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Gozdarski Inštitut Slovenije
■■ Gozdarski inštitut Slovenije je javni
raziskovalni zavod nacionalnega
pomena s področja temeljnega in
aplikativnega raziskovanja gozdov,
gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva,
gospodarjenja z gozdovi, rabe
dobrin in storitev gozdov.
■■ Znanstvena spoznanja omenjenih
področij raziskovanja omogočajo
raziskovanje gozdne biodiverzitete
in njenega upravljanja v povezavi s
spremenljivimi klimatskimi pogoji.
■■ Inštitut v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav
izvaja tudi javni službi v interesu
države, gozdarsko in okoljsko javno
službo.
■■ Inštitut z namenom poglabljanje
znanj ter zavedanja o pomenu
gozda v okolju in ravnanju z njim
prenaša znanstvena spoznanja
v vse pore trajnostnega razvoja
družbe. Kot takšen je inštitut
znanstveni, strokovni in kulturni
hram odnosa do narave, dobrin in
storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.
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Projekt NewFor
Za sodelovanje v projektu smo se odločili zaradi vse večjih potreb
gozdarske stroke in drugih uporabnikov gozdnega prostora po raziskavah in uporabnih rešitvah, ki jih lahko ponujajo sodobna orodja za
daljinsko zaznavanje.
Projekt NEWFOR gradi most med znanstvenimi spoznanji in gospodarjenjem z gozdovi in se osredotoča na lesno-proizvodno vlogo gozdov.
Poseben poudarek je namenjen vlogi gorskih (alpskih) gozdov za stabilnost in razvoj ekonomskih dejavnikov preživetja v gorskih razmerah
in racionalizaciji gospodarjenja z gozdnimi viri v alpskem prostoru.
Naša pričakovanja so povezana z razvojem orodij in tehnik, ki temeljijo
na podatkih laserskega skeniranja površja (LiDAR). Enoten metodološki
pristop pri povezovanju podatkov o gozdnih virih, infrastrukturi, tehnologijah ter vrednosti lesa, ciljno usmerjen v racionalizacijo pridobivanja
lesa v gorskih gozdovih, je na nivoju občutljivega in obremenjenega
alpskega prostora, upravičen in smiseln.
Rezultati so primerni za preverjanje terenskih metod zbiranja podatkov
in načrtovanja in kot taki osnova za predvideni razvoj spremljanja stanja
in usmerjanja trajnostnega razvoja slovenskih gozdov.
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Kaj je LiDAR?
Lasersko skeniranje površja (Airborne laser scanning – ALS) je novejša
metoda daljinskega pridobivanja podatkov, pri kateri zajemamo prostorske podatke s pomočjo zaznavanja odbojev predhodno oddanih
laserskih pulzov (Light Detection And Ranging - LiDAR). Laserski skener na
zračnem plovilu določa razdaljo med površjem in laserskim skenerjem
z meritvijo časa, ki ga potrebuje oddani laserski pulz, da se odbije in
vrne do merilnega inštrumenta. Poleg časovne razlike je za določitev
mesta odboja pulza v prostoru potrebno v vsakem trenutku poznati še
natančno lokacijo in smer merilnega inštrumenta ter odklon oddanega
laserskega impulza od srednje osi inštrumenta. Rezultat laserskega
skeniranja površja je oblak točk odbojev v trirazsežnem koordinatnem
sistemu (x, y, z koordinate). Oblak odbojev v treh dimenzijah tako predstavlja osnovni podatek za nadaljnje obdelave LiDAR podatkov.

LiDAR podatki na ravni sestojev����������������2
LiDAR podatki na ravni drevesa����������������3
Model lesne zaloge��������������������������������������3
Projekt NewFor����������������������������������������������4

LiDAR podatki na ravni krajine
Ena najpomembnejših področij uporabe LIDAR
podatkov, ne le v gozdarstvu ampak tudi širše, je
izdelava digitalnih modelov reliefa (DMR) visoke
natančnosti z velikostjo rastrske celice 1 × 1 m ali
manj.

LiDAR podatki na ravni drevesa
Osnovne lastnosti dreves, ki jih je mogoče iz LiDAR podatkov prepoznavati so: a) lokacija (x in y koordinata), b) višina, prsni premer,
temeljnica ter volumen, c) širina, globina, površina in volumen krošnje
ter d) drevesna vrsta.

Kakovosten DMR predstavlja ključno osnovo za
različne prostorske študije, ki temeljijo na podatkih
DMR (npr. izločanje prometnic, modeliranje erozije
tal, prepoznavanje reliefnih oblik).

Medtem, ko se v neporaslih območjih in pozidanih zemljiščih laserski pulzi odbijejo

šele od golih tal oziroma streh zgradb, pa se v gozdovih oddani laserski

RAZISKOVALNI OBJEKT:
■■ Jelka, smreka, bukev
■■ Raznomerna zgradba
■■ Lesna zaloga 642 m3/ha
VZORČENJE:
■■ Vzorčna mreža 50 × 50 m
■■ 65 vzorčnih ploskev
■■ Velikost ploskve = 0,2 ha
■■ Meritve dreves (d1,3 ≥10 cm):
• polarne koordinate dreves
• prsni premer dreves (d1,3)
• višina dreves
• drevesna vrsta
• socialni položaj dreves
■■ Volumen izračunan preko prsnega
premera in višine.
LASERSKO SKENIRANJE:
■■ Eurocopter EC 120B
■■ Laserski skener Riegl LM5600
■■ Frekvenca pulzov = 180 kHz
■■ Gostota točk = 30 točk/m2
■■ Odtis žarka = 30 cm
■■ Flycom, d.o.o.

pulzi odbijajo vzdolž krošenj dreves.

LiDAR na ravni sestojev
Osnovni podatek o sestoju, pridobljen
iz LiDAR podatkov, je podatek o višini
drevja. DMK ter vertikalni profili
vegetacije sta vhoda parametra a) za
modeliranje drugih sestojnih kazalcev (srednja višina, zgornja višina,
povprečni premer dreves, sestojna
temeljnica, lesna zaloga sestoja oz.
nadzemna biomasa, itd.) ter b) za
razmejevanje sestojev in razvojnih
faz gozdov.

Razvoj modela lesne zaloge

LiDAR podatki na ravni gozdnih sestojev

Model lesne zaloge iz LiDAR podatkov

Osnovni podatkovni sloj pri uporabi LiDAR podatkov na ravni sestoja
je normaliziran digitalni model površine (nDMP) oz. digitalni model
krošenj (DMK). Izdelamo ga z odštevanjem DMR od digitalnega modela
ploskev (DMP) in v gozdnem prostoru predstavlja streho sestoja.

V čistih, enomernih borealnih gozdovih in gozdovih Alp, se je LiDAR
tehnologija izkazala kot uspešen pripomoček pri opisovanju gozdnih
sestojev. Možnost ocenjevanja lesne zaloge iz LiDAR podatkov smo
preverili v mešanih, raznomernih dinarsko jelovo-bukovih gozdovih
na območju Snežnika.

ANALIZA PODATKOV:
■■ R programski jezik
■■ Linearno modeliranje
KAKOVOST MODELA
■■ R2 = 0,82
■■ RMSE = 55,2 m3/ha
■■ RMSE% = 8,9 %
■■ BIAS = 0,0 m3/ha

LiDAR podatki se uporabljajo tudi
za ocenjevanje različnih ekoloških
značilnosti gozdnega ekosistema
(svetlobne razmere, intercepcija
padavin, biodiverziteto, primernost
habitatov, itd.).
Zaporedna snemanja omogočajo
spremljanje dinamike gozdov (oceno
količine poseka ter prirastka godov,
širjenja vrzeli ter pomladitvenih jeder,
itd.).
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R2 = koeficient determinacije
RMSE = srednja kvadrirana napaka
BIAS = pristranskost modela
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