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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inz. Luizy Tymihskiej-Czabaiiskiej 

pt. „Innowacyjne metody modelowania wzrostu wysokosci drzewostanow 

w zmieniajqcych si^ warunkach srodowiskowych" wykonanej pod kierunkiem 

prof. dr. hab. inz. Jarostawa Sochy 

Podstawq do opracowania recenzji jest pismo Rady Dyscypiiny Nauki Lesne Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku (nr uchwaiy RD-NL 35-2021/2022 
z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie powierzenia obowi^zkow recenzenta rozprawy 
doktorskiej mgr inz. Luizy Tyminskiej-Czabariskiej. 

Wprowadzenie 

Modelowanie procesow zachodzqcych w lesie, ktory jest najbardziej ztozonym ekosystem 
Iqdowym, wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu ekologii lasu oraz znacznych 
umiej^tnosci matematyczno-statystycznych. Budowanie modeli nasladuj^cych procesy 
zachodzace w lesie to rowniez jeden z najlepszych sposobow poznania ztozonosci 
systemu i jego dynamicznych zmian uwarunkowanych szeregiem czynnikow natury 
ozjAA^ionej i nieozjwionej. Modele matematyczne majq szczegolne znaczenie, poniewaz 
pozwalajq na opisywanie dynamiki ekosystemow lesnych w kontekscie obserwowanych 
i przewidywanych zmian klimatycznych. Umiej^tnosc odzwierciedlania wzrostu drzew i 
drzewostanow oraz produkcyjnosci siedlisk modelami matematycznymi ma takze 
zasadnicze znaczenie w podejmowaniu strategicznych decyzji w zagospodarowaniu lasu. 
Z tego wzgledu, podjecie przez Kandydatk^ do stopnia doktora badan dotyczqcych 
mozliwosci budowy modeli wzrostu wysokosci drzewostanow, a w szczegolnosci modeli 
uwzgl^dniajqcych lokalne warunki [poiozenie przyrodnicze, sum^ opadow, zag^szczenie 
drzew) parametryzowanych na podstawie danych pochodzqcych ze skaningu lotniczego, 
uwazam za celowe i w peini uzasadnione zarowno od strony poznawczej jak i utylitarnej. 
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Ocena pracy 

Przedlozona do recenzji rozprawa doktorska sWada si^ z czterech wieloautorskich (2-7 
autorow] publikacji naukowych opatrzonych wspolnym tytul^em „Innowacyjne metody 
modelowania wzrostu wysokosci drzewostanow w zmieniajacych si^ warunkach 
srodowiskowych". Prace zostaJy opublikowane w czasopismach o zasi^gu 
mi^dzynarodowym posiadajqcych wskaznik wptywu (Impact Factor): 

1. Socha, ]., Tymihska-Czabanska, L., 2019. A Method for the Development of 
Dynamic Site Index Models Using Height-Age Data from Temporal Sample Plots, 
Forests, https://doi.org/10.3390/fl0070542. (Lista MEiN 100 pkt, IF 2,591); 

2. Socha, J., Tymiiiska-Czabanska, L., Bronisz, K., Zi^ba, S. & HawryJo, P. Regional 
height growth models for Scots pine in Poland. Scientific Reports. 11,1-15 (2021). 
https://doi.org/10.1038/s41598-021-89826-9 (Lista MEiN 140 pkt., IF 5,134); 

3. Tymiiiska-Czabanska, L., Socha, J., Hawryto, P., Batazy, R., Ciesielski, M., Grabska-
Szwagrzyk, E., Netzel, P. Weather-sensitive height growth modelling of Norway 
spruce using repeated airborne laser scanning data. Agricultural and Forest 
Meteorology, Volumes 308-309, 2021, 108568, ISSN 0168-1923, 
https://doi.Org/10.1016/j.agrformet.2021.108568. (Lista MEiN 200 pkt, IF 
5,734); 

4. Tymiiiska-Czabaiiska L., Hawryl^o, P., Socha, J., Assessment of the effect of stand 
density on the height growth of Scots pine using repeated ALS data. International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 108, 2022, 
102763, ISSN 0303-2434, https://doi.Org/10.1016/i.jag.2022.102763. (Lista 
MEiN 140 pkt, IF 5,933). 

W skiad przedstawionej rozprawy wchodzi takze jednostronicowe streszczenie w 
j^zyku polskim i angielskim oraz 16-stronicowy opis publikacji stanowiqcych rozprawy 
doktorskq, podzielony na kilka gl^ownych rozdzialow, tj.: wprowadzenie, uzasadnienie 
wyboru tematu badawczego, eel pracy, metodyka, najwazniejsze wyniki badan oraz 
podsumowanie wynikow i wnioski. W dalszej cz^sci zamieszczono spis literatury 
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dotycz^cy opublikowanych prac, zatqczono wyzej wymienione prace oraz oswiadczenia o 
udziale Kandydatki do stopnia doktora i wspolautorow publikacji o ich wkJadzie w 
poszczegolne publikacje. Badania wykazane w rozprawie doktorskiej byiy 
przeprowadzone w ramach realizacji projektow: 1) "Innovative forest management 
strategies for a resilient bioeconomy under climate change and disturbances" ( I -
MAESTRO] wspoffinansowany przez NCN i Komisj^ Europejskq w ramach grantu 
Horyzont 2020; 2} "Aktualna i potencjalna produkcyjnosc siedlisk lesnych Polski dla 
giownych gatunkow lasotworczych" finansowany przez Dyrekcj^ Generalnq Lasow 
Pahstwowych; 3] "Establishment of a forest information system covering the area of the 
Sudetes and the West Beskids with respect to the forest condition monitoring and 
assessment" finansowany przez Dyrekcj^ Generalnq Lasow Pahstwowych; 4] "Influence 
of biotic, abiotic and anthropogenic factors on the growth dynamics of the mountain 
stands in the Eastern Sudetes on the basis of data from aerial laser scanning and 
hyperspectral images" finansowany przez MNiE; oraz Interreg - Coordination Center for * 
Nature and Woodland Education and Promotion in Swieradow Zdroj. 

Celem recenzowanej rozprawy doktorskiej byio opracowanie innowacyjnych 
metod modelowania pozwalajqcych na budowy modeli wzrostu wysokosci 
drzewostanow uwzgl^dniajqcych lokaln^ specyfik^ warunkow siedliskowych oraz innych 
czynnikow (warunki pluwialne, zag^szczenie drzew) istotnie modyfikujqcych dynamik^ 
wzrostu. Postawiono dwie gtowne tezy pracy: 1) uwzgl^dnienie lokalnej specyfiki 
warunkow wzrostu, zmiennosci warunkow klimatycznych oraz zageszczenia drzew w 
modelowaniu wzrostu drzewostanu pozwala na opracowanie bardziej adekwatnych 
modeli, co zwi^ksza doMadnosc prognozowania wzrostu wysokosci; 2) dane z 
powtarzanego skaningu lotniczego sq przydatne do kalibrowania modeli wzrostu i 
pozwalaj^ na uzyskanie porownywalnej lub lepszej doMadnosci w porownaniu do modeli 
zbudowanych na podstawie danych z pomiarow naziemnych. Do realizacji tak ambitnego 
celu badawczego pozyskano material^ badawczy w postaci: 1) danych z czasowych 
powierzchni probnych zebranych w siedmiu nadlesnictwach pol^ozonych w Puszczy 
Knyszyhskiej (Czarna Biatostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Suprasl, Walily i Zednia); 2) 
kilkuset (156, 855, 988) trajektorii wysokosci sosny zwyczajnej i swierka pospolitego 
pochodzqcych z analiz strzat oraz 3) dane pochodzqce z pi^ciu akwizycji chmur punktow 
skanowania lotniczego wykonanych w latach 2007, 2011, 2012, 2018 i 2019. 
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Wyniki przeprowadzonych badan opublikowano w 4 czasopismach o 
mi^dzynarodowym zasi^gu i uznanej renomie. W pracy opubhkowanej w czasopismie 
Forests wykazano, ze dane z czasowych powierzchni probnych sq wystarczajqce do 
opracowywania dynamicznych, polimorficznych modeh wzrostu wysokosci 
drzewostanow o zmiennych asymptotach. Innowacyjnosc opubhkowanej metody 
polegaia na wyeliminowaniu najwazniejszego ograniczenia dotychczas wykorzystywanej 
metody [metoda krzywej wiod^cej), ktora pozwalaia jedynie na uzyskanie 
anamorficznych modeh wzrostu wysokosci. W pracy porownano model zbudowany za 
pomocq innowacyjnej metody z lokalnym modelem referencyjnym opracowanym dla 
sosny zwyczajnej, skalibrowanym na danych z analiz strzah Modele te nie roznily si^ 
istotnie w odzwierciedlaniu wzrostu wysokosci drzewostanow, w zwi^zku z tym, wedl̂ ug 
autorow publikacji, dane z czasowych powierzchni probnych mogq sl̂ uzyc do budowy 
dynamicznych modeli bonitacyjnych jako alternatywa dla danych z analiz strzal, bardziej . 
pracocWonnej metody pozyskiwania danych empirycznych do budowy modelu. 

W kolejnej publikacji wydanej w Scientific Reports opracowano regionalne modele 
wzrostu wysokosci dla sosny zwyczajnej w Polsce. W tej pracy wykazano, ze wl^qczenie do 
modelu parametru uwzgl^dniaj^cego krain^ przyrodniczo-lesnq istotnie zwi^ksza 
doWadnosc prognozy wzrostu wysokosci i okreslania wskaznika bonitacji. W publikacji 
wskazano rowniez na znaczne roznice przebiegu wzrostu sosny zwyczajnej w roznych 
krainach przyrodniczo-lesnych (roznice pomi^dzy I , II i I I I krainq polozonymi w Polsce 
potnocnej, w porownaniu do krain przyrodniczo-lesnych IV, V i VI z Polski pol^udniowej). 
Wykazano takze znaczqce roznice w dynamice wzrostu drzew w zaleznosci od wieku 
pomi^dzy pol^ozeniami przyrodniczymi (w krainach I , II i III duzy przyrost wysokosci 
utrzymywat si^ rowniez w starszych drzewostanach). W badaniach wykazano wi^kszq 
przydatnosc do parametryzacji modelu metody uwzgl^dniajqce nieliniowe efekty stale, 
ktora charakteryzowala si^ wyzsz^ dokladnosciq dopasowania niz metoda nieliniowych 
efektow mieszanych. Wyniki przeprowadzonych badan majq istotne znaczenie 
gospodarcze i powinny bye wykorzyst3Avane w praktyce. 

W pracy wydanej w Agricultural and Forest Meteorology opublikowano model 
wzrostu wysokosci dla swierka pospolitego skalibrowany na danych pozyskanych z 
lotniczego skanowania laserowego. Model ten uwzgl^dnia warunki pogodowe i wskazuje, 
ze w drzewostanach swierkowych srednia roczna suma opadow w okresie przyrostowym 
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ma znaczqcy wpl:}^^ na przyrost wysokosci gornej i wptjAva na przebieg modelowych 
trajektorii wzrostu wysokosci. Opracowany model dobrze opisuje wzrost wysokosci 
gornej i wyjasnia ponad 99% zmiennosci przyrostu wysokosci, ponadto wykazuje bardzo 
duze podobieristwo trajektorii wzrostu z modelem referencyjnym opracowanym na 
podstawie danych z analiz strzah Opisany model moze bye wykorzyst3Avany do 
wymiernej oceny wplywu warunkow pluwialnych na wzrost drzew. 

W pracy opubhkowanej w czasopismie International Journal of Applied Earth 

Observation and Geoinformation opisano wpl:3rw zageszczenia drzew na wzrost wysokosci 
drzewostanow sosnowych. Zbudowano model uwzgl^dniaj^cy zag^szczenie drzewostanu 
na podstawie danych z powtarzanego skanowania laserowego. Potwierdzono, ze 
zag^szczenie drzewostanu wpiywa na wzrost wysokosci gornej sosny zwyczajnej i 
znacz^co modyfikuje przebieg trajektorii wzrostu wysokosci. Wi^ksze zag^szczenie 
drzewostanu stymuluje wzrost wysokosci gornej sosny, szczegolnie na siedliskach o 
najwi^kszej produkcyjnosci, zwi^kszaj^c przyrost wysokosci gornej do okoto 10%. * 
Opracowany model charakteryzuje si^ dobrymi statystykami dopasowania i wyjasnia 
97,3% zmiennosci przyrostu wysokosci, a modelowe krzywe wzrostu wysokosci 
drzewostanow o srednim zag^szczeniu wykazujq duz^ zgodnosc z krzywymi 
wykreslonymi na podstawie modelu referencyjnego. Model opisany w tej publikacji ma 
istotne znaczenie utylitarne i moze bye wykorzystywany w inwentaryzacji lasu. 

W wyniku analizy przedstawionych powyzej publikacji, ich celu, przyj^tych metod 
badawczych i uzyskanych wynikow, stwierdzam z przekonaniem, ze spelniajq one 
kr5^erium zbioru monotematycznych publikacji, jak rowniez w pelni realizuj^ przyj^te 
cele badawcze. Warto podkreslic, ze do budowy modeli opisanych w powyzej 
wymienionych publikacjach wykorzystano: bogaty i roznorodny material: empiryczny, 
zaawansowane metody parametryzacji funkcji, wybor optymalnego modelu wg 
obiektywnych kryteriow statystycznych (AIC), ocen^ statystyk dopasowania -
weryfikacje modelu oraz prawidlow^ walidacje w oparciu o dane niezalezne. Doktorantka 
jest pierwszym autorem w dwoch pracach oraz w dwoch drugim autorem prac 
wykazanych jako zbior publikacji opatrzonych wspolnym tytuiem „Innowacyjne metody 
modelowania wzrostu wysokosci drzewostanow w zmieniajacych si^ warunkach 
srodowiskowych". We wszystkich publikacjach rola Kandydatki do stopnia doktora [wg 
oswiadczeh wspolautorow] hyia wiodqca i polegata na opracowaniu koncepcji publikacji. 
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zbiorze i analizie danych, opisie wynikow i przygotowaniu pubhkacji. W kazdej 
opubhkowanej pracy Kandydatka opracow3m^ata wyniki badan i przygotowjwala 
publikacje, a jej udzial: byl̂  znacz^cy (40, 50, 70 i 80%). Nalezy podkreslic, ze wyniki badaii 
zostal-y opublikowane w bardzo wysoko punktowanych czasopismach w dyscyplinie nauk 
lesnych (lista MNiE: 100,140,140, 200) charakteryzujqcych sie wysokimi wartosciami IF 
(2,6; 5,1; 5,7; 5,9). Sumaryczny indeks wptywu (Impact Factor) zbioru publikacji wynios} 
19,39, a sumaryczna liczba punktow wg listy MEiN wyniosla 580 pkt, co swiadczy o 
wyrozniajqcym poziomie zbioru publikacji stanowiqcych rozprawe doktorskq w swietle 
wskaznikow bibliometrycznych. Biorqc pod uwage znaczqce zaangazowanie Kandydatki 
do stopnia doktora w przeprowadzone badania i przygotowanie wysokopunktowanych 
publikacji stwierdzam z catym przekonaniem, ze posiada ona wiedze i umiejetnosci 
niezbedne do prowadzenia badan naukowych. 

Wniosek koiicowy 

Uwazam, ze zbior publikacji stanowiqcych prace doktorskq mgr inz. Luizy Tymihskiej-
Czabahskiej stanowi samodzielny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki lesne. 
Doktorantka poprawnie przedstawiia problem badawczy, zaprojektowafa i zrealizowata 
badania, wykazata sie umiejetnosci^ interpretacji otrzymanych wynikow i znajomosciq 
literatury oraz z sukcesem opublikowaJa prace w bardzo wysoko punktowanych 
czasopismach (wg list MNiE) indeksowanych w bazach JCR. Udana realizacja 
zamierzonych badan swiadczy o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym oraz 
posiadaniu kwalifikacji wymaganych do prowadzenia badan naukowych. 

Osiqgnieciem naukowym Doktorantki jest opracowanie innowacyjnych metod 
modelowania wzrostu wysokosci drzewostanow, uwzgledniaj^cych lokalnq specyfike 
warunkow siedliskowych i czynnikow modyfikuj^cych dynamike wzrostu drzewostanow 
(kraina przyrodniczo-lesna, suma opadow w sezonie wegetacyjnym, zageszczenie 
drzewostanu) z wykorzystaniem danych z czasowych powierzchni probnych, analiz strzaJ 
oraz (co szczegolnie nalezy podkreslic) lotniczego skanowania laserowego. Doktorantka 
wykazal^a, ze dane z lotniczego skanowania laserowego pozwalajq na okreslanie 
przyrostu oraz wykr3m?anie krotkoterminowych trendow w przyroscie wysokosci drzew 
spowodowanych warunkami pogodowymi i roznicami w zageszczeniu drzewostanow, co 
daje mozliwosc wykorzystania tych danych do modelowania wzrostu drzewostanow. 
Zbudowane modele wzrostu drzewostanow pozwalajq na analize dynamiki ekosystemow 
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lesnych, co obecnie jest szczegolnie istotne w kontekscie obserwowanych zmian 
klimatycznych. 

Stwierdzam z petnym przekonaniem, ze przediozona do recenzji rozprawa 
doktorska mgr inz. Luizy Tymihskiej-Czabanskiej w postaci czterech publikacji 
naukowych opatrzonych wspolnym tytul^em „Innowacyjne metody modelowania wzrostu 
wysokosci drzewostanow w zmieniajacych si^ warunkach srodowiskowych" spetnia 
wymagania obowiqzujqcych przepisow i wnosz^ o dopuszczenie Doktorantki do dalszych 
etapow przewodu doktorskiego. Ponadto, biorqc pod uwage cafoksztatt przedstawionej 
do oceny rozprawy doktorskiej mgr inz. Luizy Tymihskiej-Czabanskiej, a w szczegolnosci 
innowacyjnych charakter rozwiqzah metodycznych dajqcy nowe mozliwosci 
wykorzystania danych pozyskanych w wyniku skaningu lotniczego do modelowania 
wzrostu drzew, wnioskuje o wyroznienie dysertacji przez Rade Dyscypiiny Nauki Lesne 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
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