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Dokładne oszacowanie zasobow węgla i zmian w środowisku leśnym na świecie jest 

niezbędne w ocenie globalengo obiegu wegla, min. w odniesieniu do REDD+. LiDAR jest 

obecnie narzędziem, które wiedzie prym w teledetekcji w związku z pomiarem biomasy i 

struktur leśnych 3D. Dotychczas, tylko nieliczne badania starające się przewidzieć dynamikę 

węgla z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, wykroczyly poza zakres statycznych 

szacunków biomasy. Z drugiej strony, zaawansowane modele wzrostu lasów pomogły 

naukowcom w zrozumieniu dynamiki lasów i skutków fizjologicznych reakcji ekosystemu 

wywołanych przez zmieniające się warunki środowiska. Dzięki połączeniu dziedziny 

teledetekcji w modelowaniu lasów oraz zastosowaniu nowych, eksperymentalnie uzyskanych 

zestawów danych, możliwym stało sie uzyskanie efektow synergicznych. Niniejsza praca 

przedstawia model oparty o metodę small footprint discrete return LiDAR. Model zostal 

przygotowany i skalibrowany na podstawie danych tropikalnych lasów deszczowych Panamy 

uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii LiDAR. Stosując serie nieregularnych anomalii 

dla danych z panamskich lasów deszczowych i wykorzystujac oprogramowanie FORMIND, 

wygenerowano zróżnicowany wielkością zbiór danych. Celem uzyskania wirtualnej 

teledetekcji, na dane uzyskane w progmamie FORMIND naniesiono model LiDAR. 

Następnie, otrzymane dane wykorzystano do uzyskania zróżnicowanych pomiarow LiDAR 

celem sprawdzenia ich przydatności jako wskaźników w ocenie biomasy i innych właściwości 

leśnych. Wykazano w jaki sposob teletedekcja może zostać wykorzystana do pomiarów 

właściwości leśnych takich jak roczne wahania zawartości dwutlenku węgla. Udowodniono, 

że zwłaszcza skalowo-niezmienny model przynosi pod wieloma względami wyjątkowo 

korzystne rezultaty. Zaproponowane połączenie modeli wzrostowych lasów wykonanych w 

technice LiDAR w porównaniu z klasycznym zestawieniem wykresów opartych o kalibracje 

w LiDAR cechuje się wieloma zaletami. Korzyści obejmują dowolnej wielkości, wstępne iv 

dane szacunkowe oraz dokładne informacje tzn. wykluczające niedokładności pomiarowe, jak 

również wydajność pracy, ekonomiczność i czasochłonność. Przedstawione metoda może 

posłużyć do poprawy istniejących juz modeli wzrostowych lasow jak rowniez w teletedekcji.  
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