
Streszczenie 

Monitorowanie przemian lasów miejskich (ang. Urban Forests; UF) jest ważnym 

zadaniem w kontekście zrównoważonego zarządzania obszarami zurbanizowanymi. 

Pozyskiwanie spójnych informacji o aktualnym stanie, a także o zmianach i dynamice 

zielonej infrastruktury stanowi wyzwanie, ze względu na jej znaczną heterogeniczność, 

szybkie i nieprzewidywalne zmiany jakim ulega roślinność w środowisku miejskim (np.  

z powodu braku przepisów dotyczących ochrony i wycinki drzew miejskich lub 

występowania czasowych fluktuacji prawnych w tym zakresie) oraz jej znaczący udział na 

terenach prywatnych. Nowoczesne metody inwentaryzacji i monitoringu lasów miejskich 

wspierane są coraz częściej technologiami skanowania laserowego (LiDAR), fotogrametrii 

cyfrowej, teledetekcji lotniczej i satelitarnej jak również aplikacjami mobilnymi z zakresu 

GIS (ang. Geographic Information System).  

Celem przedłożonej dysertacji było opracowanie oraz analiza wskaźników 

przestrzennych, w podejściu wielowymiarowym, tj. dwu- (2-D) oraz trójwymiarowym  

(3-D) z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych, umożliwiających określenie 

przemian jakim podlegają lasy miejskie. Zaproponowano wskaźniki przestrzenne oparte na 

fuzji informacji 3-D o objętości UF z metrykami krajobrazu (ang. landscape metrics; LM) 

oraz wskaźnikami usług ekosystemowych (ang. Ecosystem Services; ES). W pracy 

doktorskiej skupiono się na określeniu przydatności wieloczasowych, wieloźródłowych  

i wielorozdzielczych zobrazowań teledetekcyjnych oraz chmur punktów 3-D pochodzących z 

szeregów czasowych lotniczego skanowania laserowego (ang. Airborne Laser Scanning; ALS 

LiDAR) na potrzeby detekcji przemian lasów miejskich. Opracowano metodykę fuzji danych 

teledetekcyjnych z pomiarami terenowymi do określenia wybranych parametrów 

biometrycznych drzew miejskich (pierśnica pnia oraz gatunek/rodzaj drzewa) oraz 

oszacowania ES świadczonych przez drzewa, a także określenia ich utraty powodowanej 

usuwaniem drzew w mieście. Wykorzystując technologie geoinformacyjne, zbadano także 

skuteczność przepisów dotyczących ochrony drzew na terenach prywatnych, porównując je z 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na usunięcie drzew.  

Obiektem badań były lasy miejskie Krakowa, Raciborza i Luksemburga. Dane 

referencyjne, które posłużyły do parametryzacji i oceny dokładności algorytmu do 

segmentacji koron drzew oraz do poprawnego określenia udziału poszczególnych gatunków 

drzew zebrano na 41 powierzchniach próbnych (0,4 ha) w Raciborzu oraz wykorzystano bazę 

danych z precyzyjnymi pomiarami drzew z 3 parków w Krakowie (ZZM Kraków). Do 

określenia powierzchni UF, przestrzennego rozmieszczenia roślinności (niskiej, średniej, 

wysokiej) oraz detekcji zmian pokrycia terenu koronami drzew wykorzystano analizę 

obiektową obrazu (ang. Geographic Object-Based Image Analysis; GEOBIA) bazującą na 

zobrazowaniach satelitarnych HR (ang. High Resolution): RapidEye o rozdzielczości 

przestrzennej 5,0 m GSD (ang. Ground Sampling Distance) i VHR (ang. Very High 



Resolution): IKONOS-2, QuickBird-2, WorldView-2 (GSD < 1,0 m) oraz ortofotomapach 

lotniczych (kompozycja RGB/CIR; GSD < 0,25 m) w określonych przedziałach czasowych 

jak i chmurze punktów ALS LiDAR. Objętość roślinności oszacowano na podstawie wokseli 

(pikseli 3-D) wygenerowanych z chmur punktów ALS LiDAR w celu utworzenia 

wskaźników 3-D: gęstości przestrzennej zieleni miejskiej (ang. Vegetation 3D Density Index; 

V3DI) oraz wskaźnika określającego relację objętości zajmowanej przez roślinność w 

stosunku do objętości budynków (ang. Vegetation Volume to Building Volume; VV2BV). 

Następnie wytypowano odpowiednie wskaźniki krajobrazowe w celu ilościowego określenia 

różnic pomiędzy strukturami roślinności uzyskanymi z podejścia 2-D oraz 3-D oraz detekcji 

zmian. 

Uzyskane wyniki badań wskazały, że rozdzielczość przestrzenna (GSD) 

wielospektralnych zobrazowań teledetekcyjnych podnosi dokładność analizy GEOBIA 

prowadzonej w złożonym środowisku miejskim. W przypadku klasyfikacji roślinności 

wysokiej, współczynnik Kappa wyniósł 83%, przy wykorzystaniu 5 kanałów spektralnych 

(RapidEye, Planet) oraz modelu wysokościowego (zNMPT). Jednocześnie stwierdzono 

wzrost dokładności klasyfikacji map pokrycia terenu do 90% w przypadku wykorzystania 

fuzji geodanych, tj. cyfrowej ortofotomapy lotniczej CIR (0,2 m GSD) oraz chmury punktów 

ALS LiDAR (gęstość > 12 pkt /m2). W wyniku procesu segmentacji koron drzew na 

podstawie zobrazowań satelitarnych VHR, uzyskano stosunkowo wysoką korelację między 

liczbą segmentów (GEOBIA), a referencyjną liczbą drzew policzonych na powierzchniach 

próbnych (R2 = 0,86; MAPE = 21,1%). Zaproponowana metodyka charakteryzowała się 

niewielkim średnim błędem procentowym (MPE = 0,3%) określania liczby drzew. Model 

predykcyjny dla pierśnicy (d1.3) opracowany na bazie danych referencyjnych z Krakowa 

wykazał wartość R2 = 0,67 dla danych w Raciborzu. Dzięki wykorzystaniu wskaźników 

krajobrazowych opartych na analizie szeregów czasowych danych teledetekcyjnych, możliwe 

było zbadanie dynamiki zmian zachodzących w heterogenicznych lasach miejskich. Miary 

łączności krajobrazu uzyskane na podstawie modeli 3-D wykazały niższe wartości niż te 

uzyskane w podejściu 2-D. Pominięcie informacji o strukturze pionowej roślinności, 

prowadzi do zniekształcenia miar LM co utrudnia monitorowanie przemian zachodzących w 

obszarze UF. Zaproponowane wskaźniki przestrzenne 3-D mogą wesprzeć formułowanie 

zaleceń w zakresie optymalnego i sprawiedliwego kształtowania rozmieszczenia zieleni 

miejskiej w kontekście istniejącej, czy planowanej kubatury budynków, wskazując nowe 

odpowiednie kierunki zrównoważonego rozwoju miasta. Wyniki prac są szczególnie istotne 

dla systemów miejskich, w których rozmieszczenie przestrzenne lasów miejskich ma 

kluczowe znaczenie w procesie świadczenia usług ekosystemowych. 
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