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Presoja ocenjevanja koliéine poseka na podlagi periodiénih meritev drevja
na stalnih vzorénih ploskvah
Ekspertiza

Andrej Bonéina, David Hladnik, Ale§ Kadunc

Naroénik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana, september 2008

GOZDRRSKR

KNJIZNIC

BFGO K P

677
ulmunIuu|urWr»na»4vmull

120080

1

Uvod

Spremljava gospodaljenjaje pomemben sestavni del gospodarjenja z gozdovi na osnovi

kontrolne metode, omogoéa presojanje uspeénosti gospodarjenja ter dopolnitev ukrepov in
ciljev. Spremljamo lahko razliéne gozdnogospodarskoukrepe in tudi zunanje vplive, postopki
spremljave

so

lahko

razliéni. Spremljava poseka je pomembnej§i del spremljave

gospodaljenja z gozdovi. Praviloma Spremljamo koliéino, drevesno sestavo, debelinsko
strukturo, Vrsto in vzrok poseka, éas in lokacijo poseka, lahko pa tudi druge znake posekanih
dreves. Posek ima kljuéni Vpliv na razvoj gozdnih sestojev in posredno na strukturo in
delovanje celotnih gozdnih ekosistemov. Struktura in koliéina poseka nista pomembna le za
gozdnogospodarsko naértovanje, ampak za étevilna druga gozdarska podroéja, kot so gojenje
gozdov, pridobivanje lesa in podobno. Na Veéj i prostorskiravni j e koliéina poseka pomembna
za pravoéasno

prilagajanje gozdarskopolitiénihukrepov in pravnih predpisov, V zadnjem

obdobju pa tudi za posredovanje zanesljivih podatkov o nacionalnihgozdnih virih razliénim
mednarodniminstitucijam. Navedeno kaie, da potrebujemo zanesljive podatke 0 poseku lesa
na razliénih prostorskihravneh — od ravni odsekov do ravni driave. Ena od nalog Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS) je Vodenje evidenc gospodarjenja z gozdovi, ki vkljuéuje tudi
Vodenje evidenc poseka. ZGS

V

okviru priprave gozdnogospodarskih naértov za

gozdnogospodarske enote izvaja gozdno inventuro, njen sestavni del je tudi snemanje
sestojnih in drevesnih parametrov na stalnih vzorénih ploskvah (SVP). Ponovna snemanja
dreves na SVP ornogoéajo ocenjevanje poseka V obdobjumed obema meritvama.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je bil 9. aprila 2008 sestanek,
na katerem smo obravnavaliproblematikoocenjevanja poseka na stalnih vzorénih ploskvah
ter domnevnih znatnih razhajanj ocen koliéin poseka, in sicer med evidentirano koliéino ter
oceno na podlagi periodiénihrneritev na SVP. Eden od sklepov sestankaje bil, da je potrebno

problematikobolj podrobno raziskati (Zapisnik... 2008). Na pobudo MKGP je dobila skupina
z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehni§ke fakultete nalogo, da podrobno
raziéée problematikaocenjevanja koliéine poseka na podlagi meritev na SVP. Delo j e izdelek
treh avtoxjev in zato ne izraia nujno mnenja celotnega Oddelka za gozdarstvo in obnovljive
gozde Vire.
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N amen

Z raziskavosmo Zeleli:
—

oceniti zanesljivostocenjevanja poseka na ravni gozdnogospodarskih enot s pomoéjo
podatkovs SVP;

—

opozoriti na sistematiéne in Vzorénenapake pri ocenjevanju poseka s podatki s SVP;

—

presoditi razhajanja med evidentiranimposekom V izbranih GGE in oceno poseka na

-

podlagi podatkovs SVP;
predlagati izboljéavepri piidobivanju podatkovna SVP, njihovi analizi in posredovanju
ocen 0 poseku.
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Izbira gozdnogospodarskihenot za analizo poseka

MKGP je posredovalo seznam 71 gozdnogospodarskih enot, ki bi bile primerne za analizo
poseka. Enote smo razvrstili V dve skupini. V prvo skupino smo Vkljuéili tiste, pri katerih ni

bilo obéutnega razhajanja med evidentiranimposekom in ocena poseka na SVP; ocene poseka
na SVP so bile do 25% veéje od evidentiranega poseka. V drugo skupno smo razvrstili enote,

pri katerih so ocene poseka na SVP znatno Veéje (>125%) od ocen, ki jih prikazujejo evidence
poseka. V prvi skupini smo nakljuéno izbrali eno enoto — GGE Gréarice, V drugi skupini pa
dve enoti, in sicer GGE Logatec in GGE Vzhodne Haloze (Preglednica 1). Pri izbiranju enot
smo upo§teVali, da mora biti Vsaka izbrana enote iz drugega gozdnogospodarskegaobmoéja.
Glede ne

bliiino stalnega bivaliééa

smo si izbrane enote razdelili med seboj. Tako je doc.

Hladnik bolj podrobno analiziral GGE Logatec, doc. Kadunc Vzhodne Haloze in prof.
Bonéina GGE Gréarice. Izbrane enote smo loéeno analizirali, na obéasnih sestankih pa med
seboj primerjali glavne rezultate in dileme.
Preglednica 1: Podatki0 izbranih GGE (podatki povzeti po: Pregled_Slovenija_MKGP_2008)
GGE

Stevilo

Stevilo

Povr§ina

SVP

ponovlj.

(ha)

Resolucija

SVP

Posek-

Posek-

Interval

Relativni

evidenca

SVP

zaupanj a

odklon

(m3/ha)

(m3/ha)

(i-m3/ha)

(e%)

Gréarice

845

840

5322

250x250

6,20

6,37

0,52

8,16

Logatec

454

368

5729

250x500

2,87

4,53

0,70

15,45

V. Haloze

441

396

4466

200x500

1,38

2,82

0,48

17,02
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Metode dela

Najprej smo preverili, kak§na je kakovost podatkov in

V

ko1ik§ni meri je bila opravljena

kontrola morebitnih napak pri zbiranju ali kasnejéem zapisovanju V zbirke podatkov. Med
delom smo odkrili nekaj pomanjkljivosti, ki Vplivajo tudi na oceno poseka na stalnih Vzorénih
ploskvah, V podobni meri pa tudi na ocenjevanje priraééanja in struktumih sprememb V
gozdnih sestojih. Na ravni posameznih Vzorénih ploskev smo preverili podatke, pomembne za
oceno koliéine poseka: premera prve in druge izmere, Volumna prve in druge izmere ter kode
dreves, ki oznaéujejo morebitne spremembe ali napake pri delu merilcev. Prevetjali smo
izraéunane Volumne dreves na podlagi postavljenihtarif, preizkusili ostale spremenljivke,ki

lahko sluiijo za morebitnestratiﬁkacije Vzorca (npr. rastiéénogojitveni razred, razvojna faza,
drevesna Vrsta ali skupine drevesnih Vrst) ali kot prediktorji za oceno petletnega prirastka
(drevesna Vrsta, socialni razred, tarifni razred). Podatke 0 stalnih Vzorénih ploskvah smo

pregledali V okolju geografskih informacijskih sistemov (ArcGIS) in preverili, kakéne so
gostote Vzorénih mrei, ali vzoréna mreia pokriva celotno povréino gozdnogospodarskih enot,
kak§na je prostorska razporeditev Vzorénih ploskev, na katerihje potekalo ocenj evanje poseka
V desetletnem obdobju.
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Rezultati

5.1 Napake v postopkih pri oceni poseka
Na ravni gozdnogospodarskeenote Vplivajo na zanesljivostocenjene koliéine posekanega lesa

zlasti gostota Vzoréne mreie in kakovost zbranih podatkov o drevesih na stalnih Vzorénih
ploskvah. Pomanjkljivosti

V

zbirkah podatkov o treh gozdnogospodarskih enotah smo

predstavili na podlagi posameznih primerov, kajti tako je mogoée utemeljiti neskladnosti in
neenotno zasnovo zbirk podatkovter njihov vpliv na morebitne kasnejse sistematiéne napake.

V Vseh treh enotah so pri drugi izmeri dopolnili mrezo vzorénihploskev. Ocena za posek zato
ni bila izraéunana za celotno povrsino gospodarske enote, temveé 1e za ploskve, ki so bile
merjene V obeh obdobjih. V Logatcu dvakrat merjene ploskve predstavljajo 81 % povrsine
gozdnogospodarske enote, V Vzhodnih Halozah 90 %,

V

Gréaricah pa 99 %. V GGE Logatec

in GGE Gréarice so bile nove Vzoréne ploskve oznaéene s kodo 8, ki je sicer predvidenaza
prvo meritev na stalnih Vzorénih ploskvah. Pri oceni poseka V GGE Logatec je bilo tako od
zdajsnjih 454 SVP upostevanih 368 SVP, 1e enkrat meijenih jih je bilo tako 67, za 24 ploskev
pa je bila oznaéenarazvojnafaza mladovja,
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od teh so se zajeli V zbirko podatkovo drevesih.

Pri oceni poseka V GGE Gréarice je bilo upostevanih 840 ploskev od zdajsnjih 845. V GGE
Vzhodne Haloze za novo postavljene Vzoréne ploskve niso uporabili predvidenih oznak
(Koda 8). Verjetno novih 45 ploskev V Halozah oznaéuje koda za prej pozabljena drevesa
(Koda 4) V tistih primerih, kjer so vsa drevesa na Vzoréni ploskvi oznaéena kot prej
pozabljena. Na podlagi razporeditve novih Vzorénih ploskev, ki niso bile upostevane pri
dosedanjem izraéunu ocene poseka, lahko sklepamo, da del ploskev ni bil merjen Ze V prvem

obdobju zaradi takrat nezanesljivih podatkov o gozdnem robu, velik del pa so
pozabili izmeriti. Tako sklepamo za tiste Vzoréne ploskve, ki leiijo
vzorénihploskev (S1ika 1).
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Slika 1: Vzoréna mreia stalnih vzorénih ploskev v gozdnogospodarskihenotah Logatec (a) in Haloze (b)
na satelitskem posnetku Landsat TM iz leta 2005. Z rdeéo barvo so oznaéene vzoréne ploskve, na katerih
je bila opravljenale zadnja meritev.

5.1.1 Izraéun koliéine poseka na stalnih vzorénih ploskvah
Za vsako Vzoréno ploskev izraéunamo koliéino posekanegalesa na podlagi Volumnovdreves,

ki

so

bila pri drugi meritvi oznaéena

s

kodo

1.

Ce upostevamo le volumen teh dreves ob

prvem merjenju, je volumen posekanih dreves podcenjen, ker nismo upostevali njihovega
priraséanja V éasu od prvega meljenja do poseka. Na vzorénihploskvahne Verno, kdaj so bila
drevesa posekana, zato kot povpreéno dobo priraséanja posekanih dreves predlagamo petletno
obdobje oziromapolovico éasa med dvema zaporednima meritvama; taksen naéin uporabljajo

tudi V svicarskinacionalniinventuri (Kaufrnann, 2001).
Priraséanje posekanih dreves V petletnem obdobju ocenimo na podlagi debelinskega prirastka
dreves, ki so bila me1jena v obeh meritvah (Koda 0). Ocenjevanje debelinskega prirastka
posekanih dreves na stalnih Vzorénih ploskvahje obremenjeno z dvema poenostavitvama, ki

tudi vplivata na oceno koliéine posekanegalesa:
—

pri oceni debelinskega prirastka z zaporednim merj enjem premerov dreves ne
upostevamo razliénega prirastka skorje in lesa merjenihdreves;

—

pri raéunanju privzamemo,da j e bil prirastek prvega petletja enak prirastku drugega
petletja.

Posekanim drevesom ocenimo debelinski prirastek z regresijsko analizo,

V

kateri je mogoée

uporabiti razliéne modele. Na podlagi zbirk podatkov o stalnih Vzorénih ploskvah je za
izraéun prirastkaposekanih dreves primernouporabiti model, v katerem bi upostevali razliéno
priraséanje dreves glede na drevesno Vrsto, socialni poloiaj ali socialni razred, Vrsto tarif in

tariﬁ1i razred ter premer drevesa pri prvem me1jenju. Povsem enotnega predloga ne
posredujemo, saj je postopek odvisen od naravnih razmer V konkretni gozdnogospodarski
enoti (tipi rastisé, nabor in deleii drevesnih Vrst, stevilo Vzorénih ploskev). V modelu lahko
namesto stratiﬁkacije po tarifnih razredih uporabimo stratiﬁkacijo po rastisénogojitvenih

razredihin razvojnih fazah, V katerihleiijo stalne Vzoréneploskve.
Ker V prejeti zbirki podatkovni bilo ocen 0 socialnihplozajih posekanih dreves, ki so eden od
kljuénih predikto1jeV

V

analizi, smo za ponazoritev postopka in oceno koliéine poseka

uporabili poenostavljen model. Posekanim drevesom smo prilagodili petletne Volumenske
prirastke in jih pristeli njihovemu zaéetnemu Volumnu. Izraéun je torej temeljil na
predpostavki,da so posekana drevesa enako priraséala kot enako debela drevesa, ki so ostala

na Vzorénih ploskvah. Ta predpostavka ne

drii Vselej, posebno ne V primeru, ko

so

V

posek V

znatnem obsegu Vkljuéena nevitalna drevesa. Ob opisanem postopku je bila koliéina poseka,
na primer V GGE Gréarice, za okoli 10 % Veéja, kot ée za posekana drevesa ne bi upo§teVa1i

njihovegapetletnega priraséanja.

V gospodarski enoti Vzhodne Haloze smo

s

prilagoditvijo volumenskega namesto

debelinskega prirastka posek precenili za 0,7 %, ko smo privzeli, da je debelinski prirastek
prvega petletja enak debelinskemu prirastku drugega petletja. V primeru, da se sirina branike
s

starostjo spreminja — poéasi upada — bi posek precenili le

se

za 0,4 % (pri upadu branike 1 %

glede na leto poprej). V obeh primerih je posek precenjen za manj kot
poenostavljenemu modelu utemeljili, kako pomembno je

V

1

%, zato smo kljub

koliéini ocenjenega poseka

upostevati prirastekposekanih dreves.
Skupno koliéino (volumen)posekanih dreves na posameznih koncentriénihkroinih ploskvah
s

povrsino 2 in

5

arov ugotovimo tako, da posekano drevje pomnoiimo z drevesnim

faktorjem, ki predstavlja stevilo dreves oziroma njihove Volumne na hektar. Za drevesa s
premerom 30 cm in Veé uporabimodrevesni faktor 20, za drevesa s premeri od 10 do 29 cm
pa drevesni faktor 50. V statistiéno korektnejsem postopku bi pri raéunanju skupne koliéine
poseka (toékovne in intervalne ocene) upostevali obe skupini dreves posebej, saj imamo
dej ansko dva razliéna Vzoréna deleia.
Poseben primer predstavljajodrevesa na zunanjem koncentriénem krogu, ki pri prvi meritvi
se niso dosegla Vrednosti 30 cm,

V

éasu poseka pred drugo

meritvijo pa so jo presegla.

Podobno Velja za tanjsa drevesa V notranjem krogu, ki so bila pri prvi meritvi neznatno pod
10 cm,
V oceni

V

naslednjihletih pa so do poseka presegla merski prag 10 cm. Ta drevesa niso zajeta

koliéine poseka na stalnih Vzorénih ploskvah, éeprav bi jo lahko podali na podlagi

ocen o koliéini Vraslih (prek 10 cm premera) in preraslih dreves (prek 30 cm premera).
Za drevesa, ki so V desetletnem obdobju prerasla prag 30 cm, predlagamo postopek, kot so ga

opisali V svicarski nacionalni inventuii (Kauﬁnann, 2001). K0 na stalnih Vzorénih ploskvah
ocenjujejo spremembe lesnih zalog in prirastek, je ocenjen tudi Volumen preraslih dreves V
prvi inventuri. Ocenjen je na podlagi izraéunanega prsnega premera, kot smo Ze opisali V
poglavju o ocenjevanju debelinskega prirastka. Za obe inventurni obdobji je uporabljenenak

drevesni faktor, torej tisti iz druge inventure, ko prerasla drevesa na 5-arskih ploskvah

predstavljajo20 dreves na hektar.

5.2 Izraéun intervalneocene za skupno koliéino poseka
5.2.1 Intervalna ocena agregata (skupne koliéine poseka)

V primeru inventure, ki jo izvaja Zavod za gozdove Slovenijein na podlagi katere presojamo
moinost ocenjevanja poseka, gre za sistematiéno vzoréenje. Intervalno oceno za skupno
koliéino poseka lahko izraéunamo na naslednja naéina:
pomoéjoobrazcev za (enostavno) sluéajnostno vzoréenje;

—

s

—

na podlagi diferencdveh zaporednih, sosednjih vzorénihploskev.

Obrazci in postopek izraéunavanja intervalne ocene so v glavnem dobro poznani in zajeti

praktiéno V vseh uébenikih, ki obravnavajo sistematiéno vzoréenje, zato jih podajamo

1e

v

prilogah.

5.2.2 Ocena variance osnovne spremenljivke (koliéine poseka na posameznih vzorénih

ploskvah)
Osnovna spremenljivka (y), to je koliéina poseka na posameznih vzorénih ploskvah, se ne

porazdeljujenorrnalno (S1ika 2). Dodajmo, da tudi razliéne transformacijeosnovnihpodatkov
niso uspele doseéi normalnostiporazdelitve. Za intervalno oceno pa je kljuéno, da se ocene,
ée

bi vzoréenje ponavljali, obravnavanega parametra (Y; skupna koliéina poseka) in ne

osnovne spremenljivke(y), porazdeljujejoV norrnalniporazdelitvi z aritmetiéno sredino, ki je
enaka pravi Vrednosti V populaciji.

220--+................1
Spremenljivkaz Posek na vzoréni ploskvi (m3/0,05ha)
Prilagoditev normalne porazdelitve
Chi-Square
=
test
717,66081,
=
df 7 (adjusted)
=
, p
0,00000
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Slika

2:

Prilagoditev normalne porazdelitve porazdelitvi poseka na vzorénih ploskvah (primer GGE

Vzhodne Haloze)

V primeru, da zaradi odstopanja porazdelitve osnovne spremenljivkeod normalne Zelimo
ugotoviti korektno intervalno oceno, ki ne temelji na normalni porazdelitvi, se lahko
naslonimo na tki. kljukéevo metodo (angl. Bootstrap). Gre za metodo sarnovzoréenja, ki
temelji na empiriénodobljeni porazdelitvicenilke, izraéunani iz ponavljajoéihse podvzorcev,
izbranih iz prvotnega vzorca.
Na primeru GGE Vzhodne Haloze smo s pomoéjo 10.000 ponovljenih podvzorcevizraéunali
intervalno oceno glede na razliéno étevilo Vzorénih ploskev. Poleg teh smo izraéunali tudi
intervalne ocene po »k1asi<':ni« poti, ki temelji na normalni porazdelitvi. Pri izbrani stopnji
tveganja

5

% prikazujemo razmelje med odklonom zaupanja in toékovno oceno V odstotkih

glede na étevilo enot V vzorcu za oba naéina izraéunavanja (S1ika 3). Pri izraéunu ocene za
Varianco agregata po kljukéevi metodi smo se naslonili na obrazec, ki ne vsebuje sistematiéne
napake (Saborowski 1989). Oéitno je, da

s

kljukéevo metodo pri vzorcih

ploskvami ne pridobimo na kakovostiocene.
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2 Vet’:
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GE Vzhodne Haloze

—o— Nomxalno

-— Bootstrap
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§tevi1o vzonénih ploskev (n)

Slika 3: Razmerje med odklonom zaupanja in toékovno oceno

poseka

(agregat) pri razliénih velikostih

vzorca ob stopnji tveganja 5 % (primer GGE Vzhodne Haloze)

Ce bi ekstrapolirali Velikost Vzorca (simulacija je napravljena na podlagi GGE Vzhodne

Haloze),bi dobili vse oiji (relativni) odklon zaupanja (Preglednica 2).
Preglednica 2: Relativni odklon zaupanja v odvisnosti od velikosti vzorca (simulacijana podlagi GGE
Vzhodne Haloze)
Velikost Vzorca
(n)

Relativni odklon
zaupanj a

Raven

(d(Y)/Y)

500

14,8

GGE

1.000

10,4

KE ali obmoéniRGR

5.000

4,6

Obmoéje

10.000

3,1

Slovenija

Opozoriti Velja, da je GGE Vzhodne Haloze enota z relativno Veliko Variabilnostjo V poseku,
kar pomeni, da se relativni odklon zaupanja V »poVpre<':nej§i« GGE

s

poveéevanjem §teVi1a

Vzorénih ploskev zmanj§uje nekoliko hitreje kot pri simulaciji dane GGE. Za primerjavo

lahko navedemo, da V GGE Gréarice dosega relativni odklon zaupanja poseka niij e Vrednosti
pri istem obsegu Vzorca (S1ika 4), posebno ilustrativna pa je primerjava poseka z lesno
zalogo. Iz slike je razvidno, da je posek (relativno) redek pojav, kar poslediéno pomeni

(relativno) §ir§e intervalne ocene pri istih velikostih Vzorca. Zanesljivost ocene poseka je
znatno manjéa od zanesljivostiocene lesne zaloge. Pri velikosti Vzorca okoli 250-350 ploskev
se

relativni odklon zaupanja za posek znatno zmanj§a. Pri manjéi velikosti Vzorca je ocena

zelo nezanesljiva (> 20%).
11
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1(1)

2(1)

III)

4(1)

ﬂ

6(1)

Razmerje med odklonom zaupanja in toékovno oceno

zalogo (m3/ha)in za posek (m3/ha)

ob

stopnji tveganja

5

81)

7(1)

(e%)

Q1)

pri razliénihvelikostihVzorca za

lesno

% (primer GGE Gréarice)

§ir§e intervalneocene poseka od lesne zaloge pri istih velikostih Vzorca so posledica relativne

redkosti tega pojava oziromanj egove neenakomeme prostorske porazdelitve(Slika 5).

12

< 5 m3/ha
5 49
—

50 99
100 199
> 200 m3/ha
—

—

Slika

5:

Stalne vzoréne ploskve v GGE Logatec na satelitskem posnetku Landsat TM iz leta 2005. Z rdeéo

barvo so oznaéene vzoréne ploskve,
oziroma 200 m3/ha.

na

katerih je bil

V

desetletnem obdobju ocenjen posek nad

100

5.2.3 Ocene poseka za izbrane gozdnogospodarskeenote

Evidentiranposek V Vseh treh obravnavanih GGE pade izven intervala zaupanja (Preglednica

3). Pri rezultatihj e treba upo§teVatiznaéilnosti posameznih gozdnogospodarskih enot. V GGE

Gréarice se gospodari intenzivno praktiéno na celotni povréini, kar Vpliva na zanesljivost
Ocene poseka.

Hkrati so sestoji relativno enotni, preteino raznomerni, kar Vpliva na Veéjo

zanesljivostocene lesne zaloge. Ce je §irina intervala enaka 16 % (primer GGE Gréarice), to

pribliino ustreza poseku V obdobju enega leta in pol V celotnem desetletnem obdobju.
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Preglednica 3: Oceneposekav treh GGE
Relativni

Zaupanja
(ﬁn;/ha)

odklon
Zaupanja
(d(Y)/Y)

GGE

Popreérlii
de3s/eltletni
pose (m
a)

Gréarice
Logatec
VZh°d“e
Haloze

69,97

83,09

5,61

8,0

61,26

45,28
32,64

74,74
55,28

7,64
5,45

16,9
16,7

28,70
14,22

St.

odklon

Interval

Evidentiaran
posek
(m /ha)

Podrobnejéi prikaz toékovnih in intervalnih ocen kontrolnega poseka z upostevanjem ali ne

prirastkaposekanih dreves ter glede na razliéice vzoréenja je podan na primeru GGE Vzhodne
Haloze (Preglednica 4). Za GGE Vzhodne Haloze

se

navaja povrsina gozdov s posekom

4.258 ha (Medved in Matijasié 2008), medtem ko skupna povrsinaVseh gozdov znasa 4.292
ha oziroma 0,8 % Vec":. V izraéunihsmo se naslonili na povrsinogozdov s posekom. Tudi ée bi
sekali na celotni povrsini (4.292 ha), ocene poseka, ki predpostavljajoseénjo 1e na povréini

gozdov s posekom (4.258 ha), najverjetneje bistveno ne bi odstopale od ocen, ki bi temeljile
na celotni povrsini gozdov.
Preglednica 4: Toékovne ocene in odklon zaupanja za posek v GGE Vzhodne Haloze (m3 v 10 letih)
Parameter

Kolek.

Prirastek

Sistematiéno vzoréenje na predpostavkahenostavnega
sluéajnostnega vzoréenja

Sistematiéno vzoréenje na
podlagi diferencdveh
zaporednih ploskev
upostevan
brez

Porazdelitev norm. poraz.

upostevan

brez

norm. poraz.

norm. poraz.

norm. poraz.

upostevan

bootstrap

Vse

Y (m3)

140.089,68

121.492,94

138.979,93

120.530,51

139.040,53

drevje

d(Y) (m3)

20.666,68

18.206,44

23.159,66

20.468,04

23.301,9O

d(Y)/Y (%)

14,8 %

15,0 %

16,7 %

17,0 %

16,8 %

Y (m3)

52.623,07

42.920,00

52.206,21

42.580,00

d(Y) (m3)

9.953,16

8.228,89

10.683,78

8.835,27

d(Y)/Y (%)

18,9 %

19,2 %

20,5 %

20,7 %

Y (m3)

87.466,61

78.572,94

86.773,73

77.950,51

d(Y) (m3)

l6.170,97

14.613,79

18.900,61

17.070,39

d(Y)/Y (%)

18,5 %

18,6 %

21,8 %

21,9 %

pod 30

nad 30

brez
bootstrap

Najoiji odklon zaupanja podaja sistematiéno Vzoréenje na podlagi diferenc dveh zaporednih
vzorénih ploskev (preglednica 4). Kontrolni posek, ki ga je izraéunal ZGS (Medved in
Matijasié 2008), je zelo blizu nasi vrednosti za posek brez prirastka dobljen z obrazci, ki
izhajajo iz enostavnega sluéajnostnegaVzoréenja, razlika znaéa

in je verjetno posledica zaokroievanja. Evidentirani posek
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1e

0,02 % (120.508/120.531)

znasa 60.563 m3

(Medved in

Matija§i<': 2008) in

pri Vseh ocenah kontrolnegaposeka nahaja izven intervalne ocene pri

se

tveganju 5 % (Slika 6). Evidentiraniposek dosega med 43 in 50 % kontrolnegaposeka.

GE Vzhodne Haloze

—— ZGS-kontr. posek
175.000

9

150.000

g
E
G)

E
>

—-— ZGS-evid. posek

100.000

spodnja meja

O

9

zgomja meja

0

0

‘

125.000

O

6
0

9

0

4

75.000

.54
52
n°.

50.000
25.000

0
V3

fa
611%

Slika

6:

(Pr!

61106

(b’ezpr:r

"Slug.

vi

Aluc

_

(par)

me

Spodnja in zgornja meja poseka glede na razliéne

P’ Ir )

“‘Slu5_ bo
OK‘ ‘WP

v primerjavi

ocene

(par)

z

evidentiranim in

kontrolnim posekom ZGS (primer GGE Vzhodne Haloze)

Vzoréna napaka je po deﬁniciji razlika med Vzoréno oceno parametra in dejansko Vrednostjo
parametra in izvira iz dejstva, da

povezavi

s

V

Vzorec ne zajamemo celotne populacije. Obiéajno

kakovostjo ocen oziroma V povezavi

V

Velikostjo Vzorca govoiimo 0 Zeleni

Z

natanénosti, ki jo praviloma postavlja naroénik ali uporabnik podatkov. Zeleno natanénost

izraiamo na absoluten naéin z odklonom zaupanja ali na relativen naéin z razmetjem med
odklonom zaupanja in pravo Vrednostjo - izraieno
tveganja). Kako

se

relativni odklon zaupanja

s

V

odstotkih (oboje za izbrano stopnjo

poveéevanjem §teVila Vzorénih ploskev

zmanj§uje, je bilo ie prikazano (S1iki 3 in 4). Ugotovimo lahko, da bi letno na ravni celotne

Slovenije lahko razpolagali z zelo zanesljivimi ocenami. Ce bi Slovenijo razdelili na
posamezne rasti§éne ali kak§ne druge stratume, bi bila kakovostocene podobna kakovosti na

ravni obmoéja. Gostota vzorénih ploskev podaja za Veéje ravni kakovostne ocene, na nivoju
reviijev, (Veéjih) posesti, gozdnih predelov pa so ocene

V

precej §irokih intervalih. Z

(raéunskim) zdruievanjem (stratiﬁciranjem) Vzorénih ploskev posameznih GGE

se

lahko

pridobi kakoVostnej§e ocene po RGR, razvojnih fazah, posestni strukturi in podobno.
PosamezneGGE pa so za ocene po stratumih premajhne.
15

5.3 Drugi viri napak

V prejsnjih poglavjih

so

bila opisana izhodiséa, ki jih je treba upostevati pri ocenjevanju

koliéine poseka na podlagi stalnih Vzorénih ploskvah. Posebej je treba opozoriti tudi na
pomen napak pri mexjenju, ki jih merilci odkrijejo pri ponovnih meritvah, pogosto pa jih tudi
spregledajo.

V podatkovnih zbirkah smo ugotovili Veliko stevilo pozabljenih dreves. Na nezanesljivost
posebej opozatjajoVzoréne ploskve, kjer je bilo skupaj oznaéenih Veé Vraslih in pozabljenih
dreves, kot je bilo tistih, ki so bila pravilno izme1jena V obeh obdobjih. V Halozah je bilo 46

takih Vzorénih ploskev, V Gréaricah 21 in V Logatcu 20. Vrasla drevesa so sicer priéakovana
pri drugem merjenju, toda neprimerno je oznako za Vrasla drevesa uporabiti tudi za drevesa,
debelejsa od 40 cm. V Logatcu so taka drevesa uvrstili V zbirko le na eni Vzoréni ploskvi, V
Gréaricah na 9, V Halozah pa na 10 Vzorénih ploskvah.

K0 smo Zeleli postaviti spodnjo mejo premera dreves, ki bi jih se lahko oznaéili kot Vrasla
drevesa, se je izkazalo, da so V zbirki podatkovse stevilne neodpravljene napake merilcev. Za

ponazoritevnavajamo nekaj najveéjih- premer drevesaje V 10 letih poskoéil iz 10 na 45 cm,
ali od 33 na 67 cm, pri 109 drevesih pa je bil desetletni debelinskiprirastek Veéji od 10 cm.

Visoki debelinski prirastki dreves so sicer priéakovani,toda med zgoraj omenjenimi drevesi
je Veliko takih, za katera sklepamo, da jih niso odkrili pri preverjanjukonsistentnostizbirk
podatkov, preden so bile oddane V nadaljnjo obdelavo. Na ocenjeno koliéino poseka take
napake neposredno ne Vplivajo, kaiejo pa na pomanjkljivosti, ki
obdelavo podatkov. Posamezne napake je mogoée odkriti le

podatkov in se ni mogoée opreti

1e

na pregled

S

jih je

treba odpraviti pred

podrobnim preverjanjem

tistih dreves, pri katerih je bilo s predpisano

kodo posebej oznaéenonezanesljivo delo merilcev.
Za drevesa, ki so

jih pozabili izmeriti pri prvi meritvi (Koda 4) in

drevesa z napaéno

izmerjenim premerom (Koda 6), je treba V sklopu obdelave podatkovz regresij skim modelom
oceniti njihov prvotni premer. Na Vzorénih ploskvah rnerilci zlahka odkrijejo napake, ko je
novi premer drevesa manjsi od prvié merjenega. Teije je oceniti, V katerih primerih j e bil prvi
premer dobro izmerjen in kdaj so merili manj zanesljivo.

S

kontrolo oziroma ponovitvijo

meljenja na sluéajnostno izbranih stalnih Vzorénih ploskvah je treba oceniti, kaksna je
zanesljivostzbranih podatkovin odkriti morebitnesistematiéne napake. Sistematiéne napake
16

nastanejo zaradi slabe kakovosti premerk (podcenjevanje premerov dreves), nenatanéno
doloéene visine prsnega premera (precenjevanje oziroma podcenjevanje premerov).

sistematiéniminapakami Vplivamo tudi na koliéino ocenjenega poseka, toda

V

S

takimi

tern poroéilu

jih nismo posebej ocenjevali.
Opozorili smo, da je

V

regresijskem modelu,

s

katerim raéunamo debelinski prirastek

posekanih dreves, treba upostevati tudi razlike V Vitalnosti, ki

jih

ponazatja Vsaj ocena o

socialnem poloiaju drevesa. Posekanadrevesa so lahko priraséala slabse ali bolje od tistih, ki
so ostala na Vzorénih ploskvah. Podatki o

znakih dreves so torej pomembni tudi za

ocenjevanje poseka in ne 1e za oceno priraséanja dreves na Vzorénih ploskvah.

6. Zakljuéki

V zakljuékih se omejujemo na ugotovitve analiz treh izbranih gozdnogospodarskih enot. Ne
opozarjamo posebej na razliéne Vzoréne mreie znotraj GGE, ki zahtevajo prilagojeno
ocenjevanje poseka. Prav tako

V

predlogih za izboljsanje ocene (evidentiranega) poseka ne

omenj amo ukrepov, za katere so pristojnedruge institucije.

Kakovost ocene poseka na podlagi podatkov s SVP je odvisna od sistematiéne in Vzoréne
napake. Napake

se

med seboj lahko nevtralizirajo, lahko se sestevajo ali celo multiplicirajo.

Napake postopka lahko predstavlj ajo znaten del celotne napake; teh napak ne moremo oceniti,

lahko jih omejimo ali izniéimo z natanénim terenskim delom, pravilnim Vnosom podatkov in
pravilnim obraéunom in obdelavo podatkov.
Napake postopka lahko predstavljajo znaten del celotne napake pri oceni poseka na ploskvah.
Ena od opaznejsih napak je neupostevanje prirastkaposekanih dreves. Ce predpostavimo, da
med letnimi koliéinami poseka ni znatnih nihanj, potem je primerno upostevati petletni
prirastek. Moinosti ocenjevanja tega prirastka so razliéne, pogojene pa so 2 razpoloiljivimi

podatki. Ocenjujemo, da je ocena poseka na ploskvahpribliino za okoli 10 % prenizka, ée ne
upostevamo prirastkaposekanih dreves.
Pomemben vir napak pri oceni skupnega poseka oziroma popreénega hektarskega poseka V
GGE je lahko povezan s povrsino. Ustrezno j e treba upostevati delei gozdnihpovrsin V enoti,
17

ki

so Vkljuéene

V

Vzoréenje, ter

V

primeru razliénih gostot Vzorénih rnrez tudi razliéne

referenéne poVr§ine posameznih Vzorénih ploskev.

Intervalno oceno skupne koliéine poseka lahko izraéunamo

s

pomoéjo obrazcev za

sluéajnostno Vzoréenje ali na podlagi diferenc dveh zaporednih, sosednjih Vzorénih ploskev.

Med metodama nismo odkrili pomembno Velikih razlik V intervalni oceni.
Koliéina poseka na posameznih Vzorénih ploskvahse ne porazdeljujenormalno. Vendarj e za
intervalno oceno koliéine poseka pomembno, da

se V

primeru ponavljanja Vzoréenja skupna

koliéina poseka porazdeljujeV normalni porazdelitvi z aritmetiéno sredino, ki je enaka pravi
Vrednosti V populaciji. To je potrdila tudi primexjava rezultatov z rezultati, ki smo

jih

ugotovili z metodami, ki ne temeljijo na normalni porazdelitvi; uporabili smo metodo
Bootstrap,ki j e zasnovanana samovzoréenju podvzorcev, izbranih iz prvotnega Vzorca.
Vzorénanapaka (relativni odklon zaupanja) ocene posekaje pri enako Velikem Vzorcu znatno
Veéja od Vzoréne napake ocene lesne zaloge. Relativni odklon zaupanja ocene popreéne

koliéine poseka na ravni GGE zna§a =
pri n 500 okoli i10-15 %. To pomeni, da je pri 5%
tveganju dejanski posek V intervalu od 85-90% do 110-115% ocenjenega poseka. Z Veéjim
§teVi1om

relativni odklon zaupanja zmanj§uje, =
pri n 1000 je okoli i7-11 %. Med enotami

se

so opazne razlike zaradi razliénega naéina gospodarjenja (razporeditve poseka V

prostoruitn.).

Na ravni obmoéja bi bila zanesljivost ocene popreénegahektarskega poseka pod 5 %, na ravni
driave pa okoli 2-3 %, medtem ko je pri majhnih Vzorcih (n<200) ocena zelo nezanesljiva
(>15—20 %).

Podatki

s

SVP niso primerni za podajanje zelo zanesljivih ocen o poseku na ravni

gozdnogospodarskih enot; relativni odklon ocene poseka V izbranih enotah je okoli i8-15 %,

kar pomeni, da §irina intervala ustreza enoletnemuinpol do triletnemu poseku V desetletnem
obdobju.

Kljub temu pa je povsem gotovo,

da

enotah prenizka! To je zelo oéitno

V

je evidentirana koliéina poseka V gozdnogospodarskih
GGE, kjer je znatno odstopanje med evidentiranim in

kontrolnim posekom. V naéi analizi sta bili takéni enoti GGE Vzhodne Haloze in GGE
Logatec, saj je V obeh primerih koliéina evidentiranega poseka izven sicer §irokega intervala
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zaupanja ocene kontrolnegaposeka. V primeru GGE Gréarice ni razlik med evidentiranimin

kontrolnim posekom le V primeru, ce ne upostevamo prirastka posekanih dreves. Ob
ustreznem upostevanju prirastka pa je tudi V tej GGE evidentirana koliéina prenizka, saj je

izven intervala zaupanja ocene poseka

s

SVP. Navedene trditve so Veljavne le ob

predpostavki,da j e kontrolni posek ustrezen kazalec poseka V GGE, torej le

V

primeru, ée

se

gospodarjenje na Vzorénih ploskvahne razlikuje od gospodarjenja izven ploskev. Tega nismo

preverjali, Verjetno pa je to aktualna naloga za pristojne sluibe.
Predlagamo, da se pri podajanjuocen na podlagi podatkovs SVP za razlicneparametre (lesno
zalogo, prirastek, posek in podobno), navajajo tudi intervalne ocene. Algoritem obdelave

podatkov,ki so zbrani na SVP, naj bo objavljen, tako bo tudi preverljiv.

Viri
Husch, B., Beers, T.W., Kershaw,J .A., 2003. Forest Mensuration.4th ed. New Jersey, John Wiley &
Sons, 443 s.
Kaufmann, E., 2001. Estimation of Standing Timber, Growth and Cut. V: Brassel, P., Lischke, H.,
(ur.). Swiss National Forest Inventory: Methodsand Models of the Second Assessment. WSL
Swiss Federal Research Institute, 162-196.
Medved, M., Matijasié, D., 2008. Spremljanje poseka pri gospodarjenju 2 gozdovi. Gozdarski Vestnjk
66, 1, 49-64.
Saborowski, J ., 1989. Bootstrap conﬁdence intervals in ﬁnite sample spaces. Forest Statistics,
Proceedings of the Conference on forest statistics, Abteilung ﬁir forstliche Biometrie,
Universitat Gottingen,IUFRO Section 6.02, Freiburg,73-84
GIS in ZGS, 2003. Monitoring gozdnihekosistemov. Kontrolna Vzoréna metoda (KWVI). Zbornik

referatov,Ljubljana.

Hoéevar, M. in sod., 1990 Ugotavljanjestanja in razvoja gozdov s kontrolno Vzoréno metodo. BF,
Oddelekza gozdarstvo, Ljubljana.
Pregled_S1oVenija_MKGP, 2008. Pregled gozdnogospodarskih enot za analizo poseka.
Zapisnik sestankana temo ugotavljanja poseka V slovenskihgozdovih.MKGP, 900-100/2008/1,
09.04.2008.

19

Priloge

Obrazciza izraéun intervalne ocene agregatapri sistematiénemvzoréenju
A. Pri prvem naéinu uporabimo obrazce za vzorce brez ponavljanja, ée lahko predpostavimo, da j e
vrstni red vzorénihploskevglede na prouéevano statistiko(koliéina poseka) sluéajnosten.
Obrazec za oceno Variance za agregat je naslednji:
S2

var(Ysix

=) N(N-n)7y

=
N étevilo enot

V

populaciji (étevilo vseh moinih vzorénihploskev)

=
n étevilo zajetih vzorénihploskev v sistematiénem vzorcu

=
Si

ocena variance

podatkovV

za

sistematiénem

Iz ocene variance

y (celoten volumen posekanih

dreves na 5

arskih vzorénih ploskvah) iz osnovnih

vzorcu

Var(YS,.s

)dobimo s korenj enj em standardno napako

=) «/var(Ym)

Se(Y.YiS

in na podlagi te lahko izraéunamo odklon zaupanja:

=) =
t(a 0,05;af
= n _1)XSe(Ym)

d(},Sl'S

V pﬁmeru velikega vzorca

se

t porazdelitve nadomesti z ustrezno z Vrednostjo iz

vrednost

standardizirane normalne porazdelitve(obiéajno z vrednostjo 1,96, saj obiéajno izberemo

5

% stopnjo

tveganj a).
B. Ce iz osnovne populacije izvedemo (namiéljeno)stratiﬁkacijo tako, da je
enot
=
(s

V

vsakem stratumu

stopinja vzoréenja ali korak izbire, ki pove vsaka katera enota je zajeta v vzorec;

reciprok vzorénega deleia), potem imamo

V

s

2s

je tudi

sistematiéen vzorec pri vsakem stratumu zajeti 2 enoti

(vzoréni ploskvi). Na podlagi te (namiéljene) stratiﬁkacije lahko izraéunamo intervalno oceno

za

agregat s pomoéjospodaj zapisanih obrazcev.
Obrazec za oceno variance

za

agregat (sistematiéno vzoréenje na podlagi diferenc dveh zaporednih,

sosednjih p1oskev):

20

=) s(s

var(Ys,-S

-1); di

=
s
stopinja vzoréenja

=
d
je kvadratrazlike med
,3

yi

in yi+1

(vsaka enota nastopa le

v enem

paru, za katerega se

tvori razliko)

Iz ocene variance Var(Ym )dobimo s korenj enj em standardno napako:
se(Ysis

)

:

V

Var(Ysis)

in na podlagi te lahko izraéunamo odklon zaupanja:

d(Y
=
sis ) =
t(a 0,05;df
= n/2)><se(Ym)
V primeru velikega vzorca

se

Vrednost

t porazdelitve nadomesti z ustrezno z vrednostjo iz

standardizirane normalneporazdelitve(obiéajno z vrednostjo 1,96, saj obiéajno izberemo
tveganj a).
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