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Badanie szkód poburzowych z wykorzystaniem metod teledetekcji to zagadnienie, któremu 

poświęcono dotychczas stosunkowo niewiele uwagi. Niniejsza praca ma przyczynić się do 

wypełnienia tej luki. Projekt mający na celu wykrywanie szkód wyrządzonych przez burze w 

drzewostanach świerkowych został zainicjowany przez "SKOG og Landskap", Norweski 

Instytut Lasu i Krajobrazu. Impulsem do przeprowadzenia tego typu badań był huragan 

„Dagmar” z grudnia 2011 r. Szkody, jakie wówczas powstały w lasach świerkowych na 

zachodnim wybrzeżu Norwegii przyczyniły się do podjęcia prac nad stworzeniem 

półautomatycznego systemu wykrywania szkód poburzowych. 

Zasadnicza kwestią jest odpowiednie przygotowanie danych Landsat 7 ETM + do 

wykrywania szkód spowodowanych burzą. Działanie to określane jest także jako „Data Pre-

processing“. Pod względem potencjalnego zastosowania w tym celu testowanych jest siedem 

wskaźników wegetacji. Najpierw stosuje się wskaźniki wykrywania zmian “Change 

Detection" (jest to metoda wykrywania zmian poprzez analizę dwóch porównywalnych 

wskaźników wegetacyjnych, wyrażona jako ΔIndeks). Następnie ma miejsce ekstrakcja 

danych pikselowych, które pokrywają się z powierzchniami zniszczonymi przez poprzednie 

burze. Dane te są oceniane w ramach poszczególnych kategorii szkód pod względem 

dystrybucji danych, jednorodności danych oraz zachowania trendu i wariancji (ANOVA). 

Wskaźnik „Wide Dynamic Range Vegetation Index“ (WDRVI), będący modyfikacją NDVI, 

charakteryzuje się przy tym najbardziej spójną dystrybucją danych z najmniejszą ilością 

wartości odstających. Także trend dotyczący danych w korelacji ze wzrastającym odsetkiem 

uszkodzonych drzewostanów świerkowych jest dla WDRVI najbardziej precyzyjny. Dlatego 

też WDRVI uznać można za najlepszy wskaźnik w zakresie rozpoznawania szkód 

poburzowych w drzewostanach świerkowych na badanym obszarze. Za pomocą analizy 

regresji nieliniowej oraz klasyfikacji „Partitioning around Medoids“ (PAM) określa się  i 

ekstrahuje wartości progowe ∆WDRVI. Wartości te nanoszone są na model przestrzenny 

(„Spatial Model“ w ERDAS 2013) i stanowią podstawę mechanizmu wykrywania szkód. 

Jedyne wymagania, jakie spełnić musi użytkownik końcowy to przygotowanie danych 



Landsat 7 (Pre-processing) ze stanu przed i po przejściu burzy, a także zdefiniowanie obszaru 

zainteresowania („Area of Intereset“, AOI), na przykład za pomocą maski wektorowej lasów 

świerkowych. Ten półautomatyczny model rozpoznawczy zastosowano na  dwóch norweskich 

obszarach badawczych w drzewostanach świerkowych, osiągając dokładność 96.3% (KAPPA 

Cohena na poziomie 0.94) i 92.7% . Z uwagi na ten bardzo dobry wynik opisana powyżej 

metodologia przyczynia się do szybszego reagowania na szkody wyrządzone przez burze w 

zasobach leśnych. 
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