzeg) [H5, H7, H8, H9] oraz zwałowisko 

odpadów popłuczkowych kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach (woj. śląskie) [H6], 

położonej na północnym skraju Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dla obszaru kopalni 

Jeziórko analizowano teren zalesiony (PGL LP, Nadleśnictwo Nowa Dęba, Leśnictwo Stale)  

o powierzchni 216.5 ha, dla kopalni Machów teren zwałowiska o powierzchni 817.7 ha, a teren 

hałdy kopalni Fryderyk to obszar 6.64 ha. Dla obszaru kopalni Jeziórko został przyjęty leśno-

ekologiczny kierunek rekultywacji, dla kopalni Machów rolno-leśny, a hałda Fryderyk nie była 

objęta pracami rekultywacyjnymi. Do analiz wybrano trzy wymienione obszary 

poprzemysłowe z uwagi na odmienne sposoby ich zagospodarowania.   

Dla wybranych do analiz obszarów poprzemysłowych, charakteryzujących się dużym 

rozdrobnieniem klas pokrycia terenu i podlegających głównie zmianom w zakresie obszarów 

roślinności o charakterze leśnym, testowano możliwości stosowania technologii 

geoiformatycznych w oparciu o wykorzystanie najnowszych materiałów teledetekcyjnych.  

W opracowaniu, analogicznie jak dla obszarów porolnych, weryfikowano możliwości 

stosowania zobrazowań satelitarnych oraz chmur punktów lotniczego skanowania laserowego. 

Obszaru Jeziórka i Machowa dotyczą prace [H5, H7, H8, H9]. W opracowaniu [H5] 

wskazano metodykę i wyniki w zakresie przetwarzania zobrazowań satelitarnych Landsat 7 

(2000, NASA), Landsat 8 (2013, NASA) w odniesieniu do efektu fotointerpretacji  

i wektoryzacji ortofotomap lotniczych (2009) oraz danych z programu CORINE Land Cover 

(CLC 2000 i 2006 [CLC 2019]). Dla zobrazowań Landsat 7 i 8 wykorzystano kanały R, G, B 

oraz NIR (rozdzielczość terenowa 30 m). Stosowano dwie metody klasyfikacji obrazu – 

nadzorowaną (pikselową) oraz metodę GEOBIA.   Opracowania [H7, H8, H9] to prace 

dotyczące wykorzystania zobrazowań Sentinel-2 (2016, ESA). Wykonano klasyfikację 

pikselową, a wyniki odniesiono do efektu wektoryzacji ekranowej ortofotomapy.  

W opracowaniu [H9] wykorzystano także chmury punktów ALS (6 pkt./m2, 2012, ISOK, 

GUGIK), dla określenia szczegółowej charakterystyki przestrzennej (3D) roślinności.  
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Dla obszaru zwałowiska kopalni Fryderyk [H6] z uwagi na naturalny sposób wkraczania 

roślinności w drodze sukcesji główną istotą była charakterystyka postępującego procesu. Dla 

szczegółowej analizy rozwoju roślinności i określenia aktualnej precyzyjnej charakterystyki 

przestrzennej roślinności zintegrowano wyniki przetwarzania zebranych materiałów 

teledetekcyjnych. Były to: zdjęcie lotnicze − 1947 (czarno-białe – B&W, piksel 0.37 m), 

ortofotomapy lotnicze − 1998 (RGB, piksel 0.13m), 2003 (B&W, 0.25m), 2009 (RGB, 0.25m, 

2011 (RGB, piksel 0.67 m) oraz chmury punktów ALS − 2011 (12 pkt./m2, ISOK, GUGIK). 

Główną istotą przetwarzania chmur punktów ALS było wyznaczenie szczegółowych 

charakterystyk przestrzennych roślinności, w postaci wysokości (95 percentyl), odchylenia 

standardowego wysokości i zwarcia. Wartości wysokości wyznaczonej z ALS, zostały 

odniesione do wyników pomiarów terenowych wykonanych na 14 powierzchniach 

referencyjnych (kwadraty o boku 10 m) – porównano średnie wartości wysokości dla klas 

roślinności wysokiej, średniej i niskiej. Dla klas roślinności wysokiej i średniej przygotowano 

także histogramy prezentujące rozkład przestrzenny (liczbę punktów ALS) roślinności w jedno 

lub kilku metrowych przedziałach wysokościowych.  

 

Główne wyniki publikacji stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego 

Omówienie wyników podzielono na dwie grupy publikacji. Pierwsze to opracowania 

dotyczące obszarów porolnych, drugie dla obszarów poprzemysłowych. Na koniec 

opracowania zostają podane syntetyczne informacje dla analizowanych obszarów porolnych  

i poprzemysłowych w zakresie wskazania głównych osiągnięć wynikających z realizowanych 

badań. 

 

TERENY POROLNE 

Prace badawcze w zakresie teledetekcyjnego wsparcia wykrywania i monitorowania 

rozwoju zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym na gruntach porolnych rozpoczęłam  

w 2009 roku [Wężyk i in. 2009] – jednak pierwsza znacząca publikacja z tego zakresu ukazała 

się w 2014 roku [H1]. To właśnie publikacja [H1] stanowi trzon prowadzonych przeze mnie 

badań w zakresie automatyzacji procesu wykrywania obszarów sukcesji leśnej na gruntach 

porolnych. Tematyka artykułu dotyczyła oceny procesu wykrywania zmian w pokryciu  

i użytkowaniu terenu, w tym głównie występowania wtórnej sukcesji leśnej, na podstawie 

cyfrowych wielospektralnych ortofotomap lotniczych oraz chmur punktów lotniczego 

skanowania laserowego. W pracy wskazano metodykę automatyzacji procesu przetwarzania 

chmur punktów ALS, zintegrowanego z analizami przestrzennymi GIS, dla uzyskania 

obiektywnej informacji w zakresie obszaru występowania sukcesji leśnej.  

W wyniku [H1] procesu fotointerpretacji i wektoryzacji ekranowej ortofotomap 

lotniczych, automatycznego przetwarzania chmur punków ALS (2007) oraz klasyfikacji 

GEOBIA (na podstawie informacji spektralnych, z kamer cyfrowych oraz danych ALS) 

zidentyfikowano w analizowanym obszarze 32 działki o łącznej powierzchni 40.5 ha jako 

tereny występowania procesu sukcesji leśnej. W wyniku stosowania ww. metod przetwarzania 

danych, uzyskano wzajemnie bardzo zbliżone wyniki zarówno graficzne jak i opisowe – 

lokalizacja jak i łączna powierzchnia gruntów objętych procesem sukcesji. Analizując wyniki 

automatycznego przetwarzania danych ALS stwierdzono, iż zNMPT reprezentujący pokrywę 

roślinną o wysokości powyżej 1m nad gruntem, daje najbardziej zbliżone rezultaty do wyników 

fotointerpretacji i wektoryzacji obrazu ortofotomap lotniczych w zakresie określenia obszarów 

zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym. Obszary, które charakteryzuje wysokość 

roślinności >1m to obszar 19.84 ha (49.0 % analizowanego terenu), natomiast >2m to 18.06 ha 
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(44.6%) a >3m stanowi 16.35 ha (40.4%). Na podstawie wektoryzacji ortofotomapy tereny 

roślinności o charakterze leśnym to 19.05 ha (47.0%), a na postawie wektoryzacji „true ortho” 

19.66 ha (48.5%)  

Różnica łącznej powierzchni terenów roślinności o charakterze leśnym [H1], czyli 

obszarów terenów leśnych – Ls, zadrzewionych i zakrzewionych – Lz (klasy figurujące  

w ewidencji gruntów i budynów, EGiB) wraz z obszarami wtórnej sukcesji leśnej, 

wyznaczonymi w oparciu o dane ALS w stosunku do wyników wektoryzacji ortofotomapy 

wyniosła 0.79 ha co stanowiło 2.0% obszaru analiz oraz 0.18 ha (0.5%) dla wektoryzacji „true 

ortho”. Dla przyjętych wariantów analizy zNMPT>2m oraz >3m, wykazano łączną 

powierzchnię terenów roślinności o charakterze leśnym o powierzchni odpowiednio niższej  

o: 2.4% i 6.6% w stosunku do wyniku wektoryzacji ortofotomapy. Różnice w obszarze 

zNMPT>1m, 2m i 3m wskazały na postępujący proces sukcesji leśnej na analizowanym terenie. 

Na analizowanym obszarze 1.78 ha (4.4%) charakteryzuje się roślinnością o wysokości  

z przedziału 1-2 m a 1.71 ha (4.2%) roślinnością z przedziału 2-3 m. Analiza danych ALS dała 

szczegółowy obraz postępującego procesu sukcesji leśnej. 

W aspekcie analiz GEOBIA [H1] również wykazano właściwość stosowania tego 

zintegrowanego sposobu przetwarzania danych obrazowych i zNMPT, uzyskując wynik  

w zakresie powierzchni terenów roślinności o charakterze leśnym w łącznej wartości 20.38 ha 

(50.3%), czyli różniący się w stosunku do fotointerpretacji wektoryzacji ortofotomapy  

o 1.33 ha (3.3% analizowanego obszaru), a dla wektoryzacji „true ortho” o 0.72 ha (1.8%).  

Niezmiernie ważne jest odniesienie powyższych wyników [H1] do oficjalnych danych 

EGIB. Na analizowanym obszarze wg EGiB tereny leśne – Ls oraz zadrzewione  

i zakrzewione – Lz to łącznie 6.23 ha (15.4%). Wyniki analiz wykonanych w oparciu o dane 

ALS, GEOBIA czy wektoryzację ortofotomapy wykazały ponad trzykrotnie większą 

powierzchnię terenów roślinności o charakterze leśnym niż ta, która figuruje w oficjalnych 

bazach EGIB. Potwierdza to powszechnie zauważalne w Polsce zjawisko sukcesji zbiorowisk 

roślinnych o charakterze leśnym na gruntach rolnych, na których zaprzestano użytkowania.  

Obszary sukcesji leśnej pojawiają się głównie na nieużytkowanych gruntach ornych, obejmując 

11.06 ha, co stanowi 27.3 % analizowanego terenu (dla pastwisk to zmiany 1.77 ha  

a dla łąk 0.68 ha). 

 Podsumowując opracowanie [H1], automatyzacja procesu przetwarzania chmur 

punktów ALS połączona z analizami GIS oraz klasyfikacja obiektowa ortofotomap lotniczych 

wzmocniona danymi ALS pozwoliły na uzyskanie wyników w zakresie granic klas pokrycia 

terenu tożsamych w odniesieniu do fotointerpretacji i wektoryzacji ekranowej, ale w sposób 

bardziej efektywny i obiektywny. 

Badania dla tego obszaru kontynuowano w kolejnych latach – w pracy [H2] wykonano 

analizy na postawie danych ALS z roku 2012 (ISOK, GUGIK). Wykonano je, analogicznie jak 

w opracowaniu [H1] dla granicznych wartości wysokości w postaci zNMPT>1m, 2m oraz 3m. 

Jako działki objęte sukcesją leśną zidentyfikowano 32 działki o łącznej powierzchni 40.92 ha. 

Szczegółowe analizy, w oparciu o fotointerpretację i wektoryzację ekranową na tym obszarze 

wskazały tereny roślinności o charakterze leśnym o łącznej powierzchni 22.56 ha (55.2% 

analizowanego terenu), natomiast w oparciu o zNMPT>1m − 21.14 (51.7%), zNMPT>2m − 

20.65 (50.5%) oraz zNMPT>3m − 19.77 ha (48.3%). Można stwierdzić, iż w odniesieniu do 

wyników fotointerpretacji i wektoryzacji ekranowej ortofotomapy uzyskano dla obszarów 

leśnych różnice dla zNMPT>1m − 1.42 ha, co stanowi 3.5% różnicy w odniesieniu do 

powierzchni obszaru analiz, dla zNMPT>2m − 1.91 ha (4.7%) oraz dla zNMPT >3m − 2.79 ha 

(6.9%). Tak więc została potwierdzona właściwość korzystania z zNMPT>1m dla określania 

obszaru roślinności o charakterze leśnym. Reklasyfikowane wartości zNMPT pozwoliły 

wskazać obszary, dla których rozwijająca się roślinność na gruntach porolnych ma wysokość 

<1m, z przedziału 1-2 m, 2-3 m oraz >3m. Uzyskano precyzyjną i obiektywną informację nie 
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tylko o zasięgu przestrzennym zjawiska wtórnej sukcesji leśnej, ale i o wysokości roślinności. 

Na analizowanym obszarze sukcesji leśnej w roku 2012: 0.88 ha (2.2%) to obszar roślinności  

o wysokości z przedziału 2-3 m, a 0.49 ha (1.2%) roślinności z przedziału 1-2 m. 

Odniesienie wyników [H2] do oficjalnych danych katastralnych (wg EGIB tereny leśne 

– Ls oraz zadrzewione i zakrzewione – Lz na analizowanym obszarze to 5.73 ha) wykazało 

dalszy wzrost obszaru sukcesji leśnej – tereny roślinności o charakterze leśnym to blisko 

czterokrotnie wyższa wartość (2012) niż ta widniejąca w bazach EGIB.  

Ważną częścią pracy [H2] było określenie precyzyjnych różnic w obszarach sukcesji 

leśnej, wyznaczonych w oparciu o przetworzone chmury punktów ALS z roku 2012 oraz 2007 

[H1]. Stwierdzono, iż obszar sukcesji leśnej zwiększył się w latach 2007 ÷2012 o 1.30 ha, czyli 

3.2% analizowanego terenu, na poczet zaprzestania użytkowania rolniczego głównie na 

gruntach ornych. Grunty orne w roku 2012 stanowiły 2.0 ha (4.9%) mniej w stosunku do roku 

2007 – ubytek nastąpił na poczet terenów roślinności o charakterze leśnym −1.30 ha, terenów 

innych (m.in. budowlanych) − 0.52 ha oraz pastwisk − 0.18 ha. 

Przetworzone chmury punktów ALS (2007, 2012) [H2] pozwoliły na szczegółowe 

przestawienie rozwoju roślinności w postaci mapy zmian wysokości – wskazano przyrost 

wysokości roślinności, ale także zidentyfikowano przykłady usunięcia roślinności 

(przywrócenia użytkowania rolniczego).  

Kolejne opracowanie [H3] dla analizowanego terenu to wykorzystanie chmur punktów 

ALS z roku 2015 (projekt REMBIOFOR). Wyniki reklasyfikacji zNMPT kształtowały się 

następująco: dla zNMPT>1m tereny roślinności o charakterze leśnym to 23.87 ha (58.35% 

analizowanego obszaru), zNMPT>2m – 23.19 ha (56.69%) oraz zNMPT>3m – 22.59 (55.22%), 

czyli wyraźnie widać dalej postępujący proces sukcesji leśnej. Obszar roślinności o wysokości 

1-2 m to 0.68 ha (1.66%), a z przedziału 2-3 m − 0.6 ha (1.47%). Oficjalne dane wg EGIB 

wskazują, iż tereny Ls oraz Lz to łącznie 5.73 ha, czyli 14.0% analizowanego terenu, tak więc 

jest to wartość kilkukrotnie niższa niż ta wynikająca z faktycznego użytkowania (zaprzestanie 

użytkowania rolniczego gruntów).  

W opracowaniu [H3] wskazano całościową charakterystykę procesu zmian  

w okresie 2007÷2012÷2015. W oparciu o wyniki przetwarzania danych ALS – zNMPT>1m, 

stwierdzono przyrost w zakresie powierzchni obszarów objętych procesem sukcesji leśnej  

w okresie 2012÷2015 w wartości 2.73 ha (6.66% analizowanego obszaru) czyli łącznie  

w okresie 2007÷2015 o wartość 4.03 ha (9.85%). Przyrost ten głównie wynikał ze zmiany 

w zakresie użytkowania gruntów ornych – w okresie 2012÷2015 zaprzestano użytkowania 

gruntów ornych o łącznej powierzchni 1.40 ha (3.42%), co daje w okresie 2007÷2015 wartość 

3.40 ha (8.31%). Pozostała wartość to zmiana użytkowania łąk i pastwisk. 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych ALS (2007, 2012, 2015) [H3] pozwoliło także 

na obiektywną szczegółową ocenę procesu sukcesji leśnej, w postaci wyznaczenia 

charakterystyk przestrzennych (3D) roślinności takich jak wysokość, odchylenie standardowe 

wysokości czy zwarcie. Średnia wartość wysokości i zwarcia (0-100%) roślinności dla 

analizowanych działek wyniosła odpowiednio dla roku 2007: 11.91 m i 39.5%, 2012: 12.20 m 

i 40.6% oraz 2015: 14.97 m i 55.3%. Pokazuje to zatem rozwój procesu sukcesji leśnej nie tylko  

w zakresie wzrostu zasięgu przestrzennego, ale i wzrostu wysokości i zwarcia roślinności.   

W opracowaniu [H3] przygotowano wizualizacje postępującego zjawiska sukcesji 

leśnej w okresie 2007÷2012÷2015. Zaprezentowano linię trendu oraz wykres pokazujący 

szczegółowo zmiany powierzchniowe w zakresie obszarów leśnych na poczet zaprzestania 

użytkowania rolniczego gruntów ornych, łąk i pastwisk.  Zaprezentowano graficznie wyniki 

przetworzonych chmur punktów ALS w postaci zNMPT dla roku 2007 i 2015 na tle 

ortofotomap. Pozwoliło to wizualnie prześledzić zmiany zachodzące na analizowanym terenie 

w zakresie zmiany zasięgu i wysokości roślinności. Przygotowano mapy rastrowe wysokości, 

odchylenia standardowego wysokości i zwarcia roślinności w analizowanym obszarze.  
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W publikacji zamieszczono mapy dla roku 2015, pokazujące strukturę przestrzenną roślinności 

w formie rastrowej. Efektem finalnym było opracowanie mapy zmian w okresie 2007÷2015. 

Wykazano powiększenie zasięgu przestrzennego zjawiska oraz przyrost wysokości roślinności. 

Ostatnim elementem opracowania [H3] była weryfikacja metody określania obszarów 

sukcesji leśnej na gruntach porolnych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych 

ALS (2012, ISOK) dla większego obszaru. Badanie wykonano dla obszaru w gminie Milicz  

o łącznej powierzchni 282.50 ha. Uzyskano bardzo dobre wyniki w zakresie określenia obszaru 

sukcesji lesnej. Obszary Ls oraz Lz wg EGIB to łącznie 33.84 ha (11.98% analizowanego terenu 

282.50 ha), w oparciu o fotointerpretację i wektoryzację ortofotomapy (2012) zidentyfikowano 

tereny roślinności o charakterze leśnym jako 92.45 ha (32.73%), a w oparciu o przetworzone 

dane ALS dla zNMPT>1m − 94.06 ha (33.30%), zNMPT>2m − 86.09 ha (30.48%) i zNMPT 

− 79.73 ha (28.22%). Uzyskane wyniki potwierdziły, że powierzchnia obszarów roślinności  

o charakterze leśnym wyznaczona w oparciu o zautomatyzowaną metodę bazującą na 

zNPMT>1m daje wartości bardzo zbliżone do wartości otrzymanych w wyniku 

fotointerpretacji i wektoryzacji ortofotomapy. Różnica między tymi dwoma metodami 

wyniosła 1.61 ha na analizowane 282.50 ha, co stanowi zaledwie 0.57% analizowanego terenu. 

Wynik potwierdza zatem możliwość i zasadność korzystania z przetworzonych chmur punktów 

lotniczego skanowania laserowego. Dla analizowanego obszaru zmiany w zakresie 

zaprzestania użytkowania rolniczego gruntów i postępującego rozwoju zbiorowisk roślinności 

o charakterze leśnym nie są odzwierciedlane w bazach EGiB. Dane EGIB wskazują blisko  

3-krotnie niższą wartość niż ta, która odpowiada faktycznemu gospodarowaniu gruntami, czyli 

podobnie jak dla omawianego w pracach [H1, H2, H3] obszaru testowego. Różnice  

w wartościach zNMPT>1m, >2m, >3m wskazują również podobne tendencje procesu sukcesji, 

do tych omawianych na przykładzie testowym [H1, H2, H3] przyjmując wartości łącznej 

powierzchni dla roślinności z przedziału 1-2m: 7.97 ha (2.82%) a dla 2-3m: 6.36 (2.26%). 

Opracowaniem, które nie zostało wskazane do cyklu publikacji, ale prezentuje wyniki 

w zakresie weryfikowania wskazanej zautomatyzowanej metody wyznaczania obszarów 

sukcesji leśnej na gruntach porolnych dla innego obszaru testowego (o pow. 139.77 ha, powiat 

Wieliczka, woj. małopolskie) jest opracowanie [Szostak, Bochenek 2018], omówione  

w zestawieniu pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych. 

Prace [H1, H2, H3] jednoznacznie wskazują, iż tereny roślinności o charakterze leśnym 

faktycznie obejmują większy obszar niż ten figurujący w oficjalnych bazach EGIB (użytki Ls  

i Lz). Wiele przypadków zaprzestania użytkowania rolniczego gruntów ornych, łąk czy 

pastwisk nie jest wprowadzane w EGiB, a co za tym idzie wiele obszarów pokrytych 

roślinnością o charakterze leśnym nie jest rejestrowanych. Jest to ważny aspekt w zakresie 

wskazania możliwości automatyzacji monitorowania zachodzących zmian dla określania m.in. 

faktycznego użytkowania gruntów, lesistości kraju czy biomasy.  

Uzupełnieniem prac [H1, H2, H3] jest opracowanie [H4], wskazujące możliwości 

monitorowania procesu sukcesji leśnej, w oparciu o ogólnodostępne zobrazowania Sentinel-2, 

pozwalające na wykonanie analiz w wybranym okresie czasowym. Opracowanie [H4] to jedno 

z pierwszych opracowań publikowanych w literaturze światowej w zakresie wskazania 

możliwości stosowania zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 dla wykrywania i monitorowania 

obszarów sukcesji leśnej na gruntach porolnych. W pracy wykorzystano zobrazowania 

Sentinel-2 z 2016 roku (Sentinel 2-A, ESA). Wyniki klasyfikacji nadzorowanej (pikselowej) 

zobrazowania dla obszaru testowego, tożsamego z opracowaniami [H1, H2, H3] porównano do 

efektu fotointerpretacji i wektoryzacji ekranowej ortofotomapy (analogiczne jak w przypadku 

przetwarzania danych ALS).  

Efekt opracowania zobrazowań Sentinel-2 [H4] dał bardzo dobre rezultaty, w zakresie 

graficznej prezentacji obszarów sukcesji leśnej figurującej na gruntach, dla których zaprzestano 

użytkowania rolniczego. Mapy prezentujące obszary sukcesji leśnej, identyfikowane w efekcie 
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klasyfikacji zobrazowań Sentinel- 2 oraz wektoryzacji ekranowej ortofotomapy pokazują 

wyraźną zgodność uzyskanych wyników. Dla obszaru testowego powierzchnia terenów 

leśnych – Ls oraz zadrzewionych i zakrzewionych – Lz, figurujących w EGIB (5.73 ha, 12.71% 

obszaru testowego) oraz obszarów sukcesji leśnej łącznie w oparciu o klasyfikację 

nadzorowaną (pikselową) zobrazowań Sentinel-2 dały wartość 24.33 ha (53.93%), a w oparciu 

o wektoryzację ortofotomapy 22.59 ha (50.08%), czyli 1.74 ha różnicy (3.85%). Widać zatem, 

że jest to gorszy wynik w odniesieniu do wyników przetwarzania danych ALS [H1, H2, H3], 

ale jest to wartość bardzo zadowalająca, biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia  

w wybranym interwale czasowym monitoringu zmian użytkowania gruntów pod kątem 

rejestracji obszarów sukcesji leśnej, w oparciu o ogólnodostępne dane i oprogramowanie.  

Opracowanie [H4] wykonano z zastosowaniem klasyfikacji nadzorowanej (pikselowej), 

aby wskazać możliwości szerokiego zastosowania, nieograniczonego specjalistyczną wiedzą 

czy oprogramowaniem, jak w przypadku GEOBIA. Przetwarzanie zobrazowań Sentinel-2 daje 

nowe możliwości (w odniesieniu do zobrazowań Landsat) w aspekcie identyfikacji stosunkowo 

trudnych do analiz obszarów sukcesji roślinności o charakterze leśnym. Dokładność 

klasyfikacji, oceniona w oparciu o pola weryfikacyjne (terenowe) wyniosła 98% − był to zatem 

bardzo dobry i w pełni zadowalający rezultat, wskazujący na możliwość automatyzacji 

wykrywania i monitorowania obszarów sukcesji leśnej w oparciu o zobrazowania Sentinel-2.  

TERENY POPRZEMYSŁOWE 

W zakresie teledetekcyjnego monitorowania zbiorowisk roślinnych o charakterze 

leśnym na obiektach poprzemysłowych prace stanowiące niniejszy cykl publikacji to 

opracowania dotyczące obiektów badawczych byłych kopalni siarki Jeziórko i Machów  

[H5, H7, H8, H9] oraz zwałowiska odpadów popłuczkowych kopalni Fryderyk [H6]. Istotą tych 

prac było wskazanie możliwości stosowania materiałów teledetekcyjnych dla określenia 

przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu w aspekcie rozwoju roślinności o charakterze 

leśnym. 

Opracowanie [H5] rozpoczyna prace z zakresu monitorowania (udział procentowy 

poszczególnych klas, w tym będących przedmiotem głównego zainteresowania terenów 

leśnych) obszarów byłych kopalni siarki Jeziórko i Machów w oparciu o zastosowanie 

klasyfikacji zobrazowań Landsat 7 i 8, w odniesieniu do fotointerpretacji i wektoryzacji 

ortofotomapy oraz danych z programu CORINE Land Cover (CLC). W pracy zweryfikowano 

wyniki klasyfikacji nadzorowanej oraz GEOBIA.  

Klasyfikacja zobrazowań Landsat 7 (2000, NASA) została przygotowana [H5]  

w oparciu o nomenklaturę pokrycia terenu wynikającą z danych CLC (2000) − większość 

terenu kopalni Jeziórko była identyfikowana jako klasa Miejsca eksploatacji odkrywkowej. 

Tereny Lasów liściastych i Lasów iglastych to łącznie w oparciu o klasyfikację pikselową 

Landsat 7 −11.2% analizowanego terenu oraz w oparciu o GEOBIA  − 4.4% (6.8% różnicy). 

Dla obszaru byłej kopalni Machów tereny Lasów liściastych i Lasów iglastych to w oparciu  

o klasyfikację pikselową − 46.1%, a jako wynik GEOBIA − 32.4% (13.7% różnicy).  

Istotą opracowania [H5] była klasyfikacja nadzorowana (pikselowa) i obiektowa 

(GEOBIA) zobrazowań satelitarnych Landsat 8 (2013), która została odniesiona do wyników 

wektoryzacji ekranowej ortofotomapy. Uzyskano łączny udział klas: Las liściasty i Las iglasty 

dla obszaru kopalni Jeziórko w oparciu o klasyfikację pikselową − 81.1%, GEOBIA − 77.7%, 

w oparciu o wektoryzację ortofotomapy − 72.3% (klasa Las mieszany to 3.1%); dla kopalni 

Machów − 50.5% w wyniku klasyfikacji pikselowej, 58.4% − GEOBIA oraz w oparciu  

o wektoryzację ortofotomapy − Lasy iglaste i Lasy liściaste to łącznie 37.7% oraz 19.6% klasa 

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian. Dla obszaru kopalni Jeziórko klasa Lasy  
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i roślinność krzewiasta w stanie zmian zajmowała odpowiednio: 5.4% − wektoryzacja 

ortofotomapy, 15.7% − klasyfikacja pikselowa oraz 14.4% − GEOBIA. 

Wyniki [H5] wskazują, że w odniesieniu do wektoryzacji ortofotomapy rezultaty 

klasyfikacji pikselowej i GEOBIA różniły się w granicach od kilku do kilkunastu procent. 

Dokładność klasyfikacji wskazywała na 85% zgodności uzyskanego wyniku, co mieściło się  

w stosunkowo niskim wyniku klasyfikacji zobrazowań. Można zatem podsumować, iż 

klasyfikacja zobrazowań Landsat pozwalała na określenie ogólnych informacji  

o przekształceniach zachodzących z zakresie zmian pokrycia terenu. Uzyskano graficzną 

prezentację klas, w tym terenów leśnych i zadrzewionych na analizowanych terenach 

poprzemysłowych, ale zauważono, że elementem kluczowym uzyskanego wyniku 

przetwarzania była rozdzielczość terenowa zobrazowań satelitarnych Landsat, a nie metoda 

klasyfikacji. Klasyfikacja metodą GEOBIA nie polepszyła znacząco wyników. W pracy [H5] 

zasygnalizowano, że właściwe będzie zweryfikowanie szerszych możliwości klasyfikacji 

pokrycia terenu dla terenów poprzemysłowych w oparciu o przyszłe zobrazowania Sentinel-2. 

[H7, H8, H9]. 

Równolegle z pracami dla obiektów Jeziórko i Machów prowadzono prace w zakresie 

teledetekcyjnego określenia przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu zwałowiska 

odpadów popłuczkowych kopalni Fryderyk [H6], w tym głównie rozwoju roślinności  

w drodze sukcesji roślinności o charakterze leśnym. Analizy przestrzenno-czasowe zmian 

pokrycia terenu hałdy Fryderyk (rozwój roślinności krzewiastej i drzewiastej) wykonane  

w oparciu o zdjęcie lotnicze z 1947 roku i ortofotomapy lotnicze z lat: 1998, 2003, 2009, 2011 

oraz chmury punktów lotniczego skanowania laserowego z 2011 roku (12 pkt./m2, 2011, ISOK, 

GUGIK) wykazały stopniową ekspansję roślinności na powierzchni hałdy. Analizując zmiany 

zasięgu przestrzennego roślinności na zwałowisku (proces rozwoju roślinności) stwierdzono, 

iż w roku 1947 większość hałdy pokryta była przez roślinność niską, porastającą głównie 

wschodnią część zwałowiska i centralną wierzchowinę. Roślinność wysoka to zaledwie 2% 

terenu hałdy. Interpretując wyniki wektoryzacji ortofotomapy z 1998 roku stwierdzono,  

iż nadal większa część hałdy to roślinność niska z dalej utrzymującym się strefowym podziałem 

na roślinność zwartą zajmującą wierzchowinę i rozproszoną, utrzymującą się na skarpach. 

Widoczny jest jednak rozpoczynający się rozwój roślinności wysokiej. W kolejnych latach 

miała miejsce wyraźna ekspansja roślinności wysokiej w kierunku na północ i na zachód.  

W oparciu o wektoryzację ortofotomapy z 2011 roku, wspartą przetworzonymi danymi z ALS 

(zNMPT) określono, iż roślinność pokrywa 80% całkowitej powierzchni hałdy, w tym 

roślinność wysoka to blisko 40%. Zatem proces sukcesji roślinności w okresie tych blisko  

65 lat jest znaczący, w tym głównie w aspekcie rozwoju roślinności drzewiastej. 

Przetwarzanie chmur punków ALS pozwoliło przedstawić strukturę przestrzenną 

roślinności w postaci map rastrowych wysokości, odchylenia standardowego wysokości, 

zwarcia oraz histogramów, na których wyraźnie przedstawiono zróżnicowaną strukturę 

roślinności [H6]. Wartości średnie wysokości dla klas roślinności wyniosły odpowiednio  

w oparciu o analizy chmur punktów ALS: roślinność wysoka – 17.20 m, roślinność średnia – 

5.92 m i roślinność niska – 0.30 m. Dla określenia dokładności wyznaczenia wysokości z ALS 

(HALS) odniesiono uzyskane wartości do wyników pomiarów terenowych wysokości (HT), 

wykonanych na 14 powierzchniach referencyjnych. Wskazano właściwość korzystania  

z danych ALS w aspekcie uzyskania szczegółowej charakterystyki przestrzennej roślinności 

drzewiastej.  

Podsumowując praca [H6] wykazała zasadność integracji danych teledetekcyjnych dla 

monitorowania rozwoju i określenia szczegółowej charakterystyki przestrzennej roślinności, 

porastającej teren hałdy Fryderyk. Rozszerzeniem prac badawczych w zakresie informacji  

o pokryciu roślinnością analizowanego obiektu było odniesienie do właściwości inicjalnych 

gleb hałdy, charakteryzujących się wysoką koncentracją żelaza i innych pierwiastków 
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śladowych [Pająk et al. 2018]. Wyniki prac omówiono dziale pozostałych osiągnięć naukowo-

badawczych.  

Prace [H7, H8, H9] to podobnie jak dla terenów porolnych jedne z pierwszych 

publikowanych w literaturze światowej opracowań dotyczących stosowania zobrazowań 

Sentinel-2 dla monitorowania zmian pokrycia i użytkowania terenów poprzemysłowych w tym 

m.in. określania zasięgu i obszaru roślinności o charakterze leśnym. W opracowaniach 

analogicznie jak dla terenów porolnych weryfikowano wyniki klasyfikacji nadzorowanej 

(pikselowej) Sentinel-2, dla wskazania uniwersalnej metodyki, nie ograniczonej 

specjalistycznym oprogramowaniem.  

Pierwsza z ww. prac to publikacja [H7] dla obszaru byłej kopalni Jeziórko.  

W opracowaniu uzyskano bardzo dobre rezultaty klasyfikacji nadzorowanej (pikselowej) 

zobrazowań Sentinel-2 (2016, ESA) w zakresie graficznej reprezentacji klas pokrycia terenu  

w odniesieniu do wyników fotointerpretacji i wektoryzacji ekranowej. Dla terenów leśnych 

(Las iglasty, Las liściasty oraz dla ortofotomapy także Las mieszany) łączna wartość udziału 

procentowego w odniesieniu do całego analizowanego obszaru wyniosła: Sentinel-2 − 77.2%, 

dla ortofotomapy − 75.4%, czyli 1.8% różnicy natomiast dla klasy Lasy i roślinność krzewiasta  

w stanie zmian: Sentinel-2 − 18.3%, dla ortofotomapy − 13.4%, czyli 4.9% różnicy. Widać 

zatem, że różnice te przyjmowały zdecydowanie lepsze wartości w odniesieniu do 

wcześniejszego opracowania [H5] z zastosowaniem zobrazowań Landsat 8. W opracowaniu 

wskazano, iż przetwarzanie zobrazowań Sentinel-2 otwiera nowe możliwości w zakresie 

monitorowania zmian pokrycia terenu, a co za tym idzie określania rozwoju roślinności  

o charakterze leśnym w dowolnym interwale czasowym w oparciu o ogólnodostępne 

oprogramowanie i geodane. 

Opracowanie [H8] to kontynuacja badań w zakresie wykorzystania zobrazowań 

Sentinel-2 dla obiektów poprzemysłowych. W opracowaniu przestawiono wyniki klasyfikacji 

pikselowej zobrazowania Senitnel-2 (2016) dla obszaru kopalni Machów w odniesieniu do 

wyników klasyfikacji dla terenu kopalni Jeziórko. Wskazano bardzo dobry wynik klasyfikacji 

dla obu obszarów w odniesieniu do weryfikacji terenowej. Ogólna dokładność klasyfikacji 

(OA) wyniosła dla Jeziórka − 90.5%, a dla Machowa − 96.8%. Dla obszaru kopalni Machów 

uzyskano następujące wyniki klasyfikacji zobrazowań Sentinel-2: tereny klas Las iglasty, Las 

liściasty to łączenie 43.1% (ortofotomapa −37.7%, 5.4% różnicy), Lasy i roślinność krzewiasta 

w stanie zmian − 17.6% (ortofotomapa −19.6%, 2.0% różnicy), Grunty orne − 26.5% 

(ortofotomapa − 29.5%, 3.0% różnicy) oraz Łąki i pastwiska − 12.2% (ortofotomapa − 6.5%, 

5.7% różnicy), Wody − 0.6 %. Wyniki klasyfikacji zobrazowań Sentinel-2 dla byłych kopalni 

Machów i Jeziórko przestawiają zdecydowanie lepszą reprezentację graficzną poszczególnych 

klas pokrycia terenu, co przejawia się także w znacząco mniejszej różnicy (w odniesieniu do 

wyników wektoryzacji ekranowej ortofotomapy) w zakresie łącznej powierzchni 

poszczególnych klas w stosunku do wyników klasyfikacji zobrazowań Landsat 8 [H5].  

Różnice w wynikach przetwarzania zobrazowań Sentinel-2 wskazały na 2 lub 3-krotnie lepszy 

rezultat niż dla zobrazowań Landsat 8. 

Opracowanie [H9] to zwieńczenie prac w zakresie monitorowania rozwoju roślinności 

o charakterze leśnym na obiektach Machów i Jeziórko.  W opracowania dokonano łącznego 

zestawienia zmian zachodzących w zakresie klasyfikacji pokryciu terenu analizowanych 

obiektów, głównie w aspekcie wzrostu zasięgu przestrzennego obszarów leśnych. Zestawiono 

graficzne wyniki klasyfikacji zobrazowań Landsat 7 (2000, NASA) i Landsat 8 (2013, NASA), 

wektoryzacji ortofotomapy (2009) oraz klasyfikacji zobrazowań Sentinel-2 (2016, ESA). 

Zweryfikowano i uszczegółowiono wyniki wcześniejszych opracowań [H5] w tym m.in.  

w zakresie klasyfikacji zobrazowań Landsat 7 (2000, NASA) dla terenu byłej kopalni Jeziórko. 

W opracowaniu [H5] klasyfikacja była wykonywana w odniesieniu do klas pokrycia terenu 
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figurujących w CLC (2000) – większość terenu była identyfikowana jako klasa Miejsca 

eksploatacji odkrywkowej, w opracowaniu [H9] większość terenu sklasyfikowano jako Lasy  

i roślinność krzewiasta w stanie zmian, co odpowiada faktycznemu stanowi pokrycia  

i użytkowania tego terenu.  

W opracowaniu [H9] dokonano podsumowania w zakresie zmian łącznej powierzchni 

terenów roślinności o charakterze leśnym (klasy: Las iglasty, Las liściasty oraz Lasy  

i roślinność krzewiasta w stanie zmian) na analizowanych terenach byłych kopalni Jeziórko  

i Machów. Dla obszaru kopalni Jeziórko tereny roślinności o charakterze leśnym w roku 2000 

(Landsat 7) to 82.0% analizowanego obszaru, 88.8% – 2009 (ortofotomapa), czyli w okresie 

blisko 10-cio letnim zmiany udziału powierzchniowego wyniosły 6.8% analizowanego terenu.  

W roku 2016 (Sentinel-2) było to 95.5%, czyli w stosunku do 2009 roku to kolejny przyrost  

o 6.7%. Dla kopalni Machów wartości wynosiły odpowiednio 46.1% – 2000, 57.3% – 2009 

(zwiększenie o 11.2%) oraz 60.7% – 2016 (dalszy wzrost wartości o 3.4%). Widać zatem dla 

obu analizowanych obszarów zwiększenie udziału procentowego terenów roślinności  

o charakterze leśnym. Dla byłej kopalni Machów znacząca cześć obszaru to tereny użytkowane 

rolniczo, co wynika z przyjętego sposobu rekultywacji – w kierunku rolno-leśnym. Wyniki 

klasyfikacji Sentinel-2 (2016) wskazały, że Grunty orne to 26.5%, Pastwiska – 12.2%, Lasy  

i roślinność krzewiasta w stanie zmian – 17.6%, Las liściasty – 41.4%, Las iglasty – 1.7% oraz 

Wody – 0.6%, Dla obszaru byłej kopalni Jeziórko, wykonano rekultywację w kierunku leśno-

ekologicznym, co odzwierciedla się w największym udziale klas pokrycia terenu o charakterze 

leśnym. Wynik klasyfikacji Sentinel-2 (2016) wskazuje: Las liściasty – 52.6%, Las iglasty – 

24.6%, Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian – 18.3 % oraz Wody – 3.4% i Miejsca 

eksploatacji odkrywkowej – 1.2%. 

W opracowaniu [H9] wskazano zasadność wykorzystania z danych ALS (2012, ISOK, 

GUGiK) dla określenia szczegółowej charakterystyki przestrzennej roślinności. Wyniki 

zaprezentowano dla obszaru byłej kopalni Jeziórko, gdyż to właśnie ten obszar 

charakteryzowała zróżnicowana roślinność krzewiasta i drzewiasta. Na bazie chmur punktów 

ALS opracowano mapy przestrzennego rozkładu wysokości (95 percentyl), odchylenia 

standardowego wysokości oraz zwarcia (0-100%). Mapy ukazują charakterystykę przestrzenną 

roślinności. Zintegrowana informacja pozyskana z wykorzystaniem materiałów 

teledetekcyjnych (zobrazowania satelitarne, ortofotomapy lotnicze oraz chmury punktów ALS) 

pozwoliła na kompleksową charakterystykę analizowanego obszaru, pod kątem zmian klas 

pokrycia terenu (wzrostu zasięgu roślinności o charakterze leśnym) jak i szczegółowych 

informacji o strukturze przestrzennej roślinności (charakterystyki 3D). Jest to ważny aspekt  

w ocenie efektów wykonanych prac rekultywacyjnych na tym obszarze. Może też pomóc we 

wskazaniu miejsc, gdzie efekt degradacji terenu, w wyniku prowadzonej eksploatacji, nie został 

jeszcze zniwelowany zabiegami rekultywacyjnymi. Ten aspekt został uwypuklony  

w pracach [Likus- Cieślik i in. 2015; Likus-Cieślik i in. 2017], które stanowią znaczące 

uzupełnienie omawianego problemu (omówione w dziale pozostałych osiągnięć naukowo-

badawczych) rozwoju roślinności na terenie byłej kopalni siarki Jeziórko.  

Ważnymi opracowaniami, które uzupełniają omawianą tematykę i wskazują możliwości 

monitorowania procesu rozwoju roślinności w oparciu o materiały teledetekcyjne  

i zautomatyzowane metody przetwarzania obrazu (m. in. GEOBIA) są opracowania [Szostak  

i in. 2015; Szostak et al. 2016] wykazane w zakresie pozostałych osiągnięć naukowo – 

badawczych, dotyczące terenu Pustyni Błędowskiej (woj. małopolskie i śląskie) , czyli terenu 

w przeszłości, użytkowanego na cele wojskowe obecnie chronionego i podlegającego 

dynamicznym zmianom w zakresie rozwoju roślinności o charakterze leśnym.  
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W aspekcie możliwości przetwarzania chmur punktów ALS dla określania 

charakterystyki przestrzennej roślinności porastającej tereny poprzemysłowe omawianą 

tematykę uzupełniają opracowania [Wężyk et al. 2015; Wężyk i in. 2015] przygotowane dla 

zrekultywowanego obszaru Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” i „Turów”. 

 

Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki 

▪ Wykazano możliwość i zasadność oraz przedstawiono metodykę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych teledetekcyjnych w oparciu o technologie geoinformatyczne dla 

monitorowania rozwoju zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym na gruntach porolnych  

i terenach poprzemysłowych.  

Prezentowane opracowanie wpisuje się w najnowsze trendy w literaturze światowej   

i aspekty praktyczne dotyczące wskazania metodyki w zakresie automatyzacji monitorowania 

rozwoju zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym w oparciu o technologie teledetekcyjne. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystanie zobrazowań satelitarnych oraz chmur punktów 

lotniczego skanowania laserowego pozwoliło na uzyskanie szczegółowych informacji  

o kształtujących się zbiorowiskach roślinnych na gruntach porolnych i terenach 

poprzemysłowych. 

Przedstawiona w opracowaniu zasadność integracji i przetwarzania danych 

teledetekcyjnych wskazuje na możliwość automatyzowania procesu wyznaczania granic klas 

pokrycia terenu w aspekcie szeroko rozumianych analiz przestrzenno-czasowych, dotyczących 

monitorowania zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym. 

▪  Wskazano celowość i metodykę zautomatyzowanego przetwarzania chmur punktów  

lotniczego skanowania lasowego dla uzyskania precyzyjnych i obiektywnych informacji  

o kształtujących się zbiorowiskach roślinnych na obiektach porolnych i poprzemysłowych,  

w tym m.in. w zakresie charakterystyk przestrzennych roślinności. 

Wskazany schemat procedury przetwarzania chmur punktów lotniczego skanowania 

laserowego zintegrowanego z analizami przestrzennymi GIS (oparty na zNMPT) dla 

wyznaczania granic klas pokrycia terenu w zakresie monitorowania terenów porolnych, 

objętych procesem sukcesji leśnej jest metodyką obiektywną i uniwersalną dla prowadzenia 

analiz przestrzenno-czasowych.  

Przedstawione w opracowaniu zastosowania chmur punktów lotniczego skanowania 

laserowego dla uzyskania charakterystyk przestrzennych roślinności m.in. wysokości czy 

zwarcia, pozwalają na uzyskanie precyzyjnych i obiektywnych informacji o kształtujących się 

zbiorowiskach roślinnych na gruntach porolnych i poprzemysłowych. Wyniki analiz mogą być 

wizualizowane w postaci map cyfrowych, profili czy histogramów i stosowane w modelowaniu 

dla podejmowania decyzji o zabiegach i czynnościach w procesie zarządzania środowiskiem. 

Przetwarzanie chmur punktów skanowania laserowego pozwala na uzyskanie precyzyjnych 

informacji o różnorodności pionowej i poziomej roślinności, co odnosi się do informacji  

o rozmieszczeniu, określeniu wielkości i dynamiki biomasy.  
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▪ Przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania zobrazowań Sentinel-2 dla 

monitorowania zbiorowisk roślinnych obszarów porolnych i poprzemysłowych. Wskazane  

w osiągnięciu naukowym publikacje to jedne z pierwszych opracowań, które pojawiły się  

w literaturze światowej w tym aspekcie. 

Przetwarzanie zobrazowań Sentinel-2 pozwoliło na uzyskanie w sposób obiektywny  

informacji w zakresie obszaru występowania roślinności o charakterze leśnym na terenach 

porolnych i poprzemysłowych. Weryfikacja wyników przetwarzania zobrazowań Sentinel-2 

stanowi nowatorskie wskazania dla szerokiego i powszechnego ich stosowania zarówno  

w temacie automatyzacji wykrywania obszarów wtórnej sukcesji leśnej jak i przestrzenno-

czasowego monitorowania zmian klas pokrycia terenu w tym m.in. monitorowania terenów 

roślinności o charakterze leśnym.   

▪ Wykazano zasadność wielokierunkowej, zintegrowanej i zautomatyzowanej analizy 

materiałów teledetekcyjnych dla uzyskania obiektywnej oceny procesu rozwoju roślinności  

i zróżnicowania struktury przestrzennej roślinności na analizowanych obiektach porolnych  

i poprzemysłowych.  

Teledetekcyjne opracowanie pozwoliło określić dynamikę zachodzących zmian, a także 

kierunek ekspansji roślinności. Zintegrowanie danych teledetekcyjnych umożliwiło określenie 

charakterystyki przestrzennej roślinności dla prowadzenia monitoringu zmian i określenia 

wskaźników charakteryzujących roślinność takich jak wysokość drzew czy stopień zwarcia. 

Stosowanie metod przetwarzania (klasyfikacji) obrazu oraz chmur punktów skanowania 

laserowego łącznie z analizami przestrzennymi GIS dało szerokie możliwości pod względem 

automatyzacji wyznaczania granic klas pokrycia terenu, a także monitorowania przestrzenno-

czasowych zmian zachodzących na analizowanych obszarach porolnych i poprzemysłowych. 

Pozwoliło na uzyskanie w sposób efektywny i obiektywny granic klas pokrycia terenu oraz 

struktury przestrzennej roślinności w analizowanych interwałach czasowych.  

 

Podsumowując 

 

Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki to: 

 

1. Wykazanie zasadności i możliwości integracji materiałów teledetekcyjnych m.in. zdjęć  

i ortofotomap lotniczych, zobrazowań satelitarnych oraz chmur punktów lotniczego 

skanowania laserowego dla monitorowania zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym, 

w aspekcie przemian pokrycia terenu na obszarach porolnych i poprzemysłowych. 

2. Wskazanie zautomatyzowanych metod przetwarzania obrazu oraz chmur punktów 

skanowania laserowego dla uzyskania precyzyjnych i obiektywnych informacji o zmianie 

zasięgu oraz strukturze przestrzennej roślinności drzewiastej i krzewiastej, kształtującej 

lub rozwijającej się na gruntach porolnych i terenach poprzemysłowych.  

3. Ocena zasadności i możliwości stosowania najnowszych ogólnodostępnych zobrazowań 

satelitarnych Senttinel-2 dla monitorowania w wybranym interwale czasowym zbiorowisk 

roślinnych o charakterze leśnym, w aspekcie przemian pokrycia terenu na obszarach 

porolnych i poprzemysłowych w sposób obiektywny i zautomatyzowany. 
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4. Opracowanie zautomatyzowanej procedury przetwarzania chmur punktów lotniczego 

skanowania laserowego zintegrowanego z analizami przestrzennymi GIS dla pozyskania 

precyzyjnej i obiektywnej informacji o obszarze sukcesji roślinności na gruntach 

porolnych. 

5. Wykazanie zasadności i poprawności wyników zautomatyzowanego wyznaczania 

obszarów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych w oparciu o stosowanie  

zNMPT > 1 m, reprezentującego wysokość roślinności ponad gruntem. 

6. Wskazanie właściwości praktycznego stosowania chmur punków skanowania laserowego 

dla precyzyjnego określenia charakterystyk przestrzennych (3D) roślinności porastającej 

tereny porolne i poprzemysłowe.  

7. Dla wybranych obszarów testowych gruntów porolnych i obiektów poprzemysłowych  

w oparciu o wskazaną metodykę i materiały teledetekcyjne wykazano rozwój roślinności  

o charakterze leśnym w analizowanych okresach czasowych, zarówno w zakresie 

zwiększenia zasięgu obszaru jak i wzrostu wysokości i zwarcia roślinności. 
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i w Niemczech. Kraków, Wydawnictwa AGH, 339-353 

68. Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Hawryło P., Ratajczak M., 

Pierzchalski M., Szwed P. 2015. Charakterystyka morfometryczna oraz struktura 

przestrzenna roślinności na zrekultywowanym obszarze KWB „Bełchatów” − analizy 

danych z lotniczego skanowania laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa  

w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie, 133-145 

69. Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Pierzchalski M., Szwed P, Hawryło 

P., Ratajczak M., 2015. Landscape monitoring of post-industrial areas using LiDAR and 

GIS technology. Geodesy and Cartography, Vol. 64, No 1, 125-137 

70. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P. 2009. Comparison of the accuracy of the ‘‘PHOTO’’ 

check method with automatic analysis based on ALS data for direct control of subsidy 

payments. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. 20, 445-456 

71. Zawiła-Niedźwiecki T. 2010. Podstawy teledetekcji i fotogrametrii. Techniki 

pozyskiwania teledetekcyjnej informacji obrazowej. [W] Geomatyka  

w Lasach Państwowych. Cześć I. Podstawy. Warszawa, 277 -298 
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Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

Tematyka badawcza realizowana w toku rozprawy doktorskiej została przedstawiona  

w trzech publikacjach naukowych oraz monografii. W opracowaniach omówiono znane  

z literatury rozwiązania z tematu generalizacji kartograficznej oraz wskazano nowe, oparte na 

własnościach trójkąta elementarnego rozpoznawalności rysunku własności dla automatyzacji 

procesu generalizacji kartograficznej 

 
1. Szostak M. 2004. Algorytmy a metoda upraszczania krzywych. Geodezja, Tom 10, zesz. 1, 

Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 61-70 

2. Szostak M. 2004. Tworzenie struktury bazy danych przestrzennych dla potrzeb generalizacji 

kartograficznej. Geodezja, Tom10, zesz. 2, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne 

AGH, Kraków, s. 167-176 

3. Szostak M., Kozioł K., 2006. Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów 

drogowych na przykładzie Bazy Danych Topograficznych. Roczniki Geomatyki, IV/3, s. 219-

226 

4. Chrobak T., Keller S.F., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007. Podstawy cyfrowej 

generalizacji kartograficznej Monografia pod redakcją T. Chrobaka. Uczelniane Wydawnictwo 

Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. ISBN 978-83-7464-094-7; s. 1- 178. 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora (2007) rozpoczęłam pracę na Wydziale Leśnym 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i realizowanie badań naukowych z zakresu 

teledetekcyjnego monitorowania zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym, w aspekcie 

przemian pokrycia i użytkowania terenu. Pierwszym opublikowanym z moim udziałem 

opracowaniem była praca dotycząca określenia możliwości stosowania danych lotniczego 

skanowania laserowego (ALS) dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. W pracy wskazano, 

zasadność prowadzenia kontroli w sposób zautomatyzowany. Analizy przestrzenne GIS 

bazujące na zNMPT wygenerowanym w oparciu o chmurę punktów ALS dla określenia 

obszarów sukcesji leśnej na gruntach porolnych przedstawione w poniższych pracach odnoszą 

się bezpośrednio do wskazanego osiągnięcia naukowego.  

 
1. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2009. Porównanie dokładności metody "FOTO"  

z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat 

bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, s. 445-456. 

2. Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as 

Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District 

(Poland). In: Satellite Technologies in Geoinformation Science. Niedzielski T. (Eds.). Birkhauser, 

Springer Basel, ISBN: 978-3-0348-0849-1, pp. 79-88. 

 

Ważnym opracowaniem, które wskazuje weryfikację opracowanej metodyki 

zautomatyzowanego przetwarzania danych ALS dla określenia obszarów sukcesji leśnej na 

gruntach porolnych dla innego obszaru testowego, niż prace wskazywane w osiągnięciu 

naukowym jest publikacja przygotowana dla obszaru działek o łącznej powierzchni 139.77 ha, 

położonych w powiecie Wieliczka (woj. małopolskie). Jest to przykład obszaru sukcesji leśnej 

na gruntach porolnych, ale nie leżących w bezpośrednim sąsiedztwie terenów PGL LP.  

W opracowaniu metodykę wskazywaną w osiągnięciu naukowym weryfikowano w oparciu  

o ortofotomapy i chmury punktów ALS z projektu ISOK (6pkt./m2, GUGiK). Dla 

analizowanego obszaru w bazach EGIB widnieje łącznie 6.37 ha (4.56%) terenów leśnych – Ls 

oraz zadrzewionych i zakrzewionych – Lz. W wyniku fotointerpretacji i wektoryzacji 

ortofotomapy (2012) stwierdzono 29.92 ha (21.41%) terenów roślinności o charakterze leśnym. 
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W wyniku przetwarzania chmur punktów ALS było to dla zNMPT>1m − 25.44 ha (18.20%), 

zNMPT>2m − 21.86 ha (15.64%) oraz zNMPT>3m − 20.95 ha (14.99%). Dla tego obszaru 

różnica w zakresie wyników uzyskanych w oparciu o zNMPT>1m w stosunku do wyników 

bazujących na interpretacji ortofotomapy wyniosła 4.48 ha, czyli 3.21% dla obszaru dla 

analizowanego terenu 139.77 ha. Opracowanie potwierdziło także w tym przypadku 

nieaktualność baz EGIB w zakresie użytkowania terenu − oficjalne dane wskazują około 

czterokrotnie niższą wartość w odniesieniu do faktycznego pokrycia roślinnością o charakterze 

leśnym na analizowanym terenie. 

1. Szostak M., Bochenek J., 2018. Using airborne laser scanning data for automation land cover 

mapping in the aspect of monitoring forest succession areas. Geoinformatica Polonica.  

Vol. 17:2018, pp.91-97, DOI:10.4467/21995923GP.18.008.9638 

 

W zakresie teledetekcyjnego monitorowania terenów poprzemysłowych, powstały prace, 

które dotyczą bezpośrednio obszarów i tematyki przedstawionej w publikacjach 

wykazywanych w osiągnieciu naukowym. Pierwsza praca dotyczyła wykorzystania technik 

geoinformatycznych i dostępnych geodanych (ortofotomapy i zobrazowań Landsat) dla 

opracowywania map pokrycia (użytkowania) terenu byłej kopalni siarki Machów. 

Opracowanie wykonano w odniesieniu do danych programu CORINE Land Cover, jako 

globalnych map pokrycia i użytkowania terenu. Opracowanie drugie dotyczyło zwałowiska 

kopalni Fryderyk w zakresie monitorowania procesu sukcesji leśnej z wykorzystaniem 

ortofotomap lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS). Ważnym 

elementem opracowania było porównanie powierzchni klas pokrycia terenu uzyskanych  

w oparciu o przetworzone dane ALS oraz wyniki wektoryzacji ekranowej ortofotomapy 

(wspomaganej wykorzystaniem zNMT).  

1. Szostak M., Nowicka M., 2013. Zastosowanie technik geomatycznych dla opracowywania map 

pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii  

i Teledetekcji, Vol. 25, 2013, s. 203-216  

2. Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Lisańczuk M., 2015. Monitorowanie procesu sukcesji leśnej na 

zwałowisku kopalni “Fryderyk” w Tarnowskich Górach z wykorzystaniem ortofotomap 

lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy 

leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 117-132 

 

Kolejne prace to bardzo ważne opracowania, uzupełniające tematykę wskazywaną  

w osiągnięciu naukowym. Dwie pierwsze z nich to opracowania dla terenu byłej kopalni siarki 

Jeziórko dotyczące aspektu oceny efektów wykonanych prac rekultywacyjnych na 

analizowanym obszarze i wskazania miejsc, gdzie efekt degradacji terenu, w wyniku 

prowadzonej eksploatacji, nie został jeszcze zniwelowany zabiegami rekultywacyjnymi. Celem 

pierwszej pracy była wstępna ocena skażenia gleby i roślinności na zalesionym terenie kopalni 

Jeziórko. Wydzielono trzy kategorie powierzchni testowych: kategoria D − zdegradowane, tj. 

nieefektywnie zrekultywowane i bez powodzenia zalesione działki, z niską liczebnością 

pokrywy lub całkowitym brakiem roślinności; kategoria (P) − drzewostany sosnowe oraz 

kategoria (B) − drzewostany brzozowe pomyślnie zalesione. Gleby na powierzchniach 

kategorii D charakteryzowały się wysokim zanieczyszczeniem siarką, nadmiernym zasoleniem 

i silną kwasowością w górnej warstwie glebie. Te parametry wskazywały, że zakończona 

neutralizacja nie została skutecznie wykonana w niektórych miejscach. Powierzchnie kategorii 
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Sosna (P) i Brzoza (B) wykazały dobre tempo wzrostu drzewostanów i parametry gleby, co 

wskazuje, iż zabiegi rekultywacyjne zostały pomyślnie zakończone.  Druga praca miała na celu 

ocenę rozkładu przestrzennego stężenia siarki w warstwie wierzchniej gleby oraz określenie 

zależności między stężeniem siarki, pH gleby, przewodnością elektryczną gleby i pokryciem 

roślinnym analizowanego zalesionego terenu byłej kopalni siarki Jeziórko.  Geoinformatyczne 

opracowanie pozwoliło wskazać liczne obszary na analizowanym terenie z wysoką 

przewodnością elektryczną gleby i wysokim stężeniem siarki w glebie, jak również  

z ograniczoną roślinnością co wskazuje, że efekty rekultywacji tego terenu nadal nie są 

całkowicie satysfakcjonujące. Trzecia praca dotyczy obszaru hałdy Fryderyk w zakresie 

określenia zmian pokrycia roślinnością analizowanego obiektu w odniesieniu do właściwości 

inicjalnych gleb powstających na obiekcie, charakteryzujących się wysoką koncentracją żelaza 

i innych pierwiastków śladowych. Szczegółowa charakterystyka roślinności wskazała na jej 

dużą zmienność przestrzenną, co bezpośrednio odpowiada zmiennej wartości biomasy. 

Największa bioróżnorodność roślinności i najwyższe wartości biomasy (wartość maksymalna 

to 1470.7 m3/ha) występują we wschodniej części hałdy, gdzie rozpoczął się proces sukcesji. 

W zachodniej części hałdy, roślinność była mniej zróżnicowana i słabiej rozwinięta. Średnia 

wartość biomasy dla roślinności całego analizowanego obszaru wynosiła 312.4 m3/ha. 

1. Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Śliwińska-Siuśta M.,Krzaklewski W., Szostak M., 2015. 

Peliminary assessment of soil sulphur contamination and vegetation characteristic in the vicinity 

of former boreholes on afforested post-mine site Jeziorko. Geology, Geopsics and Environment. 

Vol 42, No 4/2015, pp.371-380, DOI:10.7494/geol.2015.41.4.371 

2. Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Szostak M., Szulczewski M., 2017. Spatial distribution and 

concentration of sulfur in relation to vegetation cover and soil properties on a reclaimed sulfur 

mine site (Southern Poland). Environmental Monitoring and Assessment (2017), pp. 189:87, 

DOI: 10.1007/s10661-017-5803-z 

3. Pająk M., Błońska E., Szostak M., Gąsiorek M., Pietrzykowski M., Urban O., Derbis P., 2018. 

Restoration of Vegetation in Relation to Soil Properties of Spoil Heap Heavily Contaminated with 

Heavy Metals. Water Air Soil Pollution, 229:392, pp.1-15, DOI:10.1007/s11270-018-4040-6  

 

W zakresie wykorzystania produktów skanowania laserowego dla określania 

szczegółowej charakterystyki przestrzennej roślinności porastającej tereny poprzemysłowe 

poza publikacjami wskazanymi w osiągnieciu naukowym przygotowano opracowania dla 

zrekultywowanych obszarów Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Turów.  

W prezentowanych pracach wskazano charakterystykę morfometryczną obiektów oraz 

strukturę przestrzenną roślinności tj. jej różnorodność w pionowej i poziomej budowie,  

w oparciu o analizy chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego. Wykorzystując 

NMT, analizowano wybrane parametry i cechy morfometrii terenu. W zautomatyzowanym 

procesie analiz NMPT i zNMPT wyznaczono parametry roślinności, takie jak: wysokość, 

zwarcie, współczynnik penetracji światła, objętość koron czy powierzchnia 2D i 3D koron. 
 

1. Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Hawryło P., Ratajczak M., Pierzchalski M., 

Szwed P., 2015. Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności na 

zrekultywowanym obszarze KWB „Bełchatów” − analizy danych z lotniczego skanowania 

laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 133-145 

2. Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Pierzchalski M., Szwed P, Hawryło P., 

Ratajczak M., 2015. Landscape monitoring of post-industrial areas using LiDAR and GIS 

technology. Geodesy and Cartography, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 125-137, DOI: 10.1515/geocart-

2015-0010 
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Ważnymi opracowaniami wskazującymi metodykę stosowania i przetwarzania 

dostępnych materiałów teledetekcyjnych dla monitorowania przestrzenno-czasowych zmian 

pokrycia terenu w tym m.in. rozwoju terenów roślinności o charakterze leśnym są opracowania 

dotyczące terenu Pustyni Błędowskiej (woj.  małopolskie i śląskie) − terenu w przeszłości, 

użytkowanego na cele wojskowe, obecnie chronionego. W opracowaniu integracja zobrazowań 

KH-9 (CORONA,1974), Landsat 7 (1999), RapidEye (2010) i ortofotomap lotniczych (2009) 

pozwoliła na określenie przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu i dostarczyła 

precyzyjnych informacji o rozwoju terenów roślinności o charakterze leśnym na tym terenie. 

Opracowania drugie w znaczący sposób odnosi się także do opracowań wskazywanych  

w osiągnieciu naukowym w aspekcie porównania wyników przetwarzania zobrazowań 

satelitarnych (RapidEye; GSD 5.0 m) metodą klasyfikacji nadzorowanej (pikselowej)  

i GEOBIA.   
 

1. Szostak M., Wężyk P., Puchała M. Hawryło P., 2015. Spatio-temporal changes land use and land 

cover of the Błędów Desert. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach  

i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-

64758-18-8, s. 103-113 

2. Szostak M., Wężyk P., Hawryło P., Puchała M., 2016. Monitoring the secondary forest 

succession and land cover/use changes of the Błędów Desert (Poland) using geospatial analyses. 

Quaestiones Geographicae 35(3), 2016, pp. 5-13, DOI: 10.1515/quageo–2016–0022 
 

W pracach dotyczących terenów poprzemysłowych są też takie, których istotą było 

geoinformatyczne wsparcie określenia skażenia lub zanieczyszczenia terenu oraz wskazania 

bioróżnorodności roślinności.  Dwie pierwsze prace to geostatystyczne opracowania dla 

przestawienia skażenia środowiska leśnego i oceny poziomu zanieczyszczenia gleb. Trzecie 

opracowanie to praca, w której wskazano rzadkie zbiorowiska roślinne, występujące na terenie 

w przeszłości objętym przemysłową eksploatację torfu. W pracy zastosowano różne geodane 

dla charakterystyki analizowanego terenu. 
 

1. Pająk M., Szostak M., Sławiński M., 2012. Badania geostatystyczne skażenia środowiska 

leśnego uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. Archiwum 

Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 24, s. 245-256 

2. Pająk M., Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M., 2012. Zastosowanie 

narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi  

w rejonie ZGH „Bolesław” w Bukownie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 

vol. 23, s. 315-326 

3. Wanic T., Piątek G., Zwydak M., Pająk M., Szostak M., Błońska E., Warczyk A., Lewnadowski 

T., 2017. Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku 

w Nadleśnictwie Warcino. Studia i Materiały CEPL, R. 19. Zeszyt 51/2/2017, s. 122-130  
 

Badania w zakresie monitorowania przestrzenno-czasowych zmian pokrycia  

i użytkowania terenu prowadziłam też w zakresie innych obszarów niż tereny porolne  

i poprzemysłowe. Były to m.in. prace dla obszaru Gorczańskiego Parku Narodowego. Pierwsza 

praca to opracowanie, którego celem było przeprowadzenie oceny aktualnego (rok 2011) stanu 

krajobrazu obszaru chronionego w oparciu o wyniki opracowania mapy pokrycia i użytkowania 

terenu dla Doliny Kamienicy oraz Pasma Kudłonia i masywu Jaworzyny Kamienickiej. 

W konsekwencji prowadzonych analiz GIS na podstawie zdjęć lotniczych z 1997 roku oraz 

mapy pokrycia i użytkowania terenu z roku 2011, uzyskano wyniki w zakresie procesów 

wpływających na przemiany krajobrazu fragmentu Gorców, w tym głównie zachodzącego na 

dużych obszarach rozpadu jednogatunkowych drzewostanów świerkowych oraz wtórnej 

sukcesji leśnej zidentyfikowanej na polanach reglowych. Druga praca to wykazanie zmian  

w pokryciu lasem Gorczańskiego Parku Narodowego przy użyciu fotointerpretacji zdjęć 

analogowych, klasyfikacji obiektowej (GEOBIA) ortofotomap oraz zastosowania zNMPT 
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pozyskanego metodą dopasowywania obrazu. To ważna praca, która wykazała. iż zmiany 

pokrycia terenu lasem mogą być wykryte z dużą precyzją przy użyciu danych 

geoprzestrzennych (3D) i zautomatyzowanych analiz danych teledetekcyjnych. Kolejne dwie 

prace to opracowania mające na celu opracowanie mapy użytkowania gruntów i pokrycia terenu 

obszarów zlewni wodnych w południowej Polsce, na podstawie klasyfikacji metodą GEOBIA 

zobrazowań BlackBridge RapidEye oraz Landsat. 
 

1. Wężyk P., Mucha M., Szostak M., 2017. Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczanskiego 

Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretacje cyfrowych ortofotomap lotniczych 

CIR z 2011 roku. Roczniki Geomatyki, Tom XV, zeszyt 1(76), s.119-131 

2. Wezyk P., Hawrylo P., Janus B., Weidenbach M., Szostak M., 2018. Forest cover changes in 

Gorce NP (Poland) using photointerpretation of analogue photographs and GEOBIA of 

orthophotos and nDSM based on image-matching based approach. European Journal of Remote 

Sensing, Volume 51, Issue 1, pp. 501-510, DOI: 10.1080/22797254.2018.1455158 

3. Wężyk, P., Hawrylo, P., Szostak, M., Pierzchalski, M., de Kok, R., 2014. The land use and land 

cover (LULC) map of the water catchments areas in south Poland, based on the GEOBIA multi-

stage approach of BlackBridge RapidEye, Landsat and vector data, as an essential part of the 

SaLMaR project. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, 

No 2S, pp. 293-297 

4. Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Pierzchalski P., de Kok R., 2016. Using GEOBIA and data 

fusion approach for land use and land cover mapping. Quaestiones Geographicae 35(1), 2016,  

pp. 93-104, DOI: 10.1515/quageo-2016-0009 
 

Istotny udział prac badawczych prowadzanych przeze mnie zespołowo od 2008 roku to 

badania w zakresie stosowania technologii geoinformatycznych w nowoczesnym  

i zrównoważonym leśnictwie. W tym zakresie zostały opublikowane z moim udziałem prace 

m.in. z zakresu stosowania technologii lotniczego skanowania lotniczego (ALS). Pierwsza 

publikacja z tego zakresu dotyczyła określenia przydatności technologii ALS w pozyskiwaniu 

wybranych parametrów pojedynczych drzew i drzewostanów takich jak np. wysokość drzewa, 

podstawa korony, długość korony drzewa, powierzchnia i objętość, homogeniczność 

drzewostanu. Wyniki odnoszono do pomiarów referencyjnych oraz danych z Leśnej Mapy 

Numerycznej (LMN) i z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Wykazano, 

iż wysokość pojedynczych drzew wyznaczona na postawie danych ALS w odniesieniu do 

pomiarów terenowych (metody tradycyjne) wskazuje niedoszacowanie, natomiast w stosunku 

do danych SILP wyższe wartości dla analizowanych drzewostanów. W kolejnych pracach 

zaimplementowano dane ALS w zautomatyzowanej procedurze aktualizacji granic 

pododdziałów, tj. przebiegu wektorów obiektów podstawowych LMN oraz weryfikacji 

atrybutu wysokości drzewostanów, zapisanej w bazie danych SILP. Analogiczne opracowanie 

zostało przygotowane dla obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego, w zakresie aktualizacji 

mapy i danych opisowych w oparciu o technologię ALS.  

1. Wężyk P., Tompalski P., Szostak M., Glista M., Pierzchalski M., 2008. Describing the selected 

canopy layer parameters of the Scots pine stands using ALS data. 8th international conference on 

LiDAR applications in forest assessment and inventory. SiliviLaser 2008. Sept. 17-19. 2008 - 

Edinburgh, UK. ISBN 978-0-85538-774-7 (CD), pp. 636-645 

2. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Aktualizacja baz danych SILP oraz LMN w oparciu 

o dane lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 

XVII, vol. 21, s. 437-446 

3. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser 

Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest 

(Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR 

Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. 168 – 178 



Strona 41 z 47 
 
 

4. Wężyk. P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Opracowanie metody zautomatyzowanego 

określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego 

oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz Roczniki Geomatyki, 8, 7(43), s. 73-83 

5. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2013. Use of Airborne Laser Scanning Data for  

a Revision and Update of a Digital Forest Map and its Descriptive Database: A Case Study from 

the Tatra National Park. The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, 

Part IV, pp. 615-627, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-

3-642-12725-0_43 
 

Ważne opracowania z zakresu zastosowania danych ALS to prace dotyczące wskazania 

metodyki szacowania liczby drzew w drzewostanie. Pierwsza prezentowana praca z tego 

zakresu potwierdziła wysoką przydatność chmur punktów lotniczego skanowania laserowego,  

a także wielospektralnych, wysokorozdzielczych zobrazowań lotniczych do określania liczby 

drzew, a tym samym i ich zagęszczenia w drzewostanie. W pracy wykazano, iż metody oparte 

wyłącznie na Numerycznych Modelach Koron prowadzą do gorszych rezultatów określenia 

liczby drzew niż nowoczesne podejście wykorzystywane w algorytmach klasyfikacji 

obiektowej (GEOBIA) lub integracji danych ALS i optycznych sensorów (skaner 

wielospektralny). Najdokładniejsze wyniki uzyskano posługując się metodą klasyfikacji 

GEOBIA, a niewiele gorsze dla danych zintegrowanych (ALS i trueortho). Praca udowodniła, 

iż wykrywanie pojedynczych koron sosen jest możliwe na drodze zautomatyzowanego 

przetwarzania chmur punktów ALS.  Druga przedstawiana praca dotyczyła określania liczby 

drzew w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” metodą segmentacji koron na modelach 

wysokościowych, pochodzących z dopasowania zdjęć lotniczych oraz lotniczego skanowania 

laserowego. W pracy wykazano duży potencjał fotogrametrii cyfrowej (metod dopasowania 

zdjęć) oraz analizy obrazu (GEOBIA) w tym zakresie. Badania realizowano w drzewostanach 

sosnowych, które poprzez celowe zaniechanie w ostatnich dekadach pewnych zabiegów 

hodowlanych charakteryzowały się stosunkowo dużym zagęszczeniem drzew w porównaniu 

do drzewostanów gospodarczych. 
 

1. Wężyk P., Tompalski P., de Kok R., Szostak M., Kukawski M., 2010. Metoda szacowania liczby 

drzew w drzewostanie z wykorzystaniem danych ALS i ortoobrazów. Sylwan 154 (11), s. 773-

782 

2. Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., 2016. Determination of the number of trees in the Bory 

Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy height models derived from 

aerial photos matching and airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii  

i Teledetekcji, vol. 28, pp. 137-156, DOI: 10.14681/afkit.2016.011 
 

Badania na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (PNBT) były kontynuowane  

w kolejnych latach m.in. w ramach projektów badawczych (2017 i 2018) pt. „Wykorzystanie 

danych LiDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych  

w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. W tym 

zakresie powstała praca, której celem było określenie struktury przestrzennej wybranych 

drzewostanów sosnowych PNBT, w których zainicjowany został program ochronny czynnej 

borów chrobotkowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem lotniczego (ALS)  

i naziemnego (TLS) skanowania laserowego. W wyniku przeprowadzonych analiz określono 

szereg cech taksacyjnych i parametrów drzewostanów, takich jak: liczba i zagęszczenie drzew 

w drzewostanie, średnia odległość pomiędzy drzewami żywymi, liczba drzew martwych, 

pierśnicowe pole przekroju drzew żywych, zwarcie poziome koron, wskaźnik penetracji koron, 

wysokość górna drzew w wydzieleniu, wysokość podstawy korony drzewa, długość korony 

drzewa, objętość warstwy koron, powierzchnia 2D i 3D koron drzew, średni promień korony, 

współczynnik morfometryczny koron oraz zasięg pionowy martwych gałęzi. Opracowano 

także mapę występowania luk w wydzieleniach. Badania rozpoczęte w 2017 roku są nadal 
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kontynuowane z wykorzystaniem skanowania z platformy BSP (UAS) oraz TLS, które posłużą 

precyzyjnej ocenie zmian struktury przestrzennej drzewostanów, w których przeprowadzono 

cięcia prześwietleniowe. 
 

1. Wężyk P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., Szostak M., Kuzera J., Turowska A., Bura M., 

Wietrzyk P., Kołodziejczyk J., Fałowska P., Węgrzyn M., 2018. Wykorzystanie chmur punktów 

LiDAR w ochronie czynnej borów chrobotkowych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie". 

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 30, s. 27-41, DOI: 10.14681/ 

afkit.2018.002 
 

Równolegle brałam udział w pracach badawczych w zakresie stosowania w praktyce 

leśnej danych naziemnego skanowania laserowego (TLS) − w zakresie możliwości 

wykorzystanie technologii TLS w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów. Pierwsza 

prezentowana praca dotyczyła zastosowania metody TLS w inwentaryzacji lasu, tj. określaniu 

wybranych parametrów takich jak pole przekroju pierśnicowego drzewa (g), wysokości (h)  

i w efekcie miąższość pnia (V). Analizie poddano drzewostan sosnowy w Nadleśnictwie Milicz. 

Praca potwierdziła przydatność metody pomiaru sekcyjnego TLS oraz potrzebę dalszych prac 

nad opracowaniem nowych standardów i parametrów w inwentaryzacji lasu oraz konieczność 

stosowania zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych. Druga praca to opracowanie 

w zakresie określenia biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy 

Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów TLS. W pracy  

z powodzeniem przedstawiono metodykę integracji wielowymiarowych pomiarów 

terenowych, zarówno tradycyjnych jak i TLS. Zaawansowane analizy chmury punktów TLS 

umożliwiły określenie przestrzennej zmienności w profilu pionowym objętości oraz biomasy 

drzewa, otwierając nowe perspektywy badań nad odpowiednim kształtowaniem wzajemnych 

relacji pomiędzy objętością korony i biomasy drzewa. 
 

1. Wężyk P., Sroga R., Szwed P., Szostak M., Tompalski P., Kozioł K., 2009. Wykorzystanie 

technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew  

i drzewostanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19, s. 447-457. 

2. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Określenie biomasy sosny zwyczajnej  

(Pinus sylvestris L.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury 

punktów naziemnego skaningu laserowego. Roczniki Geomatyki, 10, 5(55) s. 79-89. 
 

 

Technologia TLS została także zastosowana w realizowanych przeze mnie badaniach 

zespołowych dla monitorowania pomników przyrody. Prezentowane poniżej prace dotyczyły 

opracowania chmur punktów 3D, pochodzących z naziemnego skanowania laserowego dla 

monitorowania stanu drzewa pomnikowego Dąb Bartek w Zagnańsku. 
 

1. Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Dąb Bartek 3D − 

naziemne skanowanie laserowe 3D pomników przyrody − nowy wymiar edukacji przyrodniczej. 

Studia i Materiały CEPL, R.17, Zeszyt 43/2/2015, s.7-15 

2. Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Wstępne wyniki 

opracowań chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego dębu Bartek 

w Zagnańsku. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 147-161 

3. Wężyk P., Szostak M. Zięba K., Rysiak P., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Preliminary results 

of the monumental tree monitoring based on terrestrial laser scanning - a case study of the Oak 

Bartek in Zagnańsk (Poland). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.27, s.185-

199 
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Opracowanie kolejne to ogólne podsumowanie możliwości wykorzystanie skanowania 

laserowego w badaniach przyrodniczych. Wskazano zarówno możliwości przetwarzania 

danych lotniczego jak i naziemnego skanowania laserowego. 
 

1. Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Systemy informacji przestrzennej. Wykorzystanie 

skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych. W: T. J. Chmielewski. Systemy 

Krajobrazowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-16878-0, s.354-359 
 

W zakresie teledetekcyjnego wsparcia praktyki leśnej najnowsze opracowanie to aspekt 

oceny indeksów roślinności w kontekście szacowania defoliacji drzewostanów sosny 

zwyczajnej. Modele regresji i klasyfikacji zbudowano na podstawie danych referencyjnych  

z 50 powierzchni referencyjnych oraz zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 z trzech dat 

akwizycji. Testowano trzy metody uczenia maszynowego. Stwierdzono, że zobrazowania 

satelitarne Sentinel-2 dostarczają przydatnych informacji na temat defoliacji drzewostanów  

i mogą przyczynić się do monitorowania lasów. 
 

1. Hawryło P., Bednarz B., Wężyk P., Szostak M., 2018. Estimating defoliation of Scots pine stands 

using machine learning methods and vegetation indices of Sentinel-2. European Journal of 

Remote Sensing, VOL. 51, NO. 1, pp. 194-205, DOI:10.1080/22797254.2017.1417745 
 

Kilka prac zostało przygotowanych w zakresie określenia właściwości gleb. Pierwsze 

opracowanie dotyczyło obszaru Pienińskiego Parku Narodowego w aspekcie opisania 

zależności między właściwościami gleb leśnych a typami leśnych zbiorowisk roślinnych.  

W drugim opracowaniu określano wpływ naturalnej sukcesji leśnej na właściwości gleb  

w strefie między lasem i łąką. Trzecie opracowanie to określenie siedliskotwórczych 

właściwości gleb w Nadleśnictwie Warcino. 

1. Wanic T., Bodziarczyk J., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., 

Szostak M., Usień M., Wężyk P., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., Zaleski T., 2017. Trophic 

conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland. Soil Science Annual, 

Vol. 68 No. 4/2017, pp. 205-211, DOI: 10.1515/ssa-2017-0026 

2. Zaleski T., Bodziarczyk J., Wężyk P., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., 

Mazurek R., Szostak M., Wanic T., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., 2018. Wpływ naturalnej 

sukcesji leśnej na właściwości gleb w strefie ekotonowej (między lasem i łąką) w Pienińskim 

Parku Narodowym − wstępne wyniki badań. Pieniny − Przyroda i Człowiek, 15, s. 3-20 

3. Wanic T., Piątek G. Szostak M., Lasota J., Błońska E., Warczyk A., 2017. Zróżnicowanie 

siedliskotwórczych właściwości gleb na transekcie w Nadleśnicwie Warcino (leśnictwo 

Pojezierze, oddział 299) W: Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie 

Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. ISBN 978-83-948029-1-2. 

Nadleśnictwo Polanów, s. 109-122 
 

Kolejno wskazywane prace to publikacje dotyczące stosowania technologii GIS  

i pomiarów GNSS w leśnictwie. Dwie prace dotyczyły obszaru Puszczy Niepołomickiej, koło 

Krakowa. Efektem pierwszej pracy było opracowanie mapy sieci komunikacyjnej, której treść 

stanowiły drogi i ścieżki Leśnej Mapy Numerycznej uzupełnione o linie komunikacyjne 

pozyskane na bazie geodanych z zasobu geodezyjnego.  Drugie opracowanie dotyczyło 

określenia możliwości stosowania technologii GNSS w leśnictwie, w zakresie realizacji 

pomiarów obiektów przestrzeni leśnej o charakterze: punktowym (np. pnie drzew, graniczniki, 

pomniki przyrody), liniowym (np. drogi, ścieżki, wizury) oraz powierzchniowym (np. 

wydzielenia, oddziały, zbiorowiska roślinne). Trzecia praca to analiza hydrologiczna  
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w zakresie kategoryzacji głównych cieków wodnych (na podstawie zlewni sprzężonych)  

i oznaczenia obszarów objętych potencjalnym wpływem występowania i działalności bobra 

europejskiego na obszarze Nadleśnictwa Głogów Małopolski. 

1. Szostak M., Kmiecik J., 2012. Weryfikacja sieci komunikacyjnej Leśnej Mapy Numerycznej 

Puszczy Niepołomickiej na podstawie danych z PZGiK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii  

i Teledetekcji. vol. 23, s. 419-427. 

2. Szostak M., Wężyk P., 2013. Pomiary GNSS w przestrzeni leśnej przy wykorzystaniu różnej 

klasy odbiorników oraz wybranych trybów pomiaru. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii  

i Teledetekcji, vol. 25, s. 217-231 

3. Szostak M., Jagodzińska J., 2017. The hydrological modeling in terms of determining the 

potential European beaver effect. Geodesy and Cartography. Vol. 66/1/2017, DOI: 

10.1515/geocart-2017-0006 
 

Wskazanie możliwości stosowania technologii GIS, cyfrowych prezentacji 

kartograficznych oraz chmur punktów skanowania laserowego w zakresie architektury 

krajobrazu i modelowania obiektów to tematyka kolejnych prac. W opracowaniach 

przygotowano nowoczesne, cyfrowe prezentacje krakowskich Kopców, Parku na Woli 

Duchackiej w Krakowie, Spały oraz Piramidy Fahrenheida w Rapie z wykorzystaniem m.in. 

danych z lotniczego i naziemnego skanowania laserowego. 

1. Szeptalin A., Kulig M., Szostak M., 2013. Sprawozdanie techniczne z praktyki zawodowej 

odbytej w parku w dniach 11-21.VII.2011r. [W:] W. Przegon (Ed.) Park na Woli Duchackiej  

w Krakowie wczoraj dziś jutro. ISBN 978-83-926452-5-2, s. 123-127 

2. Szostak M., Konior J., Kowalik J., Zięba-Kulawik K., 2017. Krakowskie Kopce w ArcGIS 

Online. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 75-84. DOI: 

10.14681/afkit.2017.006  

3. Szostak M., Kowalik A. 2017. Projekt rewitalizacji Spały - opracowanie z wykorzystaniem 

cyfrowych ortofotomap oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum 

Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 125-136. DOI: 10.14681/afkit.2017.009 

4. Zięba-Kulawik K., Szostak M., Wężyk P., Bura M., Janowski J., Łapo J., 2018. Cyfrowa 

Piramida Fahrenheida. Modelowanie 3D oraz integracja chmur punktów lotniczego i naziemnego 

skanowania laserowego Piramidy w Rapie. Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, Tom 2, 

Warszawa-Białystok-Olsztyn, s.201-212 
 

Na koniec zestawienia zamieszczam publikacje dotyczące tematyki edukacji 

geoinformacyjnej realizowanej przy moim udziale na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. Pierwsza publikacja to opracowanie zespołowe dotyczące 

realizowanej dydaktyki w temacie geomatyki w zakresie uczelni kształcących w kierunku 

leśnictwa. Kolejne dwie prace to publikacje popularno-naukowe omawiające tematykę Letnich 

Szkół Geoinformacji GEOGORCE 2013, 2015.     

1. Będkowski K., Brach M., Hawryło P., Kwaśny Ł., Olenderek T., Strzeliński P., Szostak M., 

Szymański P, Tracz W., Wężyk P, 2015. Geomatics education of foresters at agriculture 

universities. [W] I. Jażdżewska. GIS in higher education in Poland − curriculums, issues, 

discussion, s. 36-55 

2. Wężyk P., Szostak M., 2013. Letnia Szkoła Geoinformacji GEOGORCE 2013, czyli LiDAR, 

GIS i telededekcja w gorczańskich chmurach. ArcanaGIS. Magazyn użytkowników Esri. Zima, 

s. 21-22 

3. Wężyk P., Szostak M., Zięba K, 2015. GeoGorce − Letnia Szkoła Geoinformacji.  

O nowoczesnych technologiach wśród gorczańskich szczytów. ArcanaGIS Magazyn 

użytkowników Esri. Zima, s. 44-45 
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Działalność popularyzatorska i dydaktyczna 

 

W ramach działalności dydaktycznej popularyzowałam wiedzę z zakresu geomatyki  

w wielu aktywnościach niekomercyjnych. Jedną z nich był coroczny aktywny udział  

w obchodach Krakowskiego GISDAY (od 2008 roku, http://geo.ur.krakow.pl) poprzez 

realizację wraz ze studentami Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  

(WL UR) wykładów, warsztatów, szkoleń, zajęć praktycznych dla dzieci, młodzieży oraz 

grona studenckiego. Druga aktywność to realizacja szkoleń i wykładów na obozach 

naukowych (szkołach), realizowanych dla grupy kilkunastu lub kilkudziesięciu studentów. 

Były to międzyuczelniane obozy naukowe: Letni Obóz Naukowy PRAGELATO (2010), 

Letnie Szkoły Geoinformacji GEOGORCE (2013 i 2015; http://geo.ur.krakow.pl) oraz 

uczelniane: WINTERGORCE (2015, i 2016) i obozy naukowe Sekcji Geomatyki KNL. 

Realizowane Letnie Szkoły Geoinformacji GEOGORCE zostały opisane w dwóch 

publikacjach popularno-naukowych (ArcanaGIS), podkreślających stosowanie nowoczesnych 

technologii w studenckich projektach naukowych. 

Ważnym elementem popularyzatorskim i dydaktycznym była realizacja 

niekomercyjnych projektów: „Dąb Bartek 3D” (http://geo.ur.krakow.pl; od 2013 roku do 

chwili obecnej) − wraz ze studentami WL UR oraz innych Uczelni m.in. AGH, UJ, UP  

w Krakowie oraz „Piramida 3D” (2015) − wraz z 3D Scaners Lab. Projekty te były szeroko 

komentowane w prasie, radio i telewizji, co dało dodatkowy efekt popularyzowania 

technologii geoinformatycznych w społeczeństwie. Efekty realizacji wymienionych projektów 

(oraz innych) były popularyzowane poprzez liczne prezentacje (referaty, postery) studentów 

na konferencjach naukowych oraz Uczelnianej Sesji Kół Naukowych UR w Krakowie. 

W aspekcie popularyzacji tematyki geomatycznej należy także wymienić realizację 

wraz ze studentami WL UR warsztatów pt. „Edukacja przyrodnicza 3D. Naziemne i lotnicze 

skanowanie laserowe, modelowanie 3D – praktyczne aplikacje i modele drzew i drzewostanów 

3D” na XIX Konferencji „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa” oraz 

prezentację „Detekcja pni drzew powalonych przez huragan w Tatrach w oparciu 

wysokorozdzielcze zdjęcia lotnicze i analizę GEOBIA” w ramach „Workshop on UAS and 

remote sensing in environmental research” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  

Działalność popularyzatorską i dydaktyczną prowadziłam także na gruncie 

międzynarodowym. Brałam udział w czterech pobytach w jednostkach zagranicznych  

w ramach sieci CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies),  

w ramach których realizowałam wykłady i seminaria na University of Sopron (Węgry) − 

Faculty of Forestry, Department of Surveying and Remote Sensing (CIII-PL-0114-11-1617-

M-106351 i CIII-PL-0114-12-1718-M-117127) oraz Czech University of Life Sciences Prague 

(Czechy) − Faculty of Environmental Sciences, Department of Applied Geoinformatics and 

Spatial Planning (CIII-PL-0114-11-1617-M-106405 i CIII-PL-0114-12-1718-M-117129). 

Tematykę realizowanych przeze mnie prac badawczych prezentowałam także na University of 

California (Irvine, USA) − Civil and Environmental Engineering Faculty, Department of Civil 

and Environmental Engineering, Center for Hydrometeorology and Remote Sensing.  

Ponadto aktywnie uczestniczyłam w programie LLP Erasmus IP 2013: Socio-economic 

Challenges in European Forestry, prowadząc kurs z zakresu fotogrametrii 3D.  
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W zakresie działalności dydaktycznej realizowanej na Uniwersytecie Rolniczym  

w Krakowie prowadzę corocznie ćwiczenia laboratoryjne na studiach I i II stopnia  

Wydziału Leśnego z przedmiotów obligatoryjnych „Podstawy geomatyki w leśnictwie”, 

„Geomatyka w leśnictwie” (kierunek Leśnictwo) oraz dla Wydziału Inżynierii Środowiska  

i Geodezji „Podstawy geomatyki” i „Geomatyka - Modelowanie przestrzenne środowiska” 

(kierunek Architektura Krajobrazu). Prowadziłam też ćwiczenia laboratoryjne i terenowe  

w ramach przedmiotu „Geomatyka w zarządzaniu środowiskiem” dla kierunku Zarządzanie 

Środowiskiem Przyrodniczym Wydziału Leśnego (kierunek uległ likwidacji). 

Byłam koordynatorem przedmiotu obligatoryjnego „Kartografia” (kierunek 

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym) oraz opracowałam program i koordynuję dwa 

przedmioty do wyboru „Geomatyka - tworzenie i prezentacja map” oraz „Wykorzystanie 

geodanych w pracach dyplomowych” dla studentów Wydziału Leśnego. Zgodnie z nowym 

programem studiów II stopnia na Wydziale Leśnym (od roku akademickiego 2018/19) jestem 

koordynatorem przedmiotu obligatoryjnego „Kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami 

leśnymi” dla specjalności Geinformatyka w leśnictwie. 

Pod moją opieką zostało wypromowanych 18 prac dyplomowych − 5 magisterskich oraz 

13 inżynierskich. Obecnie w toku są kolejne 3 prace magisterskie oraz 2 inżynierskie. Funkcję 

recenzenta pełniłam dla 21 prac dyplomowych. Byłam promotorem pomocniczym  

rozprawy doktorskiej (zatwierdzona z wyróżnieniem w 2018 roku), realizowanej na Wydziale 

Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

W roku 2014 otrzymałam nagrodę zespołową III-stopnia Rektora Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, w ramach 

działalności (członek zespołu) w Wydziałowym Zespole ds. Dostosowania Programu Studiów 

do Wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na kierunkach Leśnictwo oraz Zarządzanie 

Środowiskiem Przyrodniczym Wydziału Leśnego. W roku 2018/19 prowadziłam działalność 

(członek zespołu) w Wydziałowym Zespole Zadaniowym do Opracowania Reformy Studiów 

II stopnia (mgr) na kierunku Leśnictwo, która została zwieńczona przyjęciem programu 

studiów w roku akademickim 2018/19 dla czterech nowych specjalności: Zarządzanie 

zasobami leśnymi, Ochrona ekosystemów leśnych, Leśnictwo na terenach zurbanizowanych 

oraz Geoinformatyka w leśnictwie.  

Dla realizacji dydaktyki na odpowiednim poziomie ciągle się doszkalam m.in. 

uczestnicząc w certyfikowanych kursach, szkoleniach i warsztatach. Dla podniesienia swoich 

kwalifikacji ukończyłam w 2016 roku dwusemestralne studia podyplomowe na Akademii 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie w zakresie: Lotniczy i naziemny skaning laserowy. 
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Działalność organizacyjna 

Jestem zaangażowana w działalność organizacyjną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. Działam lub działałam (jako członek) w kilku Komisjach, Zespołach 

Wydziałowych. Były to m.in.: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne I i II 

stopnia kierunków: Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym oraz Przetwórstwo 

Drewna (Sekretarz w roku akademickim 2016/2017 oraz Zastępca Sekretarza w 2015/2016), 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki (2018−2020), Wydziałowy Zespół ds. Dostosowania Programu 

Studiów do Wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na kierunkach Leśnictwo  

i Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym (2013−2014) oraz Wydziałowy Zespół 

Zadaniowy do Opracowania Reformy Studiów II stopnia (mgr) na kierunku Leśnictwo 

(2018−2019). 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa 

Fotogrametrii i Teledetekcji. Aktywnie staram się o członkostwo w Komisji Geoinformatyki 

Polskiej Akademia Umiejętności w Krakowie (uczestnictwo w comiesięcznych zebraniach od 

roku 2018, wygłoszenie referatu oraz publikacja w Geoinformatica Polonica PAU).  

W roku 2016 współorganizowałam (Organizing Committee) międzynarodową 

konferencję 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry EARSeL wraz z Young 

Scientist Days on Forestry (łącznie dla ponad 100 osób; http://www.sigforestry2016.eu) oraz 

Summer School (dla 80 osób) „Advanced Geomatics in modern forestry” jako wydarzenia 

poprzedzającego konferencję. W obecnym roku rozpoczynam działania w ramach 

współorganizacji międzynarodowej konferencji ForestSAT 2020.  

Corocznie biorę udział w organizowaniu obchodów Krakowskiego GISDAY 

(zintegrowane dla krakowskich Uczelni; http://geo.ur.krakow.pl). W szczególności brałam 

udział w organizacji głównych obchodów Krakowskiego GISDAY na Wydziale Leśnym 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w roku 2008, 2012 ,,Żywioły Ziemi” i 2017 ,,Czas dla 

Geoinformacji”.   

Organizowałam kilka obozów/szkół naukowych: Letni Obóz Naukowy PRAGELATO, 

2010 (międzyuczelniany obóz naukowy dla kilkunastu studentów różnych Uczelni), Letnią 

Szkołę Geoinformacji GEOGORCE, 2013 i 2015 (międzyuczelniany obóz naukowy dla 

kilkudziesięciu studentów różnych Uczelni) oraz obozy naukowe dla studentów Wydziału 

Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WINTERGORCE 2015, 2016 oraz obozy 

naukowe Sekcji Geomatyki KNL).  
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