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Intensywna regulacja górnego biegu rzek i nawadnianie trenów rolniczych pól bawełny w 

systemie rzeki Tugai i wynikające z nich wylesianie terenów zalewowych w ciągu ostatnich 

60 lat, drastycznie zmieniły zarówno podział lasów Tugai – i usługi ekosystemowe w całym 

regionie. Bardzo ważne jest poszerzanie wiedzy naukowej na temat biomasy lasu łęgowego – 

do ustalenia wyjściowych danych naukowych dla przyszłych badań oddziaływania na 

środowisko czynników związanych z użytkowaniem gruntów i zmianami klimatycznymi. Z 

tego powodu, badanie to wykorzystuje Obiektową Analizę Obrazu (Object based Image 

Analysis – OBIA) do zidentyfikowania roślin P. euphratica i Tamarix spp. z nadbrzeżnych 

lasów Tugai, w celu uzyskania ich biomasy, bazując na roślinie. Podejście oparte na bazie  

programowania obiektywnego, korzysta z wszystkich wymiarów teledetekcji - przedmioty 

mogą być powiązane z różnymi rodzajami właściwości, takimi jak kształt, wielkość, struktura 

i odległości.  

Dzięki lokalizacji i informacji na temat drzew i krzewów w okolicy pochodzących z OBIA, 

brakujące parametry takie jak wysokość, przeciętna pierśnica zostały dodane poprzez funkcje 

liniowe, które są wyodrębnione z próbek terenowych. Następnie biomasy P. euphratica i 

Tamarix spp. zostały skalkulowane z modelami regresji tych roślin. Między próbkami 

terenowymi i OBIA porównano następnie strukturę lasu, gęstość roślin i średnie szacunki 

biomasy. Pobieranie próbek w oparciu o metodę ćwiartkową punktu centralnego (Point - 

Centered Quarter Method [PCQ-Method]) w rezultacie przyniosło gęstość P. euphratica 

wielkości 140 roślin/ha, oraz gęstość Tamarix spp. wielkości 835 roślin/ha. Korzystając z 

siatki sześciokątnej (1 ha na komórkę) – średnie częstotliwości roślin z OBIA, dla P. 

euphratica to 71 drzew/ha (SD 81), natomiast dla Tamarix spp. wynoszą 67 krzewów/ha (SD 

59). Według ich częstotliwości z Metody PCQ, biomasę P. euphratica szacuje się na 14,68 

t/ha oraz Tamarix spp. na 15,6 t . Zgodnie z danymi z OBIA, biomasa P. euphratica 

szacowana jest na 6,19 t , natomiast biomasa Tamarix spp. na 1,56 t . Ogromna różnica w 

gęstości Tamarix spp. sugeruje, że Metoda PCQ zawiera również wegetację podszytu, 

natomiast dane z OBIA ich nie zawierają. Połamane korony drzew, charakterystyczne dla 



starszych P. euphratica, prowadzą do nadmiernej segmentacji i różnic w szacowaniu 

biomasy. W tym artykule, nie zostały opisane odmiany Tamarix spp. Dlatego próbkowanie 

warstwowe może znacznie poprawić analizę.  
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