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Emisje gazu cieplarnego, które rezultują z deforestacji oraz degradacji lasów, odgrywają 

decydującą rolę w globalny bilans dwutlenku węgla. Zapis danych emisyjnych podlega 

wysokiej niepewności pomiarów na poziomie regionalnym jak również na poziomie 

globalnym. Dane teledetakcyjne odgrywają decydującą rolę przy modyfiikacji oszacowania 

wylesienia lasów tropikalnych, przy czym inne przypadki takie jak wycinanie pojedynczych 

drzew lub wyrąb małych połaci lasu (shifting cultivation - system zmiennej uprawy lasów 

tropikalnych) są trudniejsze do dokumentacji.  

Mimo wszystko rejestracja tych zmian jest berdzo ważna, przede wszystkim w regionach, w 

których netto-zalesienie według oficjalnych informacji wzrasta, gdzie jednakże zmiany 

gęstości lasów oraz kondycja lasów są niepewne. W analizie badaliśmy zmiany zalesienia 

minionych 20 lat (1990 – 2010) przy pomocy szeregu zdjęc czasowych satelity Landsat 

Zeitreihen we Wietnamie w północnej Prowincji Nadmorskiej Nghe An.  

Aby wyrównać brakujące dane oraz poprawić dokładność analizy zmian, procesowaliśmy 

złożone szeregi obrazów czasowych z pory deszczowej oraz suchej. Żeby przygotować 

sygnatury spektralne, ujęliśmy próbki losowe danych treningowych o regionie w którym 

zostały przeprowadzone badania naukowe, stratyfikowane na ekologiczne regiony lasów. 

Przy pomocy klasyfikacyjnego drzewa decyzyjnego, Random Forest, zastosowaliśmy na 

czasowo złożone obrazy wzorce prognozowe, dla ówczesnego sezonu oraz dla obu pór roku 

razem na okres 5 lat. Ogólna precyzja klasyfikowanych złożonych zdjęć sięga od 67.52 % do 

83.89 %. 

Nastepnie z najwyższą dokładnością klasyfikowaliśmy mapy na poszczególne okresy, aby 

uwzględnić zmiany terenów leśnych i tak otrzymać dane do oszacowania krajowych zmian 

dwutlenku węgla. Wynikające mapy ze zmianami terenów leśnych obejmują okresy 1990-

1995, 1995-2000, 2000-2005 oraz 2005-2010. Z poszczególnych map przedstawiających 

zmiany terenów leśnych zostały pobrane niezależne losowe próbki, rozdzielone według 

kategorii map. Dokładność korekty powierzchni użytkowników sięga od 20 % przy 

rejestrowanej deforestacji w okresie 1995-2000, do 78 % przy rejestrowanym wylesieniu w 

okresie 2000-2005. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji wykazały zmniejszenie terenów 



leśnych o 52,226 ha (1.53 % ± 8.24 % Kl), zanieczyszczone obszary leśne zmniejszyły się o 

134,551 ha (3.93 % ± 2.54 % KI) oraz utrata lasów o powierzchni 8,634 ha (0.25 ± 0.09 % 

KI) został ustalony w latach 1990 do 2010. 

Ponadto przeprowadziliśmy analizę / bilans dwutlenku węgla dla zasobu drzew opierając się 

na standardowych metodach IPCC. Z powodu brakujących danych pomiarowych z regionu 

badań, sięgneliśmy po narodowe dane jak i po standardowe dane IPCC, które służyły w 

naszej kalkulacji jako danewyjściowe dla faktorów emisji. Szacowana zmiana dwutlenku 

węgla zasób drzew wykazuje następujący wynik: Pobranie dwutlenku węgla (CO2) ze 

stabilnych terenów leśnych wyniosło średnio 215 Mt CO2 z niepewnością pomiaru w 

wysokości 54.50 %, pobranie CO2 z terenów na nowo zalesionych wyniosło 10 Mt CO2 z 

niepewnością pomiaru w wysokości 52.38 %, w terenach lasów zanieczyszczonych wynosi 

emisja dwutlenku węgla 7 Mt CO2 z niepewnością pomiaru w wysokości 54.50 % a w 

wylesionych terenach wynoszą szacowane emisje dwutlenku 3.5 Mt CO2 przy niepewności 

pomiaru w wysokości 46.00 %.  

Celem badań jest uzupełnienie analiz / badań modyfikacji terenów leśnych, które 

przeprowadzone zostały w kompleksowych krajobrazach górskich gdzie ziemia jest jedynie w 

małych obszarach uprawiana. Nowatorski charakter badań polega na zapisie degradacji lasów 

w pojedyńczym regionie, w którym przede wszystkim uprawiana jest gospodarka łazowa, jak 

również szacowanie zmian bilansu dwutlenku węgla zasobów lasów 

 


