Визначення запасів деревної біомаси та
вуглецю в лісах за допомогою
дистанційного зондування

RemBioFor
Науково-дослідний проєкт, мета якого – розробити комплексний метод визначення вибраних таксаційних характеристик
деревостанів, наземної біомаси та вуглецю за допомогою даних дистанційного зондування і сучасних засобів їхньої обробки з метою
планування ведення лісового господарства.

Мета проєкту – розробка комплексного методу визначення вибраних таксаційних характеристик деревостанів, наземної біомаси та
вуглецю за допомогою даних дистанційного зондування для планування ведення лісового господарства.
Завдання проєкту включають:
збір та обробка польових даних і даних дистанційного зондування,
визначення кількості біомаси та вуглецю в лісах на основі радіолокаційних даних,
розробка методів інвентаризації вибраних таксаційних характеристик деревостанів і біомаси на основі активних методів
дистанційного зондування,
розробка методу локальної корекції дендрометричних формул на основі даних, отриманих із застосуванням технології
наземного лазерного сканування (НЛС), та
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розробка алометричних формул і показників накопичення біомаси (BEF), що дозволяють конвертувати об'єм товарної деревини
на наземну біомасу та вуглець.
Результати проєкту сприяють скороченню часу та вартості робіт з лісовпорядкування, зокрема інвентаризації, дозволяють отримати
точніші дані про баланс CO2, біомасу та розрахункові лісосіки, а також визначити запас деревостану і таксаційні характеристики для
будь-якої лісової ділянки.
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