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Зміст

• Використання дистанційного збору даних для інвентаризації 

лісів у Німеччині

• Інші можливості використання дистанційного збору даних у 

національних інвентаризаціях – можливості з прикладами

• Картографування проблем у лісі за допомогою супутників –

розробка системи для Європи у рамках проекту DIABOLO



Використання дистанційного збору даних для інвентаризації лісів у Німеччині

Дистанційний збір даних геодезичними службами в Німеччині (1)

• Відповідальні: Федеральні землі

• Аерофотозйомка, як правило кожні 3 роки, по всій Німеччині

• Дані доступні для лісового управління 
(безкоштовно або дешево)

Нормальні кольори - ортофотографія

http://sg.geodatenzentrum.de/web_bkg_webmap/applications/dop/dop_view
er.html

http://sg.geodatenzentrum.de/web_bkg_webmap/applications/dop/dop_viewer.html



Дистанційний збір даних геодезичними службами в Німеччині (2)

• Зйомка за допомогою лазерних систем/ лідарів, з різних 
дистанцій

• Цифрова модель рельєфу, загальна 

Використання дистанційного збору даних для інвентаризації лісів у Німеччині

Лазерна модель поверхні Лазерна модель 
рельєфу 

Нормалізована модель місцевості
Модель висоти дерев та насаджень

Хмара точок



Використання дистанційного збору даних для інвентаризації лісів у Німеччині

Отримана зі 
стереоскопічних 
аерофотознімків та 
цифрової моделі рельєфу

Модель висоти дерев та насаджень

Отримана з лазерних даних

Співмірна якість



Використання дистанційного збору даних для інвентаризації лісів у Німеччині

Дистанційний збір даних у лісовпорядкуванні
Використання даних в геодезичних службах

Стандартом є ортофотографія

Карти висоти насаджень
- частково вже запроваджені 
- частково готуються до запровадження 

• Саксонія

Австрія 



Основні цілі використання дистанційного збору даних

Ціль 1: рішення ліс-не ліс

Ціль 2: результати, що пов'язані з площею

Ціль 3: статистика невеликих районів

Ціль 4: Зменшення похибки оцінки
Менша похибка при однакових витратах на площу

Дистанційний збір даних у національних інвентаризаціях інших країн



Використання дистанційного збору даних для інвентаризації лісів 
у Німеччині

Дистанційний збір даних для Федеральної інвентаризації лісів у 
Німеччині 

Надалі: використання для орієнтації на 
місцевості

Ціль 1: рішення ліс-не ліс

Уникання пошуку вибіркових точок контролю, де 
немає лісів.



Мета 1: Результати щодо поверхні
Мета 2: Статистика невеликих районів
Приклад: Фінляндія

Метод k-найближчих сусідів
Супутникові дані (Landsat)

Знімки Landsat 8 

Карта об’ємів
Червоний: береза 
Зелений: сосна
Блакитний: ялина Регіональні результати

Дистанційний збір даних у національних інвентаризаціях інших країн (огляд)



Мета 1: Результати щодо поверхні
Мета 2: Статистика невеликих районів

Приклад: Норвегія 
Цифрова аерофотозйомка та цифрова модель поверхні
Різні методи оцінки малих районів

http://bit.ly/2hXZep9

http://shiny.nibio.no/apps/lsk/
http://www.nibio.no/en/news/national-forest-inventories-and-remote-sensing--better-
information-better-decisions

Дистанційний збір даних у національних інвентаризаціях інших країн (2)

http://bit.ly/2hXZep9
http://shiny.nibio.no/apps/lsk/
http://www.nibio.no/en/news/national-forest-inventories-and-remote-sensing--better-information-better-decisions


Карти, створені на основі вибіркових даних щодо місцевості та 
дистанційного збору даних, у Норвегії та Фінляндії доступні на 
публічних порталах

Норвегія http://www.skogoglandskap.no/kart/SAT-SKOG/map_view

Фінляндія: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/en/map-window

Дистанційний збір даних у національних інвентаризаціях інших країн (3)

http://www.skogoglandskap.no/kart/SAT-SKOG/map_view
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/en/map-window


Дистанційний збір даних у національних інвентаризаціях інших країн (4)

Мета 4: 
Зменшення похибки оцінки 
Менша похибка при однакових витратах на площу
Приклади: Швейцарія, Румунія, Чорногорія, ... 
Метод стратифікації / -> вибірка в два етапи задля стратифікації 

Рішення щодо віднесення до лісу в 
мережі 500 м х 500 м

Вибірка на місцевості в мережі 1 км / 1,4 км



Використання дистанційного збору даних у національних інвентаризаціях

Багатоманіття методів 
- традиція, основні цілі, особливі умови 
- при однакових засадах і підходах

Консультанти та ініціативи, мережі

FAO Глобальна ініціатива спостереження 
за лісами GFOI 

Європейська національна 
мережа інвентаризації лісів
(ENFIN)



DIABOLO отримав фінансування в рамках програми 

дослідень та інновацій Європейського Союзу Horizon 2020 

за грантовою угодою №  633464. Тривалість проекту: 

1.3.2015–28.2.2019. Координатор: Інститут національних 

ресурсів Фінляндії (Luke)



Мета проекту: 
Подальший розвиток та гармонізація національних інвентаризацій 
та національного моніторингу лісів 

Партнери DIABOLO



Публікації:
Hirschmugl, M., Gallaun, H., Dees, M., Datta, P., Deutscher, J., Koutsias, N. and Schardt,
M. 2017 “Review of methods for mapping forest disturbance and degradation from
optical earth observation data”. Current Forestry Reports, 2017, p. 1-14, DOI
10.1007/s40725-017-0047-2.

DIABOLO WP4 

Мета: 

Розробка системи виявлення проблем у лісі, що базується на 
дистанційному зборі даних 

Фокус: Використання Sentinel 2

Термін реалізації: 2015-2019 (4 роки)  



Вибір джерела даних (1)

Фокус: Дані Sentinel 2, доповнення: Landsat 7 & 8
- добрі спектральні властивості, багатоспектральні, оптичні 
- роздільна здатність, 10 м, окремі канали менші  
- безкоштовний доступ до даних
- простий доступ
- висока тимчасова доступність
- два ідентичних за конструкцією супутники
- система буде повністю робочою в 2018 р. 

Sentinel 2, роздільна здатність 10 м 



Вибір джерела даних (2)

Фокус: Дані Sentinel 2, доповнення: Landsat 7 & 8
- Висока тимчасова доступність
- Стабільна доступність даних
- Sentinel 2 є частиною ініціативи ЄС/Європейської космічної агенції COPERNICUS

Кількість безхмарних сцен на рік, Landsat та Sentinel2   



Цілі та методи

Методи: на основі Нормалізованого 
відносного індексу рослинності, на основі 
правил, методи часових рядів 

Системний елемент 1: 
• автоматизоване картографування 

відразу після зйомки
• виявлення проблем
• майже в реальному часі
• результати на веб-порталі 
• результати можна завантажити 

Системний елемент 2: 
• щорічне картографування з указанням 

типу проблем
• зрозуміле визначення класів
• можливість порівняння інформації для 

різних країн у Європі



Приклад Сербії – злам дерев під льодом узимку 2014/2015



Приклад Сербії – картографування за допомогою Landsat

Злам дерев під льодом 
узимку 2014/2015



Торнадо, травень 2015

Приклад Німеччини – картографування за допомогою Landsat



12.09.2011 – 15.07.2013

Приклад Німеччини – картографування за допомогою Landsat

Літній ураган, серпень 
2012 р.



Приклад Німеччини – картографування за допомогою Landsat

Відмінність нормалізованого відносного індексу 
рослинності (НВІР), картографування за допомогою 
порогової величини



Відмирання ясеня 2015+

Приклад Німеччини – картографування за допомогою Sentinel 2



Euboea (Evia) Island, Greece, fire started on July 30, 2016 
(http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/firenews/fire/8625/detail).

Приклад Греції – картографування за допомогою Sentinel 2

Метод: що базується на правилах

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/firenews/fire/8625/detail


Приклад України
–

картографування
за допомогою Landsat

Карта суцільних
вирубок

2014/2015

Метод: відмінність НВІР



Приклад України – картографування за допомогою Sentinel 2 (1)

Метод: відмінність НВІР

Карта суцільних вирубок - 2015/2016



Приклад України – картографування за допомогою Sentinel 2 (2)

Карта суцільних вирубок

2015/2016
2016/2017
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