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Podstawa formalna opracowania recenzji 

Recenzję rozprawy wykonałem zgodnie z uchwałą Rady Dyscypliny nauki leśne 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr RD-NL 72-2021/2022 podjętą 

w dniu 19 lipca 2022 r. oraz pismem prof. dr. hab. inż. Jarosława Sochy Przewodniczącego 

Rady, nr WL-D.520.37.2022/JDS, datowanym na 19 lipca 2022 r. 

 

Wstęp 

Miasta są miejscem zamieszkania dużej części ludności wielu krajów świata. Wg 

prognoz w nadchodzących dekadach populacje miejskie zwiększą się znacznie, a 

towarzyszyć temu będzie rozwój przestrzenny miast oraz wiele związanych z nim 

niekorzystnych zjawisk. Istotnym składnikiem środowiska miejskiego jest roślinność, bowiem 

pełni szereg funkcji wpływających na warunki i jakość życia mieszkańców. Roślinność (zieleń 

miejska, w literaturze określana też jako urban forest) znacząco wpływa na klimat i jakość 

zasobów wody, może być źródłem ważnych użytków, np. drewna i owoców, towarzyszy 

obszarom służącym do rekreacji i wypoczynku, posiada uznane walory estetyczne oraz 

prozdrowotne, stanowi także siedlisko życia wielu organizmów z królestwa zwierząt 

zaliczanych do tzw. dzikiej przyrody. Wymiernym wyrazem oddziaływania roślinności na 
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środowisko jest wiązanie węgla pochodzącego z atmosferycznego dwutlenku węgla, co 

przekłada się na wytwarzanie tzw. biomasy, uwalnianie (w tym samym procesie) tlenu, 

zatrzymywanie wielu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, regulacja odpływu wód oraz 

obniżanie temperatury. Wielkość tzw. usług ekosystemowych, bo o nich jest tutaj w istocie 

mowa, może być wyrażona ilościowo w jednostkach fizycznych z wykorzystaniem modeli, 

które są już dostępne w postaci specjalistycznego oprogramowania. Modele wymagają jednak 

ustalenia pewnej liczy danych wejściowych opisujących obecną wielkość i strukturę 

przestrzenną (rozmieszczenie, ale także i budowę pionową) istniejącej roślinności. Zebranie 

tych danych tradycyjnymi metodami nie jest łatwe gdyż wymaga zaangażowania pokaźnych 

sił i środków i jest czasochłonne. Niekiedy wręcz nie ma możliwości dotarcia do licznych 

obiektów zieleni miejskiej z uwagi na przeszkody natury fizycznej oraz prawnej, np. w 

przypadku terenów prywatnych. Konieczne jest sięgnięcie do współczesnych, tzw. 

geomatycznych technik pozyskiwania i przetwarzania danych. W tym kontekście umieszczona 

jest rozprawa doktorska mgr inż. Karoliny Zięby-Kulawik, będąca przedmiotem recenzji. 

 

Ogólna charakterystyka rozprawy 

Rozprawa składa się z pięciu opracowań, z których jedno zostało opublikowane w 

języku polskim jak rozdział monografii zbiorowej (posiada nr ISBN), a pozostałe jako artykuły 

w języku angielskim w renomowanych zagranicznych, wysokopunktowanych czasopismach 

naukowych: 

1. Zięba-Kulawik K., Wężyk P. 2019. Detekcja zmian roślinności wysokiej 

Krakowa w latach 2016 - 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA 

zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet). Fiedeń Ł., Anielska K. (Red.). 

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 7, s. 199-226. 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. ISBN 978-83-64089-

53-4 (Lista MEiN 20 pkt.). 

2. Zięba-Kulawik K., Skoczylas K., Wężyk P., Teller J., Mustafa A., Omrani H. 

2021. Monitoring of urban forests using 3D spatial indices based on LiDAR 

point clouds and voxel approach. Urban Forestry & Urban Greening, 65, 

[127324]. DOI: 10.1016/j.ufug.2021.127324 (Lista MEiN 100 pkt., IF 

2021 =4 ,537). 

3. Zięba-Kulawik K., Hawryło P., Wężyk P., Matczak P., Przewoźna P., Inglot A., 

Mączka K. 2021. Improving methods to calculate the loss of ecosystem 

services provided by urban trees using LiDAR and aerial orthophotos. Urban 
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Forestry & Urban Greening, 63, [127195]. DOI: 10.1016/j.ufug.2021.127195 

(Lista MEiN 100 pkt., IF 2021 = 4,537). 

4. Przewoźna P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., Inglot A., Mączka K., Wężyk P., 

Matczak P. 2021. Use of Bi-Temporal ALS Point Clouds for Tree Removal 

Detection on Private Property in Racibórz, Poland. Remote Sensing, 13(4), 1-

21, [767]. DOI: 10.3390/rs13040767 (Lista MEiN 100 pkt., IF 2021 = 4,848). 

5. Zięba-Kulawik K., Wężyk P. 2022. Monitoring 3D changes in urban forests 

using landscape metrics analyses based on multi-temporal remote sensing 

data. Land, 11(6), [883]. DOI: 10.3390/land11060883 (Lista MEiN 70 pkt., IF 

2022 = 3,398). 

Pani mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik jest pierwszym autorem czterech prac. Z 

przedłożonych oświadczeń (podpisanych przez część autorów) wynika, że udział Doktorantki 

w sformułowaniu koncepcji tych opracowań, ich realizacji (np. zbieraniu i przetwarzaniu 

danych) oraz opracowaniu i dyskusji uzyskanych wyników oraz przygotowywaniu tekstu do 

druku był znaczący – w kolejności prac odpowiednio: 90%, 70%, 60%, 10%, 90%. Prace są 

obszerne, łącznie zajmują 101 stron (28, 21, 12, 21, 19), na których Autorzy wyczerpująco 

omawiają zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji dotyczących 

zieleni miejskiej. Redakcje czasopism, w których opublikowano te prace stosują bardzo ścisłe 

procedury oceny materiałów przeznaczonych do druku. W przypadku rozpraw składających 

się z artykułów ciężar recenzji może być zatem przeniesiony na ocenę tych prac jako całości, 

choć zasadniczo dotyczy tych samych zagadnień, jak w przypadku pojedynczych opracowań, 

tj.: czy tytuł dobrze oddaje tematykę pracy, czy wykonano odpowiednio głębokie studia 

literatury krajowej i zagranicznej, jak uzasadniono cel i zakres badań, czy poprawnie 

zdefiniowano hipotezy i cele badawcze, czy odpowiednio dobrano materiały i metody użyte 

do rozwiązania problemów badawczych, czy wyprowadzone wnioski znajdują uzasadnienie w 

uzyskanych wynikach i ich dyskusji? 

Udostępniony do recenzji zbiór artykułów Autorka rozprawy, p. mgr inż. Karolina Zięba-

Kulawik opatrzyła wspólnym tytułem Rola wskaźników krajobrazowych w monitorowaniu 

przemian lasów miejskich z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych. Na 

dalszych stronach znajdujemy Streszczenie (w j. polskim – s. 1-2 i j. angielskim – s. 3-4), Spis 

treści (s. 5), Wykaz użytych skrótów (s. 6) oraz obszerny komentarz (s. 7-56), w którym mamy 

Strukturę rozprawy doktorskiej (s. 7), Wprowadzenie (s. 8-16), Uzasadnienie wyboru tematu 

badawczego (s. 16-18), Cel dysertacji i hipotezy badawcze (s. 19-23), Materiały i metody (s. 

23-35), Najważniejsze wyniki badań (s. 35-41), Wnioski i podsumowanie (s. 41-47) oraz 

Literaturę (s. 48-55, zawiera jedynie te pozycje, które były cytowane w komentarzu) oraz 
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ponownie wykaz prac wchodzących w skład rozprawy, z ich pełnymi tytułami i danymi 

bibliograficznymi. 

Uważam, że tytuł jest zgodny w pełni z zawartością merytoryczną opracowań. Na 

podstawie wnikliwej lektury wnioskuję także, że przygotowany przez Doktorantkę komentarz 

dobrze oddaje zawartość oryginalnych artykułów. 

 

Ocena istotności i aktualności tematu rozprawy 

Tematem naukowym rozprawy jest zastosowanie wskaźników krajobrazowych 

wyznaczonych na podstawie danych geomatycznych (zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, 

dane skanowania laserowego LiDAR) do analizy stanu i zmian roślinności miejskiej. 

Dodatkowo zajmowano się określeniem wielkości świadczonych przez roślinność tzw. usług 

ekosystemowych. Jest to tematyka bardzo ważna i aktualna, o dużym znaczeniu 

praktycznym, nad którą prowadzone są prace badawcze na całym świecie. 

Zarządy miast, w celu optymalizacji własnych działań zmierzających do zwiększenia 

zakresu i wielkości usług ekosystemowych świadczonych przez roślinność, tzw. zieleń 

miejską, stoją przed koniecznością prowadzenia kosztowych i czasochłonnych prac 

inwentaryzacyjnych. Tradycyjne metody inwentaryzacji naziemnej są mało efektywne. W 

sukurs przychodzą technologie geomatyczne, za pomocą których w krótkim czasie można 

zebrać wiarygodne dane dla dużych obszarów. Odpowiednio zastosowane mogą służyć do 

określenia wielkości zasobów zieleni miejskiej, a w powiązaniu z danymi o rozmieszczeniu 

ludności, pozwolą na określenie miejsc, gdzie jej brakuje oraz gdzie należy podjąć działania 

w celu założenia lub powiększenia terenów zieleni, aby przy ograniczonych środkach uzyskać 

efekty dostępne dla jak największej liczby mieszkańców. Wskaźniki odniesione do poziomu 

jednostek administracyjnych lub całego miasta mogą być także wykorzystane do analiz 

porównawczych: między częściami miasta, a także miast pomiędzy sobą. 

W rozprawie zaproponowano szereg rozwiązań o praktycznym znaczeniu. Na przykład 

udowodniono przydatność obiektowej analizy wysokorozdzielczych obrazów lotniczych i 

satelitarnych do segmentacji, tj. określania położenia i zasięgu koron poszczególnych drzew. 

Poprzez integrację z danymi skanowania laserowego uzyskano natomiast informacje o 

budowie pionowej roślinności. Co szczególnie warte jest podkreślenia to fakt, że w ramach 

prac, w których uczestniczyła Doktorantka, opracowano i przetestowano kilka wskaźników, 

które ujmują zieleń miejską z perspektywy trójwymiarowej (3D), a nie jak dotychczas w ujęciu 

płaskim, dwuwymiarowym (2D). Wprawdzie analizy roślinności z zastosowaniem danych 

skanowania laserowego prowadzone są już od dawna, np. w leśnictwie, to dotychczas 
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niewiele ukazało się wartościowych prac, w których do kwantyfikacji zieleni miejskiej 

zastosowano metryki krajobrazowe uwzględniające jej trzeci wymiar. 

 

Cel i tezy rozprawy 

Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi 

służących do procesu planowania i zarządzania krajobrazem miasta. Analizowano 

przydatność w tym celu wspomnianych wcześniej różnorodnych danych geomatycznych, na 

podstawie których opracowano szereg wskaźników opartych na połączeniu informacji o 

pionowej budowie zieleni miejskiej z metrykami krajobrazu oraz usługami ekosystemowymi. 

Przyjęto trzy główne hipotezy badawcze (cytuję dosłownie): 

A. Tradycyjnie modele (2-D) stosowane w badaniach krajobrazu miejskiego nie są 

współcześnie wystarczające do kompletnej kwantyfikacji wskaźników lasów miejskich, co ogranicza 

ich możliwości w zakresie dokonania wiarygodnej oceny stanu oraz skutecznego i zrównoważonego 

zarządzania miastem. 

B. Chmury punktów 3-D pochodzące z cyklicznych kampanii lotniczego skanowania 

laserowego (ALS LiDAR) zwiększają precyzję i efektywność szacowania wybranych usług 

ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie oraz umożliwiają określenie dynamiki ich 

przezmian zarówno na obszarach publicznych jak i trudno dostępnych terenach prywatnych. 

C. Integracja zbiorów geodanych 2-D i 3-D pozwala na opracowanie innowacyjnych 

kompleksowych wskaźników umożliwiających analizę obszarów lasów miejskich na różnych 

poziomach szczegółowości i w różnych skalach przestrzennych. 

Nie mam żadnych wątpliwości co do samego sformułowania, jak i przeprowadzonej 

weryfikacji hipotez. Rzeczywiście, w treści rozprawy udowodniono ich słuszność. Można 

jedynie mieć wątpliwości odnośnie hipotezy A, a dokładniej do stwierdzenia, że „Tradycyjne 

modele (2D) stosowane w badaniach krajobrazu miejskiego nie są współcześnie 

wystarczające do kompletnej kwantyfikacji wskaźników lasów miejskich…”. Sądzę bowiem, 

że w rozprawie wprawdzie wykazano, że nowe wskaźniki (3D) pozwalają na lepszą 

kwantyfikację obszarów zieleni miejskiej, jednak nie analizowano, czy są one „współcześnie 

wystarczające”. Innymi słowami: nie badano czy i nie wykazano, że w kręgach decyzyjnych 

zarządów miast istnieje świadomość konieczności uwzględniania trzeciego wymiaru zieleni 

miejskiej i możliwości zastosowania do jej kwantyfikacji specyficznych wskaźników. To 

stwierdzenie nie podważa jednak celowości podjęcia próby opracowania wskaźników 

trójwymiarowych i nie ma na celu pomniejszenie znaczenia rozprawy, a jedynie wskazanie, 
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że moim zdaniem bardziej logicznym byłoby najpierw opracowanie tych wskaźników, później 

ich wdrożenie w badaniach krajobrazu miejskiego, a następnie wprowadzenie do praktyki 

zarządzania miastem. 

Uszczegółowieniem hipotez badawczych są tzw. pytania badawcze, które zostały 

sformułowane w liczbie od jednego do czterech do poszczególnych opracowań wchodzących 

w skład rozprawy. Pytania te dobrze oddają charakter opracowań i razem z hipotezami 

badawczymi wskazują na to, że rozprawa doktorska stanowi spójną i kompletną całość. 

 

Wartość naukowa rozprawy 

Istotną wartością naukową rozprawy jest jej wkład w rozwój metod kwantyfikacji 

przestrzeni miejskiej, a szczególnie zieleni i wielkości jej tzw. usług ekosystemowych, z 

wykorzystaniem autorskich wskaźników krajobrazowych opartych na wieloczasowych, 

wielorozdzielczych i wielotematycznych danych geomatycznych. Temat jest bardzo ważny, a 

jego kompleksowe rozwiązanie nie byłoby możliwe bez dostępu do wielu technik i technologii 

oraz ich produktów. 

Rozprawa ma cechy pracy interdyscyplinarnej. Doktorantka dobrze porusza się w 

szerokim spektrum zagadnień – od przetwarzania obrazów, poprzez analizy danych 

geometrycznych LiDAR, problematykę kwantyfikacji krajobrazu, po wyznaczanie wymiernych 

wielkości usług ekosystemowych. Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone bardzo 

starannie zarówno w doborze obszarów testowych jak i nowoczesnych technik pomiarowych. 

Dobrze zaplanowano eksperymenty badawcze i późniejsze opracowanie uzyskanych 

wyników badań. Równie starannie są opracowane publikacje. Wartością naukową pracy są 

autorskie opracowania wskaźników 3D oraz wykazanie, że można wykorzystać je efektywnie 

w kwantyfikacji zieleni miejskiej. 

Moim zdaniem rozprawa jest bardzo dobrze umocowana w literaturze zagranicznej. 

Zabrakło natomiast, poza pewnymi wyjątkami, szerszych odniesień do literatury krajowej. 

Wartościowe prace powstawały w kręgu architektów krajobrazu Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (A. Cieszewska, B. Szulczewska) oraz Instytucie 

Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (B. Szczepanowska). Również autor recenzji 

publikował ze współpracownikami (A. Bielecki, A. Worm) prace bliskie tematu rozprawy. Z 

satysfakcją zauważam natomiast, że odpowiednio wyeksponowane zostały prace, które 

powstały z udziałem prof. J. Kronenberga (Uniwersytet Łódzki). 
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Uwagi dotyczące edytorskiego opracowania tekstu rozprawy 

Rozprawa jest napisana dobrym, komunikatywnym językiem. Uwaga ta dotyczy 

zarówno części opisowej dotyczącej całości rozprawy, jak też i poszczególnych artykułów. 

Układ pracy, w sensie kolejności artykułów i kompletności wywodu, jest prawidłowy. 

Moim zdaniem, Doktorantka niepotrzebnie zdecydowała się na włącznie do rozprawy 

publikacji nr 4. Po pierwsze, udział Doktorantki w jej opracowaniu był nieznaczny (10%). Po 

drugie, praca ta w pewnej części pokrywa się z publikacją nr 3. Obydwie dotyczą tego samego 

obszaru i korzystają z podobnych danych. Usprawiedliwieniem może być, że o ile w pracy nr 

3 omawiano przede wszystkim straty usług ekosystemowych, to w pracy nr 4 zwrócono uwagę 

na wpływ czasowych zmian w prawnej ochronie zieleni miejskiej na zmiany jej stanu 

ilościowego. 

 

Wnioski 

Wysoko oceniam przedłożoną rozprawę doktorską. Pragnę zwrócić uwagę przede 

wszystkim na konsekwentną realizację postawionego celu badań. Doktorantka zorganizowała 

zespoły badawcze, zgromadziła odpowiednie obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, dane 

skanowania laserowego (LiDAR) i dodatkowe dane z decyzji administracyjnych dotyczące 

zezwoleń na usuwanie drzew. Zgromadzono także dendrometryczne dane referencyjne 

opisujące podstawowe parametry zieleni miejskiej, dokonano doboru odpowiednich 

wskaźników usług ekosystemowych oraz metryk krajobrazowych, przeprowadzono 

eksperymenty, zweryfikowano dokładność uzyskanych wyników. Doktorantka wykazała się 

zatem odpowiednią wiedzą teoretyczną, posiadła umiejętność samodzielnego i zespołowego 

prowadzenia eksperymentów naukowych o interdyscyplinarnym charakterze i prawidłowego 

interpretowania uzyskanych wyników. 

Warto zwrócić także uwagę na bardzo staranne przygotowanie tekstu rozprawy, a 

szczególnie części będącej komentarzem do całości opublikowanych prac: jest bardzo 

przejrzysty, kompletny i w zasadzie bez błędów edytorskich (z wyjątkiem niepotrzebnego 

powtórzenia spisu prac na s. 56). Ułatwia to znacznie zapoznanie się z całością pracy i bardzo 

dobrze świadczy o sumiennej pracy Autorki. 

Do najważniejszych osiągnięć Doktorantki zaliczam: 

1. Skuteczną fuzję wieloźródłowych i wielorozdzielczych danych teletedekcyjnych 

(zdjęcia lotnicze RGB i CIR, zobrazowania satelitarne VHRS, chmury punktów LiDAR) w 

procesie zarządzania i monitorowania zieleni miejskiej w ujęciu przestrzennym i czasowym. 
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2. Wykorzystanie uniwersalnych indeksów krajobrazowych (landscape metrics) i 

wskaźników usług ekosystemowych oraz zaproponowanie nowych rozwiązań bazujących na 

danych 3D do opisu stanu i zmian zieleni miejskiej oraz krajobrazu obszarów 

zurbanizowanych. 

3. Możliwość stosowania opracowanych rozwiązań w różnych skalach, od lokalnej do 

regionalnej. 

 

Konkluzja 

Doktorantka wykazała, że potrafi pracować w międzynarodowych zespołach 

badawczych, opanowała złożoną technologię przetwarzania bardzo obszernych i 

różnorodnych zbiorów danych przestrzennych, potrafi formułować i weryfikować hipotezy 

badawcze, posiada krytyczne spojrzenie na wyniki badań własnych i innych badaczy, umie 

prowadzić badania interdyscyplinarne. 

Stwierdzam, że rozprawa doktorska przedłożona przez p. mgr inż. Karolinę Ziębę-

Kulawik w pełni odpowiada warunkom stawianym rozprawom doktorskim określonym w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 187, z późniejszymi 

zmianami i stawiam wniosek o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów postępowania. 

Ze względu na duże walory poznawcze i praktyczne, a przede wszystkim interdyscyplinarny 

charakter rozprawy, wnoszę o jej wyróżnienie. 

Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ 

 


		2022-10-20T10:05:09+0200
	KRZYSZTOF MAREK BĘDKOWSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: KRZYSZTOF MAREK BĘDKOWSKI, PESEL: 56120504810, PZ ID: GGajowy




