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RECENZJA 
 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. Alberta Malingera 

pt. „Ocena przepustowości terenów zalewowych 

na podstawie danych lidarowych” 

 
 
 

Recenzję opracowano na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pana dr. hab. inż. Jerzego 
Bykowskiego, prof. nadzw. UP (pismo nr WISGP-4000-1/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.)     
w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk 
rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. 
 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Praca doktorska pt. „Ocena przepustowości terenów zalewowych na podstawie danych 
lidarowych” została wykonana w Katedrze Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Promotorem rozprawy jest  dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. nadzw. UP, promotorem 
pomocniczym jest dr inż. Tomasz Dysarz (obaj opiekunowie są pracownikami naukowymi 
Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej). 

Przedstawiona do oceny praca doktorska mgr. inż. Alberta Malingera jest typową, 
a zarazem bardzo obszerną, liczącą łącznie 215 stron maszynopisu (A4) rozprawą naukową, 
wzbogaconą o 3 załączniki w formie elektronicznej utrwalone na płycie DVD. Została ona 
zilustrowana 34 tabelami i 104 rycinami, przy czym 23 z nich stanowi dokumentację 
fotograficzną, a pozostałe to różnego rodzaju wykresy, schematy i wizualizacje numeryczne. 
Dysertację poprzedzają streszczenia pracy w językach: polskim i angielskim wraz ze 
słowami kluczowymi, spis treści oraz wykaz oznaczeń. 

Treść rozprawy podzielona została na 8 rozdziałów głównych wraz z podrozdziałami. 
Tworzą ją: 1) Wprowadzenie, 2) Cel i zakres pracy, 3) Przegląd literatury, 4) Materiały, 5) 
Metodyka, 6) Wyniki, 7) Dyskusja wyników oraz 8) Wnioski. Na końcu pracy zamieszczono 
spisy: literatury, rysunków i tabel, a także wykaz załączników. 

Wykaz piśmiennictwa (10 stron) obejmuje 180 pozycji, przy czym liczba cytowanych prac 
obcojęzycznych wynosi 116 pozycji, co stanowi aż 64,5%. Z wykazu wynika również, iż mgr 
inż. Albert Malinger jest autorem, bądź współautorem 2 recenzowanych prac, dotyczących 
tematyki poruszanej w rozprawie. Dodam w tym miejscu, że Doktorant jest już widziany 
i cytowany w bazie Web of Science (indeks Hirscha = 1). 
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CHARAKTERYSTYKA I OCENA ROZPRAWY 

Problematyka dysertacji dotyczy bardzo ważnych zagadnień związanych z wyznacza-
niem obszarów zagrożenia powodziowego, a w szczególności - wykorzystaniem nowoczes-
nych technik pomiarowych LiDAR do budowy numerycznego modelu szorstkości 
wegetacyjnej w matematycznym modelowaniu hydrodynamicznym przepływu wielkiej wody. 

W rozdziale 1 (str. 14-15) Doktorant ogólnie wprowadza czytelnika w problematykę 
i genezę pracy, przy czym kluczowa okazała się realizacja projektu ISOK dostarczając 
wysokiej jakości (rozdzielczości) danych lidarowych dla NMT i NPT (w tym: roślinnością na 
terenach zalewowych).  

Główny cel rozprawy jakim było „opracowanie metodyki wykorzystania danych chmury 
punktów - produktu lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) - do budowy numerycznego 
modelu szorstkości NMS, reprezentującego parametry szaty roślinnej w dwuwymiarowych, 
matematycznych modelach hydrodynamicznych”, zamieścił Autor w rozdz. 2 (str.16-17), 
określając przy tym ogólnie obszar i zakres badań oraz formułując następujące (4) problemy 
i zadania badawcze (cyt.): 1) dobór wielkości komórki obliczeniowej w matematycznym 
modelu hydrodynamicznym z uwzględnieniem utraty jakości NMT w procesie jego przetwa-
rzania; 2) możliwość zastosowania tzw. piętrowości roślin w procesie budowy NMS i oceny 
współczynników szorstkości na podstawie danych LiDAR; 3) możliwość zastosowania 
wskaźnika penetracji laserowej LPI w oparciu o analizę chmury punktów, do oceny struktury 
roślinności zlokalizowanej na terenie zalewowym oraz odpowiedni dobór składowych do 
formuły na obliczenie tego wskaźnika; 4) ustalenie uniwersalnej zależności pomiędzy wartoś-
ciami wskaźnika LPI uzyskanego na podstawie danych LiDAR, a wartościami współczynnika 
szorstkości n, pozwalającej na opracowanie NMS reprezentującego opory roślinności, 
podczas przepływu wielkiej wody na terenie zalewowym. 
 

Doktorant postawił 2 hipotezy badawcze, zakładając, iż:  
 

1. „za pomocą danych LiDAR możliwe jest pozyskanie parametrów charakteryzujących 
strukturę roślinności”    oraz 

2. „wskaźnik LPI z powodzeniem może być wykorzystany do poszukiwania zależności 
ze współczynnikiem szorstkości wg Manninga”, 

których udowodnienie obejmowało zagadnienia konsekwentnie realizowane w kolejnych 
rozdziałach dysertacji.  
 

W przeglądzie literatury (rozdz. 3), na 66 stronach maszynopisu, Autor bardzo 
szczegółowo naświetla problem badawczy, koncentrując się na takich zagadnieniach jak: 1) 
źródła danych geoprzestrzennych w modelowaniu hydrodynamicznym (w tym: lotniczy 
i naziemny skaning laserowy; obrazowe systemy lotnicze i bezpośrednie pomiary geode-
zyjne); 2) pozyskiwanie danych o roślinności i metody oceny jej struktury (tu: techniki 
optyczne; skaning laserowy) oraz jej oddziaływanie na warunki przepływu; 3) hydrauliczne 
modelowanie matematyczne (jedno- i dwuwymiarowe, hybrydowe) wraz z procedurą 
tarowania. Jest to najbardziej obszerny rozdział w całej rozprawie, który wynika z bardzo 
szerokiego zakresu badań. Zawiera on najważniejsze publikacje ostatnich lat oraz starsze, 
uważane za kluczowe, i przedstawia aktualny stan wiedzy. Przegląd literatury nie posiada 
jako takiego podsumowania, jednak do stanowiących odrębną całość podrozdziałów, Autor 
wprowadził pewną formę dyskusji, co należy ocenić pozytywnie.  

Rozdział 4 (str. 84-101), to licząca 18 stron szczegółowa charakterystyka obiektu badań 
i wykorzystanych w pracy materiałów. Autor przeprowadził badania na 2 charakterystycznych 
dla Środkowej Warty odcinkach rzeki (odcinek W1: km 322+700 do 314+200; W2: km 
345+500 do 337+600) gromadząc, opracowując i szczegółowo analizując takie dla nich dane 
jak: charakterystyka hydrologiczna (w tym: dokumentacja powodzi 2010 r. i niżówki w 
2015 r.), charakterystyka topografii /NMT/ oraz pokrycia terenu /NPT/ (w tym: mapy 
gospodarczo-przeglądowe Leśnictwa Nowe Miasto, operaty leśne, a także dane z własnych 
pomiarów terenowych roślinności wykonane na reprezentatywnych poletkach badawczych 
za pomocą layometru /LAI-2000/, aparatu fotograficznego oraz skanera naziemnego) 
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i zasoby geodezyjno-kartograficzne (dane chmury punktów z lotniczego i naziemnego 
skaningu laserowego /LiDAR/; Baza Danych Obiektów Topograficznych, ortofotomapy 
badanego terenu oraz wyniki własnych pomiarów geodezyjnych w terenie /techniką GNSS/). 

Na podkreślenie zasługuje, zdaniem recenzenta, bardzo poprawna i kompletna metodyka 
badań, którą Doktorant przedstawił w rozdziale 5 (str. 102-133) dysertacji dla poszczegól-
nych głównych zadań badawczych, takich jak: Dwuwymiarowe modelowanie przepływu, 
Kalibracja modelu przepływu, Pomiary LAI i analiza zdjęć, Analiza danych LiDAR, Analiza 
danych TLS oraz Badania zależności miedzy parametrami. Przy realizacji dysertacji 
Doktorant wykorzystał nowoczesne techniki pomiarowe (np. dane skaningu laserowego ALS 
oraz własne pomiary TLS; technika GNSS, layometr LAI-2000) (Ryc. 70, str. 130) oraz 
oprogramowanie komputerowe np. MIKE 21, MIKE FLOOD. Szczególnie przydatne w odbio-
rze i analizie treści pracy jest wydzielenie przez Autora, w formie osobnego podrozdziału 5.7 
(str. 131-133) „Podstawowej koncepcji analiz”. Równie pozytywnie należy tutaj ocenić 
schemat na Ryc. 71 (str. 132). Ten logiczny ze względu na osiągnięcie założonych celów 
układ jest syntetycznym przedstawieniem różnych etapów prac, gdzie realizowanych jest 
łącznie 14 powiązanych ze sobą bloków tematycznych (bardzo duży zakres pracy !). 

Wynikom badań poświęcono rozdz. 6, który liczy aż 55 stron i jest nie tylko jednym 
z najważniejszych, lecz również najobszerniejszych w pracy (ok. 30 % całości). Autor 
przedstawia w nim szczegółowe wyniki wymienionych powyżej („Metodyka”) głównych zadań 
badawczych (Wyniki kalibracji hydraulicznych modeli matematycznych; Wyniki pomiarów LAI 
i analiz fotograficznych; Wyniki analiz na podstawie danych skaningu naziemnego itd.), które 
w powiązaniu z ich dyskusją zamieszczoną w kolejnym rozdziale 7 (str. 189-197) nie budzą 
istotnych zastrzeżeń o charakterze merytorycznym (nieliczne uwagi przedstawiono w osob-
nym rozdziale recenzji). Wszystkie wyniki opisano i przedstawiono w formie tabelarycznej 
oraz graficznej w postaci różnego rodzaju wykresów, schematów oraz wizualizacji 
komputerowych. Na podkreślenie zasługuje proces kalibracji hydrodynamicznego modelu 
przepływu – przeprowadzony rzetelnie i zgodnie z wszelkimi prawidłami. Nie bez znaczenia 
jest w tym przypadku, bardzo wiarygodne i wielorakie udokumentowanie śladów wielkiej 
wody 2010 r. (str. 111-114). Uważam również, że bardzo poprawnie wytypowano i zlokali-
zowano reprezentatywne 54 poletka badawcze do pomiarów terenowych struktury roślinnej, 
uwzględniając jej różnorodność gatunkową oraz formy przestrzenne zbiorowisk, zaś 
zebranie danych dotyczących wskaźników LAI, LPI i Atot, dla roślinności zlokalizowanej 
w obrębie tych poletek, przeprowadzono przy zastosowaniu czterech niezależnych technik 
pomiarowych. 

Znamienne jest, iż w ocenie wyników pomiarów charakterystyk roślinnych (wskaźniki: 
LAI, Atot, LPIALS, LPITLS) oprócz analizy łącznej dla roślin iglastych i liściastych, każdą z tych 
grup rozpatrywano oddzielnie oraz - co kluczowe w efekcie końcowym (Rozdz. 8. Wnioski) - 
z uwzględnieniem zarówno całych (tj. od ich podstawy do wierzchołka), jak i tylko zanurzo-
nych części roślin w obrębie poletek badawczych tj. od podstawy roślin do głębokości zwier-
ciadła wody odpowiadającego maksymalnemu poziomowi zwierciadła wielkiej wody w czasie 
powodzi 2010 r. (w kontekście analiz hydraulicznych – merytorycznie jak najbardziej 
poprawne !). 

Uzyskane wyniki pomiarów terenowych oraz wyniki analizy danych chmury punktów 
lotniczego skaningu laserowego, pozwoliły Doktorantowi na poszukiwanie związków 
korelacyjnych między nimi (rozdz. 6.5, str. 157-179). Wizualizację graficzną kierunków 
poszukiwań zależności pomiędzy wskaźnikami LAI, LPIAC i LPITC dla danych dotyczących 
całych roślin zamieścił Doktorant na Ryc. 86 (str. 158), zaś w przypadku wskaźników Atot, 
LPIAzw i LPITzw dla zanurzonych części roślin na Ryc. 91 (str. 166). Głównym celem 
poszukiwania tych związków było zweryfikowanie słuszności hipotezy badawczej dotyczącej 
możliwości wykorzystania danych LiDAR do charakterystyki struktury roślinności i wywo-
ływanych przez nią oporów przepływu. Dane dotyczące ww. związków korelacyjnych 
pozwoliły Doktorantowi na formułowanie kilku istotnych spostrzeżeń m.in. „że do oceny 
parametrów roślinnych za pomocą wskaźnika LPI, zasadnym jest wykorzystanie chmury 
punktów lotniczego skaningu laserowego, w której każdemu punktowi przypisano odpo-
wiednią klasę, zgodnie z oryginalną klasyfikacją przyjętą przez CODGiK” (do 31.12.2017, 
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potem GUGiK) oraz, że lepsze związki korelacyjne uzyskano dla roślinności liściastej (np. dla 
zależności LPIALS = f(LPITLS), zaś zdecydowanie niezadowalające korelacje badanych 
wskaźników – dla roślinności iglastej i liściastej analizowanej łącznie). 

Kolejnym krokiem było poszukiwanie związku między wskaźnikami LPI oraz współczyn-
nikami szorstkości n wg Manninga (str. 179-188), której efektem jest, uzyskane bardzo 
poprawnie metodycznie, równanie (61): n = f(LPIAzw). Następnie, w celu weryfikacji Doktorant 
zaimplementował je do matematycznego modelu hydrodynamicznego uzyskując satysfakcjo-
nujące wyniki. Budowa NMS wymagała od Autora opracowania przestrzennego rozkładu 
wartości wskaźnika LPIAzw, przy czym obliczono je na podstawie danych chmury punktów 
lidarowych (ALS) w taki sposób, aby składową ghi uzyskać uwzględniając odbicia promienia 
laserowego, sklasyfikowane jako punkty położone na gruncie tj. zgodnie z oryginalną 
klasyfikacją przyjętą przez CODGiK. Mając na uwadze wnioski przedstawione powyżej 
(rozdz. 6.5), taką procedurę również uważam za poprawną. 

Ze względu na zakres i różnorodność uzyskanych wyników, istotna w kontekście 
realizacji celu pracy była ich „Dyskusja /wyników/” przeprowadzona przez Doktoranta 
w rozdz. 7 (str. 189-197). Oprócz klasycznej interpretacji wyników, Doktorant odnosi rezultaty 
własnych badań do informacji literaturowych np. w celu parametryzacji danych chmury 
punktów poprzez wskaźnik LPI, (bardzo słusznie) wykorzystał on spostrzeżenia i doświad-
czenia innych autorów (Barilotti, 2006; Kwak, 2007; Musselman, 2013; Sabol, 2014). W tym 
rozdziale również, podkreślić należy zdaniem recenzenta, trafne i bardzo poprawne 
merytorycznie, identyfikowanie i interpretowanie przez Doktoranta przyczyn rozbieżności 
między wynikami własnych badań np. symulacji numerycznych oraz posiadanymi wynikami 
obserwacji hydrologicznych (mam tu na myśli m.in. analizę hydrogramu fali powodziowej 
w 2010 r. dla odcinka badawczego W2 i różnicy pomiędzy rzędnymi, aż 0,65 m dla części 
hydrogramu po kulminacji). Podobnie jak Doktorant uważam, że (cyt.): „przyczyną tak 
znaczących różnic, może być inne oddziaływanie roślinności (niskiej) podczas napływu 
wielkiej wody przed kulminacją fali wezbraniowej i inne w czasie obniżania zwierciadła wody 
po kulminacji…Roślinność niska na terenie zalewowym, inaczej może oddziaływać na 
początku wezbrania, stawiając większe opory przepływu i inaczej po przejściu kulminacji, 
gdy roślinność ta (ze względu na swoją giętkość) może zostać częściowo lub całkowicie 
pochylona i stawiać mniejsze opory przepływu”.  Natomiast   dużo ostrożniej   należy odnieść 
się do stwierdzenia Doktoranta (cyt.): „Zaproponowana metoda może natomiast precyzyjnie 
odzwierciedlić udział roślinności średniej i wysokiej w warunkach przepływu.” – gdyż obec-
ność również giętkich krzewów (roślinność średnia) w międzywalu obu odcinków badaw-
czych – trudno jest uznać za dominującą (komentarz poniżej: Uwaga merytoryczna nr 4). 

Rozprawę kończy rozdział 8 – „Wnioski” (2 strony). Autor zamieścił w nim 4 wnioski, 
które mają pełne uzasadnienie w uzyskanych wynikach badań i przeanalizowanych materia-
łach i odnoszą się do głównego celu pracy potwierdzając, że dane chmury punktów 
pozyskane za pomocą lotniczego skaningu laserowego i sparametryzowane poprzez 
wskaźnik LPI, mogą być wykorzystane w analizie pokrycia terenu, a w szczególności struk-
tury roślinności (budowie NMS), służącej do oceny przepustowości terenów zalewowych. 
Doktorant, w szczególności wykazał, że: 1) optymalna dla praktyki, wielkość komórki oblicze-
niowej w badaniach z użyciem modeli hydrodynamicznych 2D ma wymiar 3 x 3 [m] i spełnia 
ona kryteria dostatecznej ilości odbić laserowych oraz dokładności modelu. 2) korzystanie 
z danych LiDAR uwzględniając jedynie piętrowość roślinności nie gwarantuje zadowalającej 
dokładności numerycznego modelu szorstkości NMS (różnice w strukturze i gęstości roślin o 
tej samej wysokości), dlatego lepsza (dokładniejsza) jest propozycja Doktoranta, by w anali-
zach uwzględniać tylko zanurzoną część roślin, tę hydraulicznie aktywną (jak najbardziej 
właściwe podejście). 3) przy korzystaniu z formuły na obliczanie wskaźnika LPI, składową ghi 
określać należy, zgodnie z klasyfikacją CODGiK, uwzględniając odbicia promienia lasero-
wego jak dla punktów położonych na gruncie. 4) Opracowano i zweryfikowano pozytywnie 
metodykę obliczania wskaźnika LPI pozwalającą wykorzystać zależność n = f(LPIAzw) przy 
budowie NMS. 

W końcowej części dysertacji Autor podaje też propozycję kierunków dalszych badań 
(komentarz poniżej: Uwaga merytoryczna nr 4). 
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Uwagi merytoryczne i dyskusyjne 

Podczas  studiowania rozprawy recenzentowi nasunęły się następujące uwagi, w przy-
padku których Autor dysertacji proszony jest o ustosunkowanie się do nich podczas 
publicznej obrony:  
 

1. Budując hydrodynamiczny model przepływu Doktorant wykorzystał komercyjne oprogra-
mowanie MIKE 21 oparte na równaniach Naviera-Stokesa, które m.in. zawierają spadki 
dna i spadki hydrauliczne (wz. 47, str. 68). Te drugie - obliczane są automatycznie 
(MIKE 21) ze wzoru 48 (str. 69), natomiast nasuwa się pytanie w jaki sposób rozwiązano 
ten pierwszy problem ? Czy Doktorant wykonywał pomiary spadków, czy może dyspono-
wał odpowiednimi danymi ? W rozdz. 4.3. dysertacji (str. 94-95) podana jest informacja, 
że dla odcinka badawczego W1 spadek zwierciadła wody wynosił JZW = 0,17%o, a dla 
odcinka W2: JZW = 0,16%o. Dla jakiego przepływu je wyznaczono i czy te stałe dla 
danego przepływu spadki wstawiono do modelu ? Czy w prowadzonych symulacjach 
komputerowych modyfikowano ww. spadki (każdorazowo wraz ze zmianą przepływu) ?  

 

2. Wszystkie pomiary roślinności wykonywane na potrzeby dysertacji, przeprowadzone 
zostały w okresie pozawegetacyjnym. Oznacza to, że w przypadku roślin liściastych 
rejestrowane były tylko części zdrewniałe roślin. Natomiast, w procesie kalibracji hydrau-
licznych modeli matematycznych, dla obu odcinków badawczych, wykorzystano infor-
macje o położeniu zwierciadła wody podczas kulminacji powodzi na Warcie 
(maj/czerwiec) w 2010 roku, a dla odcinka badawczego W1 - dodatkowo dane o rzęd-
nych zwierciadła wody zaobserwowanych podczas niżówki w sierpniu 2015 roku, czyli 
w okresie bujnej wegetacji. W rozdz. 6.1. (str. 134-136) Autor przeprowadza, co prawda 
rodzaj dyskusji uzyskanych wyników, w kontekście różnic między założonymi w mode-
lach matematycznych i rzeczywistymi wartościami współczynników szorstkości n, jednak 
nie dotyczy ona ww. problemu. Przy czym, za jak najbardziej słuszny uznać należy 
pogląd Doktoranta, iż znaczne różnice wartości współczynników szorstkości reprezen-
tujących młody drzewostan oraz lasy wysokie (odpowiednio n = 0,036 i 0,027 [m-1/3·s]) 
oznaczać mogą, iż „roślinność na obu odcinkach badawczych, charakteryzująca się 
podobną wysokością, może istotnie różnić się strukturą oraz gęstością”. Reasumując: 
badano w terenie rośliny bez liści (wartość n), szukano związków n = f(LPI) i budowano 
modele matematyczne przepływu, które kalibrowano dla roślin z liśćmi (inna wartość n). 
Czy zdaniem Autora tego typu uproszczenie nie wpływa znacząco na uzyskane 
rezultaty ? 

 

3. W przypadku analizowanych przez doktoranta relacji między badanymi wskaźnikami 
{LAI = f(LPITC); Atot = f(LPITzw); LPIAzw = f(LPITzw)}, a zwłaszcza ich ilustracji graficznej, 
wymagany jest szerszy komentarz dotyczący kryterium (-ów) dopasowania modelu 
funkcji matematycznej do danego zbioru punktów. Zastrzeżenia budzą przede 
wszystkim: Ryc. 88 (str. 161), Ryc. 94 (str. 171) oraz Ryc. 96 (str. 175), gdzie dla chmury 
punktów skoncentrowanych niemal wewnątrz okręgu przyjęty został, niefortunny wyda-
wałoby się, model funkcji liniowej, czego efektem są bardzo, bardzo niskie współczynniki 
korelacji {np. dla zależności między wskaźnikiem przesłonięcia przekroju i wskaźnikiem 
penetracji laserowej Atot = f(LPITzw) na Ryc. 94 zawierają się one w przedziale 
R2 = 0.044÷ ÷0.00002 (!)}. Przecież w takim przypadku dopasować można wiele innych, 
lepszych modeli {potęgowy (?), wielomianowy (?)}. Czy przyjęcie właśnie liniowego, 
a nie innego modelu dopasowania ma związek z interpretacją fizyczną ww. relacji ? 

 

4. Z analizy wyników badań pokrycia terenu (str. 108-109), przedstawionych syntetycznie 
na Ryc. 47 jednoznacznie wynika, iż na obu odcinkach badawczych zdecydowanie 
przeważała roślinność wysoka (drzewa) i niska (trawy), zajmując łącznie ponad 2/3 
powierzchni terenu, zaś udział krzewów (roślinność średnia) był sporadyczny i nie prze-
kraczał 3 % (W1) oraz 0,85 %  (!) (W2). Czy zdaniem Doktoranta dominacja roślinności 
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krzewiastej na badanym międzywalu mogłaby w jakiś sposób wpłynąć na rezultaty 
końcowe dysertacji ? Zgadzam się z konkluzją zamieszczoną w rozdz. 7 (str. 197) i uwa-
żam, że jak najbardziej wskazana jest kontynuacja badań o charakterze weryfikacyjnym, 
w tym zaproponowanym przez Doktoranta kierunku (i metodyce). Interesujące byłoby 
z pewnością - wykonanie podobnych badań, również dla innej rzeki, ale nie tylko ze 
względu na dane LiDAR opracowane z uwzględnieniem innej gęstości punktów np. 
4 pkt/m2 i 12 pkt/m2, lecz przede wszystkim dla rzeki z większym udziałem krzewów na 
międzywalu (one też potrafią sprawić hydrotechnikom wiele „kłopotów”). Proszę o opinię 
na ww. temat. 

 

5. W rozdz. 3.3. pracy (str. 65-84) pt. „Hydrauliczne modelowanie matematyczne” bardzo 
dużo miejsca poświęcono modelowaniu jedno- i dwuwymiarowemu (1D i 2D) oraz mode-
lom hybrydowym (1D-2D-1D), by następnie w rozdz. 5.1. pt. ”Dwuwymiarowy model 
przepływu” skoncentrować się na wykorzystanym w dysertacji modelu 2D i oprogra-
mowaniu MIKE 21 – całkowicie ignorując i nie poświęcając mu nawet wzmianki (!) – 
modelowanie 3D, które przecież daje możliwość dużo lepszego opisu zjawisk natura-
nych (również w laboratoriach uczelni wyższych popularne hydromłynki-1D zastępo-
wane są przez nowoczesne sondy do pomiarów hydrometrycznych 3D). Doktorant 

szczegółowo opisał m.in. modelowanie 2D oparte na równaniach Naviera-Stokesa, 
których rozwiązanie numeryczne jest zaimplementowane w oprogramowaniu MIKE -21, 
a przecież ww. równania tworzą de facto trójwymiarowy opis przepływu i w tym przy-
padku zostały jedynie uproszczone i sprowadzone do wymiaru 2D. Jaka jest więc opinia 
Doktoranta nt. modelowania 3D w inżynierii rzecznej i jakie kryteria posłużyły przy 
wyborze oprogramowania MIKE 21 ? (znanych jest przecież wiele innych komercyjnych 
modułów obliczeniowych 1D, 2D i również 3D, np. Delft-3D, Flow3D, CCHE3D i in.).  

 
 

Uwagi redakcyjne 

Zamieszczona w dysertacji dokumentacja fotograficzna jest trafnie dobrana (i „nie 
przesadzona !”), gdyż jest ona bardzo pomocna w lepszym poznaniu obszaru badawczego, 
panujących lokalnych warunków terenowych oraz właściwym zrozumieniu opisów zawartych 
w tekście, zaś cała rozprawa nie budzi istotnych zastrzeżeń od strony formalnej, redakcyjnej 
i edytorskiej. Należy jednak zwrócić uwagę  na następujące usterki: 

 W tekst wkradła się błędna pisownia kilku obcojęzycznych pozycji literaturowych 
(str. 203, Bibliografia: poz. 64, 66-67, 70). Należy przede wszystkim skorygować 
pisownię nazwiska prof. Järvelä (fin.) (str. 37, 40-42, 44-45, 117, 203). 

 Pozostałe to tzw. literówki (str. 7, 116, 163, 176, 208) np. jest „nadawczych” zamiast 
„badawczych (str. 116), „A5” zamiast „T5” (opis Tab. 25, str. 163), „bobrą” zamiast 
„dobrą” (str. 176), a także braki spacji (str. 28, 59-60, 62-64, 77, 84, 90, 93, 103, 105, 
110, 115-116, 134, 140, 182,190, 193) oraz błędny skrót „wg.” zamiast „wg” (str. 5, 59, 
102, 122, 134). 

 W przeglądzie literatury problemowej (na str. 42) jest powołanie się na pracę dr Elżbiety 
Kubrak (2007), jednak pozycji tej nie zamieszczono w wykazie piśmiennictwa.  

 

Generalnie, stronę redakcyjną pracy uważam za poprawną. Wszystkie drobne uwagi 
natury redakcyjnej zaznaczone zostały w recenzowanym egzemplarzu pracy i powinny być 
one usunięte na etapie przygotowywania pracy do druku. Należy przy tym nadmienić, iż jej 
publikacja jest wg mnie bezwzględnie konieczna – w formie monografii, bądź cyklu 
artykułów, do czego gorąco zachęcam. Wyniki badań Pana mgr. inż. Alberta Malingera będą 
z pewnością bardzo przydatne bezpośrednio w praktyce (np. przy prognozowaniu warunków 
przepływu wód powodziowych), lecz stanowią one również bardzo cenne źródło specjalis-
tycznych informacji i mogą być bazą wyjściową do dalszych prac badawczych. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Podejmując się tak nie łatwego tematu pracy, jakim była „Ocena przepustowości terenów 
zalewowych na podstawie danych lidarowych”, Doktorant musiał wykazać się wiedzą 
specjalistyczną w bardzo szerokim zakresie – poczynając od analiz przyrodniczych, poprzez 
hydrologię (ochronę od powodzi), kartografię i geodezję (teledetekcję, geomatykę), modelo-
wanie numeryczne i przede wszystkim hydrodynamikę koryt otwartych – by ostatecznie wy-
korzystać to w nadrzędnym celu dysertacji zawartym w „ochronie i kształtowaniu środowiska” 
(tu: dolin rzecznych z zabudową roślinną). Należy przyznać, iż to się Doktorantowi udało. 

Stwierdzam, iż przyjęte przez Autora na wstępie pracy, hipotezy badawcze (patrz str. 2 
niniejszej recenzji), zostały przekonywująco udowodnione poprzez wielozakresowe i szcze-
gółowe  analizy zgromadzonych danych empirycznych  (pomiarów lidarowych), własne  
badania terenowe oraz symulacje numeryczne, a także wyczerpująco skomentowane w 
konkluzjach dysertacji. 

Rozprawa doktorska mgr. inż. Alberta Malingera stanowi nowatorskie rozwiązanie 
problemu naukowego o istotnym znaczeniu praktycznym, wykazuje dobrą ogólną wiedzę 
teoretyczną Kandydata w dyscyplinie naukowej „ochrona i kształtowanie środowiska” oraz 
wysoką umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia przez niego badań 
naukowych. 

Biorąc pod uwagę walory naukowe, poznawcze i aplikacyjne przedłożonej do recenzji 
rozprawy doktorskiej pt. „Ocena przepustowości terenów zalewowych na podstawie danych 
lidarowych”, którą oceniam jako wyróżniającą, wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopusz-
czenie mgr. inż. Alberta Malingera do publicznej obrony i wnioskuję o dalsze przepro-
wadzenie czynności przewodu doktorskiego, bowiem spełnia ona wszystkie wymogi 
stawiane pracom doktorskim określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o Stopniach 
Naukowych i Tytule Naukowym oraz Stopniach i Tytule w zakresie Sztuki (tekst jedn. Dz.U. 
z dn. 27 września 2017 r., poz. 1789), podkreślając innowacyjność i zakres podjętych badań 
wnioskuję jednocześnie o wyróżnienie tej rozprawy. 
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