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Анотацiя
Запропоновано метод для побудови карти лiсiв на основi супутникових даних високого розрiзення для територiї
України та проведено порiвняння iз iснуючою глобальною картою лiсiв.
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Вступ
Лiс являє собою унiкальну екологiчну оболонку

(легенi планети), що займає майже третину всього
суходолу. Значення лiсу в життi людини невпинно
зростає, що обумовлюється глобалiзацiєю економiки,
змiною клiмату i т.д. Тому дослiдження лiсiв та мо-
нiторинг їх стану мають велике науково-практичне
значення. Для оцiнки та аналiзу лiсових масивiв в
сучасних дослiдженнях успiшно використовуються
данi дистанцiйного зондування Землi (ДЗЗ).

Бiльшiсть дослiджень проведено на основi супу-
тникових даних низького просторового розрiзнення –
iснує лише одна глобальна карта лiсового покриву iз
високим просторовим розрiзненням (30 м), побудо-
вана в Унiверситетi Мерiленда (США) [1], що надає
можливiсть провести дослiдження з валiдацiї гло-
бального супутникового продукту на мiсцевому рiвнi.
Для побудови цiєї карти використовувались передовi
хмарнi обчислювальнi технологiї вiд компанiї Google,
що забезпечили ефективну обробку великих обся-
гiв супутникових даних на глобальному масштабi та
проведення кiлькiсної оцiнки динамiки змiн лiсових
масивiв. Даний продукт на сьогоднiшнiй день мо-
жна вважати еталоном серед глобальних продуктiв
лiсового покриву.

Iз появою даних високого розрiзнення та комп’ю-
терних ресурсiв, що дають можливiсть проводити
обробку великих масивiв даних, виникає необхiднiсть
розроблення методiв побудови карти земного покри-
ву для великих територiй. Зокрема, запропоновано
метод та на його основi побудовано карту земного
покриву GlobeLand30 для територiї України iз висо-
ким (30 м) простововим розрiзненнмя [2, 3]. Одним
iз класiв отриманого подукту є лiс.

Постановка задачi та її вирiшення
При побудовi карти GlobeLand30 основною зада-

чею є розробка методу, який забезпечить побудову
карти для великої територiї та дасть можливiсть
отримати результат не гiрший, нiж iснуюча глобаль-
на карта [4, 5, 6]. Для мiнiмiзацiї вимог до обчи-

слювальних ресурсiв при вирiшеннi задачi обробки
великих масивiв даних при побудовi карти земного
покриву територiю України пропонується роздiли-
ти на непересiчнi областi (вiдповiдно до принципу
«роздiляй i володарюй»), а потiм вирiшувати задачу
класифiкацiї для кожної з них окремо.

У загальному випадку це можна здiйснити двома
способами: розбиттям на областi однакового розмiру
з урахуванням покриття супутниковими даними або
розбиттям з урахуванням адмiнiстративних обла-
стей.

Рис. 1. Побудована карта лiсiв для територiї України за
2000 р.

Другий пiдхiд не забезпечує рiвну площу елемен-
тарних областей, однак вiн має наступну перевагу:
дозволяє залучити незалежну iнформацiю (напри-
клад, офiцiйнi статистичнi данi, якi доступнi для
адмiнiстративних областей України) для валiдацiї
отриманих карт [7, 8]. Для побудови карти земного
покриву для територiї України було використано
безкоштовнi супутниковi данi Landsat, що мають
просторове розрiзнення 30 м.

За результатами дослiджень побудовано карти зем-
ного покриву для 1990, 2000, 2010 рокiв. Для прове-
дення валiдацiї побудованої карти земного покриву
здiйснено порiвняння iз офiцiйною статистикою та



Рис. 2. Карта побудована в Унiверситетi Мерiленд для
територiї України за 2000 р.

Рис. 3. Порiвняння побудованої карти iз глобальною
картою лiсiв для 2000 р.

визначено загальну точнiсть на незалежнiй тестовiй
вибiрцi. Iншим спрособом пiдтвердження достовiр-
ностi отриманої карти земного покриву є порiвння iз
iснуючою картою лiсiв високого просторового розрi-
знення Унiверситету Мерiленда. В результатi порiв-
няння для територiї України побудованої карти та
карти Унiверситету Мерiленда для 2000 року 97.29 %
пiкселiв на картах спiвпадають (рис. 1 – 2). На ри-
сунку 3 чорним кольором позначено пiкселi карти
GlobeLand30 2000 року для територiї України, якi не
спiвпали iз глобальною картою Унiвеситету Мерiлен-
да. Як видно iз рисунку 3, найбiльше неспiвпадiнь
припадають на Херсонську область. Детальне вiд-
ображення однiєї з дiлянок показує, що глобальна
карта лiсiв мiсцями включає територiю, що вiдно-
ситься до класу необроблюваних земль. Отриманi
результати свiдчать про високу точнiсть побудованої
карти земного покриву та конкурентоспроможнiсть
запропонованого методу [8].

Висновки

Побудованi карти дають можливiсть iдентифiку-
вати змiни, якi вiдбуваються з лiсом на територiї
України протягом кiлькох десятилiть, стежити за
наслiдками таких змiн для екологiї та економiки,
що викликанi лiсовими пожежами, вирубками та

будiвельними роботами, а також можуть бути ви-
користанi для прогнозування небезпечних ситуацiй
i еколого-економiчної оцiнки впливiв техногенних i
природних факторiв на лiсовий комплекс регiону,
здiйснення оцiнки площ. Детальний огляд результа-
тiв буде представлений у доповiдi.
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