
Streszczenie  
 

Fluorescencja indukowana promieniowaniem słonecznym (SIF) jest unikalnym i 

stosunkowo nowym sygnałem teledetekcyjnym (RS) wykorzystywanym do zrozumienia 

i monitorowania aktywności roślinności ekosystemów lądowych, a także różnorodności 

strukturalnej i funkcjonalnej naturalnych ekosystemów. Potencjał badawczy i aplikacyjny 

SIF jest dobrze rozpoznany przez naukowców. SIF jest sygnałem emitowanym przez 

cząsteczki chlorofilu i jest bezpośrednio powiązany z aktywnością fotosyntetyczną roślin 

oraz ich warunkami zdrowotnymi. Ponieważ SIF jest powiązany z aktywnością 

fotosyntetyczną roślin, która jest ważnym procesem biochemicznym w ekosystemach 

lądowych regulującym wymianę gazową między atmosferą a biosferą, znaczenie nauki o 

SIF jest bardzo duże i ciągle rośnie wraz z wprowadzaniem nowych metod szacowania 

SIF na podstawie danych spektrometrycznych oraz stosowanie nowych platform 

teledetekcyjnych i systemów do pomiarów SIF z poziomu gruntu, z poziomu lotniczego i 

z przestrzeni kosmicznej (za pomocą satelitów). Postęp w optycznych i hiperspektralnych 

technologiach teledetekcyjnych oferuje obecnie unikalne możliwości pomiaru i 

szacowania SIF oraz reflektancji (R) w celu monitorowania stanu roślinności ekosystemów 

lądowych, ich fenologii i funkcji ekosystemowych. Wąskopasmowe spektrometry do 

obrazowania hiperspektralnego szybko ewoluują i zapewniają wyjątkowe możliwości 

monitorowania sygnałów SIF w obu pasmach absorpcji O2 i reflektancji przy różnych 

długościach fal. 

W ramach badań stanowiących podstawę niniejszej rozprawy doktorskiej wykorzystany 

został spektrometr HyPlant do obrazowania hiperspektralnego z poziomu lotniczego 

(prototypowy demonstrator satelity FLEX FLORIS Europejskiej Agencji Kosmicznej). 

System ten po raz pierwszy wykorzystano do szacowania, monitorowania i modelowania 

sygnałów SIF w obu pasmach absorpcji O2 dla niejednorodnych powierzchni torfowiska 

oraz przyległych ekosystemów leśnych i łąkowych. HyPlant to wysokowydajny 

spektrometr do pomiaru R i SIF z poziomu lotniczego opracowany przez 

Forschungszentrum Jülich (Niemcy) we współpracy ze SPECIM Spectral Imaging Ltd. 

(Finlandia). Najważniejsza część badań wykonanych w ramach niniejszej rozprawy 

doktorskiej opiera się na wynikach nalotów z kampanii lotniczej z systemem HyPlant z 

lipca 2015 r. wykonanych nad torfowiskiem Rzecińskm zlokalizowanym w zachodniej 

części Polski.  

Niniejsza rozprawa doktorska opiera się na cyklu czterech artykułów naukowych 

opublikowanych w latach 2019-2021 w czasopismach o współczynniku wpływu od 1,53 

do 4,85. Struktura doktoratu odzwierciedla treść tych artykułów, zaczyna się od ogólnego 

wprowadzenia do tematu doktoratu, zakładanych celów oraz stosowanych metod, a 

kończy na podsumowaniu i wnioskach. Rozprawa doktorska składa się z sześciu 

rozdziałów. 

Rozdział 1 przedstawia ogólne wprowadzenie do rozprawy doktorskiej i SIF. W rozdziale 

tym przedstawiono cele i hipotezy badawcze pracy. Scharakteryzowano rodzaje i źródła 

sygnałów SIF emitowanych przez rośliny. Ponadto, opisano również szczegółowo 

kampanię lotniczą HyPlant oraz przyjęte metody badawcze pozwalające na weryfikacje 

postawionych hipotez. 



Rozdział 2 dotyczy kompleksowego przeglądu stanu najnowszej wiedzy dotyczącego 

badań nad SIF na poziomie „canopy” (TOC) mierzonych za pomocą systemów 

naziemnych, czy też z wykorzystaniem różnych platform takich jak drony, samoloty i 

satelity. Przegląd literatury światowej obejmuje prace dotyczące technik pomiarowych 

SIF, algorytmów szacowania SIF, modelowania, przykłady zastosowania SIF oraz 

walidacji mierzonych sygnałów z uwzględnieniem różnych platform teledetekcyjnych 

wraz z charakterystyką ich obecnych ograniczeń. 

Rozdział 3 przedstawia pierwsze zobrazowania lotnicze SIF dla obu pasm absorpcyjnych 

O2 przy 687 nm i 760 nm uzyskane nad torfowiskiem Rzecińskim i otaczającymi go 

ekosystemami. W rozdziale tym pokazano również stopień zależności między sygnałami 

SIF w obu pasmach absorpcji O2 a indeksami spektralnymi, które były związane z cechami 

strukturalnymi i funkcjonalnymi szaty roślinnej. Przedstawiono również zmienność 

sygnału SIF wraz z gradientem produktywności na torfowisku w skali ekosystemu i dla 

różnych zbiorowisk roślinnych. 

Rozdział 4 przedstawia opis nowego modelu opartego na uczeniu maszynowym, który 

umożliwia symulację sygnałów SIF przy 687nm i 760nm w drodze aproksymacji krokowej 

na podstawie prostych wskaźników spektralnych (NDVI, SR, NDVIre, EVI, PRI) 

pozyskanych ze zobrazowania lotniczego z wykorzystaniem metod modelowania 

rozmytego i technik integracji danych. W rozdziale wykazano, że podejście oparte na 

modelach rozmytych może z dużą dokładnością przybliżać wartości sygnałów SIF w obu 

pasmach absorpcji O2, a także może uchwycić strukturalną i funkcjonalną różnorodność 

roślinności w skali ekosystemu. 

Rozdział 5 przedstawia znaczenie satelitarnych pomiarów spektrometrycznych 

bazujących na współczynnikach odbicia promieniowania i różnych indeksach roślinnych 

w szacowaniu produktywności pierwotnej brutto (GPP) i fotosyntezy netto (PsnNet) 

ekosystemów tropikalnych. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej 

różnych metod korelacji (tj. Pearsona, Spearmana i Kendalla) oraz nadzorowanych modeli 

uczenia maszynowego (tj. losowego lasu, warunkowego wnioskowania i kwantyli 

regresji) celem zbadania zgodności i możliwości szacowania GPP oraz PsnNet na 

podstawie wskaźników spektralnych i reflektanci, w warunkach sezonowej zmienności 

roślinności strefy tropikalnej. 

Rozdział 6 przedstawia syntezę i wnioski rozprawy doktorskiej. Ogólny wniosek 

wskazuje, że rozwijająca się nauka o SIF, obejmująca nowoczesne technologie 

teledetekcyjne, otworzyła nowe kierunki badań nad stanem roślinności ekosystemów 

lądowych i globalnego obiegu węgla, wraz z rozwojem nowych naziemnych systemów 

pomiarowych, takich jak FloXbox (JB Hyperspectral Devices GmbH, Germany) i 

PICCOLO-DOPPIO (The University of Edinburgh, UK), nowych przyrządów 

montowanych na platformach lotniczych jak np. HyPlant, czy rozwój i planowanie 

nowych misji kosmicznych, takich jak budowa satelity FLEX FLORIS Europejskiej Agencji 

Kosmicznej itp.  

Wyniki rozprawy doktorskiej dostarczyły pierwszego eksperymentalnego dowodu na to, 

że poprzez fluorescencję chlorofilu w paśmie czerwonym (SIF687) i dalekiej podczerwieni 

(SIF760) możliwe jest uchwycenie ogromnej niejednorodności przestrzennej ekosystemów 

torfowisk, lasów i użytków zielonych, reprezentujących różną aktywność 

fotosyntetyczną, cechy biochemiczne i strukturalne zbiorowisk roślinnych, a tym samym 

umożliwienie oceny dużego zróżnicowania funkcjonalnego szaty roślinnej. Ponadto 

zaobserwowano, że opracowane techniki modelowania rozmytego, nazwane jako SIFfuzzy 



i SIFfuzzy-APAR, mogą przybliżyć z dużą dokładnością wartości sygnałów SIF w obu pasmach 

absorpcji O2, a także są w stanie reprezentować różnorodność strukturalną i funkcjonalną 

szaty roślinnej. Badania te wykazały również, że różnice w warunkach meteorologicznych 

i środowiskowych mają wpływ na aktywność roślin, co znajduje odzwierciedlenie w 

mierzonych wartościach sygnałów spektralnych bazujących na obserwacjach 

satelitarnych, oraz istotnie wpływają na możliwość predykcji GPP i PsnNet za pomocą 

technik teledetekcyjnych. 
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