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Prezentowana praca dotyczy możliwości określania wysokości drzew przy użyciu 

nowoczesnych technik teledetekcyjnych opartych na danych pochodzących z lotniczego 

skanowania laserowego (LIDAR). Celem tego badania było sprawdzenie dokładności 

szacowania wysokości drzew na podstawie danych LIDAR w porównaniu do 

fotogrametrycznych obserwacji stereoskopowych oraz pomiarów naziemnych. Dodatkowo 

Wysokościowy Model Koron (WMK) bazujący na danych LIDAR został przefiltrowany przy 

użyciu trzech filtrów: uśredniającego, Gaussa i medianowego. 

Obszar badań znajduje się na terenie Leśnictwa Głuchów (ok. 50 km na wschód od Łodzi). 

Na badanym obszarze utworzono sześć powierzchni próbnych w kształcie koła (r = 25 m). 

Trzy powierzchnie znajdują się w drzewostanach dębowych, a trzy w sosnowych. Następnie 

drzewa na każdej powierzchni pomierzono za pomocą trzech różnych metod: tradycyjne 

pomiary naziemne, obserwacje stereo-fotogrametryczne oraz lotnicze skanowanie laserowe 

(LIDAR). Dane LIDAR zostały przetworzone w celu uzyskania Wysokościowego Modelu 

Koron (WMK), a następnie przefiltrowane przy użyciu ww. filtrów. Wysokości oszacowane 

na podstawie WMK (filtrowanego i niefiltrowanego) porównywano z wynikami pomiarów 

naziemnych i wysokościami uzyskanymi podczas pomiarów stereo-fotogrametrycznych. 

Wyniki wykazały, że filtracja WMK ma pozytywny wpływ na końcową dokładność 

wyznaczania  wysokości drzew. Filtrowany WMK był silniej skorelowany z pomiarami 

naziemnymi i stereoskopowymi, a także osiągnął mniejsze średnie błędy RMSE i Bias niż 

model nie poddany filtracji. Najlepsze wyniki (najmniejsze RMSE) przy porównaniu 

fotogrametria – LIDAR oraz teren – LIDAR dla obu gatunków uzyskano stosując WMK 

filtrowany przy użyciu filtra uśredniającego (Dąb: RMSE = 1.17 m, Sosna: RMSE = 0.97 m). 

Najgorsze dokładności uzyskano dla WMK niefiltrowanego (Dąb: RMSE = 1.93 m, Sosna: 

RMSE: 1.34 m). Różnice między pomiarami naziemnymi, a wysokościami otrzymanymi z 

danych LIDAR nie są istotne statystycznie, z kolei w przypadku porównania pomiędzy 

pomiarami fotogrametrycznymi i danymi LIDAR okazało się, iż wyniki są istotnie różne. 



Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że lotnicze skanowanie laserowe jest bardzo 

konkurencyjną techniką pomiaru parametrów drzew i drzewostanów głównie ze względu na 

automatyzację i rzetelność pomiaru. Co więcej filtracja Wysokościowego Modelu Koron 

przynosi pozytywny efekt i poprawia dokładność wyznaczania wysokości drzew przy użyciu 

WMK. Badanie to potwierdziło, że lotnicze skanowanie laserowe jest skuteczną i wydajną 

metodą gromadzenia danych do inwentaryzacji lasu. 
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