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ПУГ в Норвегия – Външни източници
От Норвежката служба по картиране
(Kartverket)
•Граници на собственост/отдели
•Класификация на площта (горско производство,
непродуктивни гори, вода, влажни зони/тресавища,
планини/голини)
•Пътища(автомобил/трактор)
•Хоризонтали /височинни
криви
•Топографски карти

ПУГ в Норвегия – Външни източници
От Норвежката агенция по Околна среда
(Miljødirektoratet)
• Защитени територии/Природни резервати/Национални паркове
• Значими за биоразнообразието зони (“ПвН")
• “Зона за защита на горите" (гори в близост до планина)

ПУГ в Норвегия – Външни източници
От Норвежкият Информационен център по
Биоразнообразие (Artsdatabanken)
•Карта на видовете(Норвежка червена книга за
видовете)

ПУГ в Норвегия – Външни източници
От Дирекцията за Културно наследство
(Riksantikvaren)
•Обекти на Културното наследство

ПУГ в Норвегия – Външни източници
Снимки от въздуха / Ортофото карти
Цикъл на повторение 5 – 10 г. Резолюция нормална 25*25 cm
(на повърхността)

ПУГ в Норвегия – Външни
източници
Данни от лазерно сканиране
•Създаване на нови и по-точни контурни линии
•Височина на обектите над земята (височина на дърветата)

Общо за Норвегия
• Характеризира се с много горособственици с имоти
приблизително 40 ха, организирани в сдружения
• Държавните гори обхващат около 30% от територията и 10% от
производствените гори.
• Държавните средства за финансиране на ПУГ са намалени
наполовина (6-3 милиона €)
• Намаление на цената на хектар, след въвеждане на новите
методи (лазер)

ПУГ в Норвегия – Организация
• Горските власти на ниво община избират в сътрудничество
с асоциации от собственици на гори местен “ПУГ-Съвет",
които представлява всички собственици на земи и да
решат кой ще бъде изпълнителя, въз основа на търг, който
ще направи планирането.
• В тези "регионални-ПУГ" (община с нормален размер на
площа, 5 000-50 000 хектара) Норвегия все още има 80-85%
покритие (собствениците купуват ПУГ)
• Ниска цена, благодарение на методите въздушно лазерно
сканиране, стерео-цифрова фотоинтерпретация, GPS /
PDA-решения и се фокусира върху по-важни страни
(икономика или околната среда)
• Цена - в зависимост от големината на имота и типа на
инвентаризацията, но обикновено е около 1,5 € / ха преди
субсидиране (40%)

ПУГ в Норвегия – Методи
Всички методи, основани на очертаване и интерпретация на
насажденията към ортофото картите ("D или 3D”) (височина,
показател на местото, (възраст), доминиращ вид, клас
развитие ++)
•Стратифицирани пробни площи в по-стари гори (предимно
използвани за по-големи имоти до 1995 г.)
•Измервания Relascope (m2 + H) - за по-малки имоти
•Комбинация от стратифицирани пробни площи и
измервания relascope
•Лазер/Lidar – доминиращ метод в Норвегия през
последните 10 г.
– Метод с лазер на площ >= 1 точка/м2
– Метод с лазер на единично дърво > =
8 точки/м2

•Лазер => “не" полеви измервания

ПУГ в Норвегия – Лазер на площ
очертаване и
• Пробни измервания на
данни от лазера
интерпретиране на
площи (вид, диаметър,
насаждението (възраст,
височина ++)
видове +++)
• Точно GPS местоположение

+

+

Създаване на уравнения за обем, базова
площ, височина ++ от данните от лазера.
Въз основа на известно местоположение и
състояние (m3/ха, м2, Н ++) при пробните
площи.

ПУГ в Норвегия – Лазер на площ
Изчислява данни за насаждението
(m3/ха, м2, Н ++) за всяка клетка

Изчислява средното за всяко
насаждение

Предизвикателства :
•широколистни насаждения
•млади насаждения (височина < 6-8 м)

ПУГ в Норвегия – Лазер за
единично дърво
• По-висока плътност на лазерните петна/точки (по-скъп метод)
• Всяко дърво е описано (позиция, вид, m3, диаметър, височина)

(Въз основа на уравнения за обем от лазерни данни и пробните площи.
Съотношение между диаметъра на короната и диаметъра на височината
на гърдите D1,3)

ПУГ в Норвегия – Лазерни – картови
продукти
Изображение на височината
на короната

Изображение на терена

ПУГ в Норвегия – използване на
съществуващи / стари данни
• Стари очертавания и класификация използвани като основа за нов ПУГ
• По-големи площи: ежегодно актуализиране на данните от ПУГ в базата данни
и ГИС
• Нов обем, информация за вида ++ от данните от лазера включени/внесени
за съществуващите насаждения
Ползи:
Намалени разходи при създаване на нов ПУГ
Запазва броя/местоположението на насаждението за повечето насаждения
Запазва история на мероприятията – важно

Данните от ПУГ се редактират
ежегодно
• Възраст, обем, височина и клас развитие се изчислява на
ниво насаждение ежегодно въз основа на уравнения
• Границите на насажденията се редактират от хартиени
карти или GPS-измервания от комбайн или инспектор

Екологични аспекти в ПУГ
• Регистрация на областите от особено значение за
биоразнообразието (ключови местообитания).
– определяне на прагови стойности за различните среди.
– регистрацията на терен дава общ списък.
– Определяне по важност според подхода на разходите и ползите.

• Регистрация на специални местообитания на дивия живот, като
ястребово гнездо и място за чифтосване на глухари.
• Изисквания за обработка на площите
• Ландшафтно планиране на горите > 1 000 ха

Резултат от ПУГ
• Карта на насаждението на хартия
• Таблица на насаждението на хартия
• Аеро-фото карта
• CD с цялата цифрова информация
подготвена за ПУГ-ГИС
или
• ПУГ на собствена ГИС и системна
база данни или Интернет базирана

Общи подходи
• Интерпретация на снимка от въздуха като отправна точка
• Разнообразяване на усилията при инвентаризация - в зависимост
от това колко "ценни" са различните насаждения и какви са
нуждите на собствениците
• Събиране на минимален набор от параметри за PDA/на терен
• Информацията за околната среда е важна
• Данните за ПУГ са изчислени и запазени в обща база данни
• ПУГ са свързани с ГИС
• Нова информация, получена от комбинациите на ГИС данни
• Плановете се актуализират ежегодно
• Симулиране/оптимизиране на стратегическото планиране

Горски планове според
собствеността
План

Период на
валидност

Планове за стопанисване на 10 – 15 г.
горите
Стратегически планове,
10 г.
прогнози
Ландшафтни планове
10 г.
Планове за дърводобив

1 – 2 г.

Планове за управление и
опазване на дивеча *

5 г.

* Само за най-големите площи. За другите собственици, общи
планове за управление и опазване на дивеча.

ПУГ в Норвегия – ГИС / GPS
• Всички фирми за планиране използват ArcGIS
• Много от по-големите собственици на горски имоти/компании използват
ArcGIS комбинирано с базата данни на горите
• Интернет базирани приложения за данни за ПУГ. Платена услуга
• Използване на данни за ПУГ на терен:
• PDA и ArcPad (скъпи)
• ArcGIS Collector (безплатен, ако сте ArcGIS онлайн потребител)
• iGIS (iOS) – безплатна/евтина ГИС програма. Използва шейп файлове
• Avenza PDF Карти – безплатна. Използва геореферентни pdf-файлове
(получени от ArcMap)

• Garmin GPS : Преобразува шейп файлове във формат Garmin (*.img)
като използва програма Mapwel
QGIS – безплатен, Open Source GIS програмен продукт
Maps.me – топографски карти за iPhone/Android
www.Frikart.no – безплатни топографски карти за Garmin GPS за повечето
страни в Европа
Dnrgps – безплатна програма за въвеждане/извежданена данни към/от GPS
G-Raster – евтина програма за преобразуване на jpg изображения към KMZ
формат за използване с Garmin GPS
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