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1 ІНТЕГРАЦІЯ НАЗЕМНИХ ВИБІРКОВИХ ДАНИХ І МАТЕРІАЛІВ СУПУТНИКОВОЇ
ЗЙОМКИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ НА
ЛАНДШАФТНОМУ РІВНІ

1.1 Постановка проблеми
Місія статистичної інвентаризації лісів полягає в зборі та представленні на
національному рівні актуальної інформації про показники лісового фонду. Значні
обмеження національної інвентаризації лісів пов’язані з тим, що забезпечити
заданий рівень точності можна тільки для оцінок на рівні держави. Для локальних
областей інтересу (малих територій) досягнути такої точності неможливо через
обмежений обсяг вибіркових даних. У зв’язку з цим у лісовій інвентаризації
запроваджують
спеціальні
методи
прогностичного
картографування,
використовуючи взаємозв’язок біофізичних характеристик ландшафтів із
спектральними показниками супутникових знімків. Найбільші досягнення щодо
цього питання в світовій практиці інвентаризації лісів пов’язують з методом k
найближчих сусідів – k-Nearest Neighbors або k-NN (McRoberts & Tomppo, 2007).
k-NN метод дозволяє спрогнозувати значення показників лісових насаджень на
рівні окремого пікселя супутникових знімків, якщо вони не встановлювалися
наземними методами. Звідси для малих територій, яким бракує достатнього
обсягу наземних даних, з’являються передумови статистичного оцінювання за
моделлю, а результати національної інвентаризації лісу доповнюються чіткими у
просторовому відношенні тематичними картами.

1.2 Аналіз сучасного стану питання
Перші результати обліку лісового фонду вибірково-статистичним методом,
використовуючи супутникові знімки, одержано в Фінляндії в 1990 році.
Забезпечити однакову точність інвентаризації лісів для всієї країни та окремих
регіонів вдалося завдяки запровадженню, так званої, багатоджерельної
національної інвентаризації лісів (Multi-Source National Forest Inventory – MS-NFI).
Математичну
основу
розрахунків
MS-NFI
забезпечував
спеціальний
непараметричний алгоритм обробки геопросторової інформації, відомий під
назвою методу k-найближчих сусідів (k-Nearest Neighbors – k-NN),
запропонований Tomppo et al. (2011). Пізніше цей метод запроваджено в систему
інвентаризації лісів інших країн, а численні дослідження довели його
ефективність. Крім Фінляндії (Tomppo et al., 2008), алгоритм широко відомий у
низці інших країн: Швеції (Reese et al., 2002), Норвегії (Gjertsen, 2007), Німеччині
(Breidenbach et al., 2010), Польщі (Pachana, 2016), США (McRoberts & Tomppo,
2007; Ohmann & Gregory, 2002), Канаді (Beaudoin et al., 2014; Zald et al., 2016),
Італії (Chirici et al., 2008; Maselli & Chiesi, 2006), Литві (Mozgeris, 2008), Ірані
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(Abedi & Bonyad, 2015), Японії (Kajisa et al., 2008), Австралії (Nguyen et al., 2018).
Важливі висновки були наведені в оглядовій статті Chirici et al. (2016), відповідно
до якої найбільшого поширення k-NN метод здобув в Європі та Північній Америці
(переважно США). Інформації про використання цього методу в Україні до
2017 року в науковій літературі не траплялася (Bilous et al., 2017).
Більшість сучасних наукових досліджень присвячена використанню досить
детально документованої процедури оброки супутникових знімків і лише частина
– фундаментальним дослідженням з удосконалення підходу, на що вказують
Chirici et al. (2016). Так, сучасні тенденції розвитку цього наукового напряму
пов’язані з оптимізацією k-NN методу (McRoberts et al., 2016; Tomppo & Halme,
2004), підвищенням ефективності розрахунків (Finley et al., 2006), виведенням
вибіркових оцінок під час статистичної інвентаризації лісів (Magnussen et al.,
2009; McRoberts et al., 2007). Детальні узагальнення методу виконані в численних
публікаціях (Chirici, Mura, et al., 2016; Corona, 2010; Eskelson et al., 2009;
McRoberts et al., 2010; Mcroberts & Tomppo, 2007).
Згідно з McRoberts (2012), k-NN метод у лісовій інвентаризації використовується
для вирішення чотирьох основних задач: 1) інтерполяція пропущених значень у
базах даних інвентаризації та моніторингу лісів; 2) картографування;
3) виведення оцінок лісової інвентаризації для малих територій; 4) підтримка
ймовірнісно-теоретичних (модельних) підходів стосовно виведення вибіркових
оцінок параметрів лісового фонду. Під час інвентаризації лісів за k-NN методом
поєднуються результати таксації пробних площ, дані ДЗЗ, а також додаткова
інформація у вигляді цифрових моделей рельєфу, карт землекористування тощо.
Прогнозування (або відновлення пропущених значень) таксаційних показників на
основі пошуку найближчих сусідів широко ввійшла в методологію лісової
інвентаризації. Більшість досліджень присвячено прогнозу неперервних
показників насаджень: запасу насадження в цілому та за складовими елементами
лісу (McRoberts, 2009; Reese et al., 2002), запасу ділової деревини в насадженні
(Bernier et al., 2010), компонентів наземної біомаси (Latifi et al., 2015; Maselli &
Chiesi, 2006), сум площ перерізів дерев на 1 га та густоти насаджень (FrancoLopez et al., 2001; Hudak et al., 2006, 2008), середніх діаметра, висоти, віку та
зімкнутості насаджень (McRoberts et al., 2002; Mozgeris, 2008; Tuominen &
Haakana, 2005), лісистості території (McRoberts et al., 2014), верхньої висоти
деревостану (Packalén et al., 2012). Досліджень, які стосувалися б прогнозу
дискретних показників значно менше. Це переважно дешифрування
типів
земного покриву, або специфічних для деяких країн характеристик лісових
ділянок (Franco-Lopez et al., 2001; Haapanen et al., 2004), груп лісових насаджень
залежно від їх видового складу (Beaudoin et al., 2014).
Загалом, поєднання матеріалів вибіркової інвентаризації лісів і супутникової
зйомки має важливе значення для розвитку інвентаризації лісу, а алгоритм k-NN
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методу створює для цього методичну основу.
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2 МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА
2.1 Метод k найближчих сусідів
Загальна ідея k-NN методу полягає в тому, що пікселі супутникових знімків з
близькими значеннями спектральних показників повинні характеризувати подібні
лісові ділянки. «Подібність» або вибір найближчих сусідів ґрунтується на
відповідних критеріях, які визначають їхню близькість у n-мірному просторі.
Відповідно до термінології k-NN методу, багатовимірний вектор відгуків
(таксаційних показників, значення яких необхідно встановити за знімками)
позначається як Y. Його утворюють n спостережень вибірки (наземні дані) з
кінцевої популяції обсягом N. Вектор допоміжних змінних (спектральні показники
знімків, додаткові неспектральні показники), представлений спостереженнями
для всіх елементів популяції (пікселі супутникових знімків), позначається як X. Ці
змінні утворюють n-вимірний простір ознак. Вибіркові одиниці, для яких доступні
як значення відгуку (відгуків), так і допоміжних змінних, формують простір
коваріації. Відповідно, цільовий набір утворюють елементи популяції, для яких
необхідно виконати прогнозування відгуку (відгуків).
Перевага k-NN методу з-поміж інших методів для інвентаризації лісу полягає у
можливості встановлення на основі єдиної матриці близькості відразу значення
кількох таксаційних показників, які встановлено на пробі. Цей процес прийнято
називати відновленням пропущених значень. Для неперервних показників
значення залежної змінної 𝑦̃𝑖 для i-того цільового елемента популяції (пікселя)
розраховується за формулою:
𝑘

𝑦̃𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑦𝑗𝑖 ,

(1)

𝑗=1

де 𝑦𝑗𝑖 , 𝑗 = 1, 2, 3 … , 𝑘 – набір спостережень залежних змінних для 𝑘 елементів
простору коваріації, які найближчі або найбільш схожі до i-того елемента
цільового набору в просторі ознак відповідно до обраної міри відстані 𝑑𝑖𝑗 ; 𝑤𝑖𝑗 –

ваговий коефіцієнт, який призначається j-тому найближчому сусіду за умови, що
∑𝑘𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 = 1.

З наведеної формули випливає, що застосування k-NN методу потребує розгляду
трьох питань: 1) вибору міри відстані задля пошуку найближчих сусідів;
2) визначення схеми зважування відстаней; 3) встановлення кількості сусідів 𝑘.
Указане формує передумови для прогнозування значень таксаційних показників
для всіх елементів (пікселів) цільового набору даних.
Відстань між найближчими сусідами може визначатися за результатами
канонічного кореляційного аналізу (Moeur & Stage, 1995), канонічного аналізу
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відповідностей (Ohmann & Gregory, 2002) і деяких інших підходів (Crookston &
Finley, 2008).
Наприклад, такою мірою може бути відстань Мінковського
(McRoberts, 2012):
𝐿

𝑝

1
𝑝

𝑑𝑖𝑗 = (∑|𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙 | ) ,
𝑙=1

(2)

де 𝑑𝑖𝑗 – відстані від j-того елемента простору коваріації до i-того елемента

цільового набору в просторі ознак; 𝑙 – спектральний канал супутникового знімка
чи інший геопросторовий шар, що використовується як допоміжна змінна; 𝑝 –
параметр, який визначає окремий випадок відстані Мінковського (коли 𝑝 = 1 – це
Мангетенська відстань, коли 𝑝 = 2 – Евклідова відстань).

Кількість найближчих сусідів для k-NN методу обмежується тільки обсягом
вибірки, в зв’язку з чим у кожному дослідженні доводиться робити вибір між
точністю результатів та відтворенням реальної структури мінливості
досліджуваних показників. Так, якщо k = 1, то в результаті зберігається вихідна
коваріація даних, якщо k > 1, результати згладжуються, оскільки прогноз
здійснюється на основі усереднення кількох спостережень. Відновлені значення
за методом одного найближчого сусіда завжди зберігатимуть логічну структуру,
оскільки являють собою існуючі комбінації спостережень у популяції. Більші
значення k можуть використовуватися за наявності достатньо великого обсягу
вибірки, а оптимальна кількість найближчих сусідів знаходиться в діапазоні k =
5÷7. Найуживаніший метод зважування відстаней базується на рівнянні:

𝑤𝑖𝑗 =

−𝑡
−𝑡
𝑑𝑖𝑗
𝑑𝑖𝑗
= 𝑘
−𝑡 ,
𝑊𝑖
∑𝑗=1 𝑑𝑖𝑗

де 𝑘 – кількість найближчих сусідів;
приймається від 0 до 2).

(3)

𝑡 – дійсне число більше 0 (зазвичай

Вибір кількості сусідів здійснюється експериментальним шляхом, намагаючись
досягти меншої величини середньоквадратичного відхилення 𝑅𝑀𝑆𝐷:
𝑛

1
𝑅𝑀𝑆𝐷 = √ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̃𝑖 )2 ,
𝑛

(4)

𝑖=1

де (𝑦𝑖 − 𝑦̃𝑖 )2 – відхилення між відновленими та встановленими на пробі
значеннями відгуку; 𝑛 – обсяг вибірки.
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Відповідно до описаних теоретичних положень методика представлення даних
регіональної інвентаризації лісів на ланшафтному рівні може бути представлена у
вигляді зображеної на рис. 1 блок-схеми.
Дані наземної вибіркової
інвентаризації лісів
Сумської області

Сезонні композитні мозаїки
Landsat 8 OLI у межах
лісової маски

Географічно орієнтований простір
коваріації таксаційних показників

Додаткові набори даних
(топографічні показники
місцевості)

Географічно орієнтований
простір ознак

Дешифрування (відновлення пропущених значень) сум площ
перерізів і стовбурового запасу деревостанів за k-NN методом

Розподіл площі
деревостанів за
складовими видами

Неперервні карти по-піксельного
розподілу значень сум площ
перерізів дерев на 1 га
(стовбурового запасу) для 8
деревних видів

Розподіл площі
насаджень за
деревними видами,
які домінують

Рис. 1. Блок-схема представлення даних регіональної інвентаризації лісів Сумської
області на ландшафтному рівні

2.2 Наземні дані
Дослідний матеріал формують дані таксації лісових насаджень Сумської області на
333 кругових пробних ділянках площею 500 м2, які зібрано впродовж 2013 року
під час другого циклу інвентаризації. Просторову основу досліджень формує
вибірковий дизайн національної інвентаризації лісів України. Наявний дослідний
матеріал дозволив сконцентрувати увагу на восьми деревних видах, що
домінують на території дослідження: сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) та дуб
звичайний (Querqus robur L.), клен гостролистий (Acer platanoides L.), липа
дрібнолиста (Tilia cordata Mill.) береза повисла (Betula pendula Roth.), ясен
звичайний (Fraxinus excelsior L.), осика (Populus tremula L.) та вільха клейка
(Alnus glutinosa (L.) Gaerth).

2.3 Спектральні дані та допоміжні неспектральні показники
Для території досліджень підготовлено безхмарні мозаїки зі знімків Landsat 8 OLI
рівня обробки L1TP (орторектифіковані дані, приведені до значень відбиття на
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сенсорі) для трьох сезонів: квітень-жовтень, літо, осінь (Myroniuk et al., 2020).
Для створення мозаїк відбирали знімки для періоду 2014–2016 рр. з хмарністю
менше 30 %. Після застосування маски хмар для літньої та осінньої мозаїк знімки
поканально поєднували за принципом відбору тих пікселів, які мали найбільші
значення індексу NDVI. Використаний алгоритм відразу дозволив зменшити
розмірність даних і позбутися впливу хмар і тіней від них на якість спектральної
інформації. Мозаїку для періоду квітень-жовтень, яка характеризує сезон вегетації
рослинності, створено теж після маскування хмар, однак відбираючи 1-й, 3-й
квартилі та медіану значень пікселів у часовому ряді знімків цього періоду
(рис. 2). Для дешифрування використано дані спектральних каналів видимого
червоного, ближнього та короткохвильового інфрачервоного спектрів (канали 4–
7), їхні співвідношення, вегетаційний індекс NDVI, три канали ортогонального
перетворення типу Tasseled-Cap, які доповнювали неспектральними показниками,
зокрема, географічними координатами широти та довготи, висоти над рівнем
моря та індексом топографічного положення. Загалом для дешифрування
використано 38 показників.

Рис. 2. RGB-мозаїка супутникових знімків Landsat 8 OLI, сформована для території
Сумської області для періоду квітень-жовтень (комбінація каналів 6–5–4)
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Лісова маска
Прогностичне картографування запасу лісових насаджень на території Сумської
області виконано в границях лісової маски (Myroniuk et al., 2020). Її створено
після перекодування в бінарний растр карти земельного покриву, що складалася
з восьми тематичних класів (рис. 3).

Рис. 3. Карта земельного покриву Сумської області, використана для створення
лісової маски (Myroniuk et al., 2020)
Згідно з виконаними оцінками точність користувача та виробника лісової маски
відповідно становить 0,912±0,068 і 0,909±0,062. Площа лісів оцінюється на рівні
558,8±53,4 тис. га та перевищує офіційні дані, оскільки до лісової маски
включено всі види деревної рослинності, які за ступенем зімкнутості
деревостанів, мінімальною площею підлягають визначенню поняття «ліс»
(Myroniuk et al., 2020).

3.2 Регіональні оцінки стовбурового запасу деревостанів Сумської
області
Обробка даних виконано на базі хмарної платформи Google Earth Engine (Gorelick
et al., 2017) за алгоритмом, який передбачав пошук одного найближчого сусіда за
12

Евклідовою відстанню. В методичному плані розглядали дві задачі:
1) картографування поширення деревних видів; 2) оцінювання середнього та
загального запасу деревостанів. У першому випадку за k-NN методом створено
тематичні карти по-піксельного розподілу сум площ перерізів на 1 га для восьми
деревних видів. За співвідношенням одержаних оцінок в кожному пікселі
встановлено деревний вид, що домінує. Використовуючи створену матрицю
близькості для кожного пікселя спрогнозовано стовбуровий запас (загальний
(рис. 4) і в розрізі зазначених раніше восьми деревних видів).

Рис. 4. Розподіл загального запасу деревостанів на території Сумської області
відповідно до k-NN методу
Для оцінювання запасу деревостанів за
зональне агрегування даних (рис. 5),
регіональної інвентаризації лісів до
(адміністративних районів). Відповідно

адміністративними районами застосовано
що дозволило забезпечити перехід від
оцінок запасу для малих територій
до одержаних результатів, найбільшим
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середнім значенням запасу (понад 350 м3·га-1) характеризуються соснові
деревостани Шосткинського району, тоді як у чотирьох районах центральної
частини області (Глухівський, Путивльський, Буринський і Білопільський) він не
перевищує 200–250 м3·га-1. Відносно високі значення середнього запасу дубових
деревостанів (понад до 173 м3·га-1) трапляються в низці районів південної
частини Сумської області. В більшості з них зростають також ясеневі деревостани,
середній запас яких досягає 140 м3·га-1. Просторовий розподіл середнього запасу
деревостанів ясена звичайного та клена гостролистого найтісніше корелює із
запасами дуба звичайного, які часто утворюють мішані лісові насадження.

Рис. 5, аркуш 1. Середній запас деревостанів основних елементів лісу
адміністративними районами Сумської області відповідно до k-NN методу
14

за

Рис. 5, аркуш 2. Середній запас деревостанів основних елементів лісу
адміністративними районами Сумської області відповідно до k-NN методу

за

Для території області характерне відносно велике значення середнього запасу
клейковільхових деревостанів. Оскільки поширення вільхи клейкої пов’язане з
пониженими ділянками рельєфу, то запаси деревостанів понад 150 м3·га-1 типові
для районів, де протікають найбільші ріки області та формуються специфічні
форми заплавних ландшафтів.
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4 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ УКРАЇНИ НА
ОСНОВІ ПОЄДНАННЯ ДАНИХ НАЗЕМНИХ І ДИСТАНЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ

За умови збору наземних вибіркових даних за запроектованою схемою
вибіркового дизайну національної інвентаризації лісів України, реалізація
апробованої на основі регіональної інвентаризації Сумської області методики
може бути здійснена на загальнодержавному рівні. Оскільки зміст статистичної
інвентаризації лісів як неперервного методу оновлення показників лісового
фонду, реалізація методики можлива за умови створення центру аналітичної
обробки даних дистанційного зондування Землі, який буде відповідати за
своєчасне оновлення картографічних даних. Враховуючи рівень наукоємності,
такий центр доречно розміщувати на базі кафедри таксації лісу та лісового
менеджменту НУБіП України, що мають відповідний кадровий потенціал для
виконання аналізу даних наземних і дистанційних спостережень.
Таблиця 1. Етапи робіт і орієнтовні витрати часу для щорічного представлення
даних національної інвентаризації лісів на регіональному рівні
№
з/п

Назва етапу

1.

Створення
геопросторових баз
наземних вибіркових
даних інвентаризації
лісу

2.

Створення
безхмарних мозаїк
часових рядів
супутникових знімків
для території України

3.

Дешифрування
супутникових знімків

4.

Виведення
регіональних оцінок
інвентаризації лісу

5.

Підготовка
картографічних
матеріалів

Зміст робіт
Створення навчального і валідаційного наборів
даних
Конвертація даних у формати, орієнтовані для
подальшої обробки в програмах аналізу даних
супутникової зйомки
Радіометрична корекція супутникових знімків
Геометрична корекція супутникових знімків
Маскування хмар і тіней
Створення композитних мозаїк супутникових
знімків і додаткових неспектральних даних
(топографія, клімат)
Спектральна сегментація часових рядів
супутникових знімків з метою стабілізації
зображень у часі
Прогнозування значень таксаційних показників
лісових насаджень на рівні пікселя 30 × 30 м
Оцінювання середнього і загального запасу
лісових насаджень
Оцінювання невизначеності результатів
Створення растрових карт видового складу і
розподілу стовбурового запасу лісових насаджень
Створення карт розподілу середнього і загального
запасу лісових насаджень за адміністративними
областями
Разом

* заробітна плата 100 € за 1 людино-день
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Витрати часу,
людино-днів*
10

20

30

20

10

90

5 ВИСНОВКИ
1. Інтеграція наземних вибіркових даних і матеріалів супутникової зйомки має
важливе значення для розширення інформативності оцінок статистичної
інвентаризації України та систематичного оновлення картографічних
матеріалів.
2. Інвентаризація лісу малих територій виступає важливим елементом сучасної
технології обліку лісу вибірковими методами. Представлення даних
інвентаризації лісів на ландшафтному рівні забезпечує оцінювання показників
лісового фонду як на рівні всього об’єкта інвентаризації (країна, регіон), так і
його частин (адміністративні райони, об’єкти природно-заповідного фонду).
3. Непараметричний k-NN метод дешифрування супутникових знімків забезпечує
достовірну оцінку видового складу та запасу лісових насаджень. Він
перспективний для запровадження національної інвентаризації лісів із
використанням методів наземних вибіркових спостережень і дистанційного
оцінювання показників лісового фонду.
4. Успішна реалізація технології дистанційного оцінювання стану й динаміки
лісового фонду потребує створення центру аналітичної обробки даних
дистанційного зондування Землі, відповідального за своєчасне оновлення
картографічних матеріалів.
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