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Krótkie streszczenie:
Rzetelne informacje o zasobności drzewostanu są kluczowe przy podejmowaniu strategicznych decyzji w zrównoważonej
gospodarce leśnej. Do prognozowania parametrów biometrycznych lasu coraz częściej sięga się po narzędzia z zakresu
teledetekcji. W szczególności chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego (ALS) są szeroko stosowane do
szacowania zasobności drzewostanów i biomasy leśnej przy użyciu metody powierzchni próbnych (ABA). W badaniach
oprócz tej metody zostało również przetestowane niedawno zaproponowane allometryczne podejście, wykorzystujące
powierzchnie próbne (AABA) w kontekście szacowania zasobności drzewostanów. Celem pracy było opracowanie modeli
predykcyjnych wykorzystując powyższe metody oraz porównanie wyników dokładności wykorzystanych metod do
określania zasobności drzewostanów świerkowych. W badaniach wykorzystano powierzchnie próbne z III rewizji
Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu do budowy modelu allometrycznego. Do walidacji oraz budowy modeli ABA
wykorzystano powierzchnie próbne zlokalizowane w Babiogórskim Parku Narodowym oraz chmurę punktów ALS dla tego
samego obszaru. Poszczególne modele zostały opracowane z wykorzystaniem linearyzowanej regresji nieliniowej z
transformacją logarytmiczną zmiennych. Model AABA uzyskał niezadowalającą dokładność walidacji, natomiast model
wykorzystujący średnią wysokość chmury punktów w metodzie ABA okazał się być najdokładniejszy.
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