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Straipsnyje nagrinėjamos neparametrinio panašiausio kaimyno (MSN – most similar neighbor) metodo galimybės nustatant medyno tūrį 1 ha bei 

augavietę apskaitos barelyje, pagal tolydaus lauko miško taksacinių rodiklių aprašymo modelį. Tyrimų plote Dubravos miške palygintas MSN ir kNN 
metodų tikslumas naudojant įvairius pagalbinės informacijos šaltinius (SPOT 4 HRVIR, Landsat-5 TM, panchromatinius aerovaizdus, sklypinės miškų 
inventorizacijos informaciją bei morfometrinius žemės paviršiaus rodiklius) ir metodų taikymo taktiką. Nustatyta, kad esant tiems patiems pagalbinės in-
formacijos šaltiniams, medynų tūrio 1 ha nustatymo panašiausio kaimyno metodu (MSN) vidutinė kvadratinė paklaida apskaitos barelyje yra didesnė nei 
pasiekiama kNN metodu, tačiau sisteminė paklaida, priešingai, yra mažesnė. Augavietės nustatymo tikslumas MSN metodu yra mažesnis už kNN, esant 
tiems patiems pagalbinės informacijos šaltiniams. Taip pat nustatyta, kad morfometriniai žemės paviršiaus rodikliai (altitudė, baseino plotas, šlaito eks-
pozicija, horizontalusis, maksimalusis, minimalusis, vertikalusis bei vidutinis kreiviai ir Saulės spinduliuotės jėga) leidžia gauti didesnį augavietės nusta-
tymo tikslumą nei SPOT vaizdai. 

Miškų inventorizacija, neparametriniai metodai, kosminiai vaizdai, morfometriniai žemės paviršiaus rodikliai 

 
Įvadas 

 
Geografiniai objektai ar reiškiniai skaitmeninėse duo-

menų bazėse vaizduojami kaip diskretūs objektai ar tolydūs 
laukai (Longley et al., 2005). Geografinė erdvė yra laikoma 
tuščia pirmuoju atveju, išskyrus vietas, kurias užima objektai, 
išreiškiami taškais, linijomis ar plotais, kurios gali persi-
dengti ir neprivalo padengti visos erdvės, ir jas galima sus-
kaičiuoti. Tolydaus lauko atveju geografinis pasaulis yra ap-
rašomas tolydžių žemėlapių serija, kiekvienas iš jų vaizduo-
ja tam tikro rodiklio kintamumą žemės paviršiuje. Juose nėra 
tarpų, – bet kurioje padėtyje yra viena ar kita rodiklio reikš-
mė. Šiuolaikinis mokslas ir technologija teoriškai leidžia 
mišką aprašyti naudojant diskrečių objektų modelį, tačiau, 
siekiant praktinių tikslų, didesnė reikšmė miškotvarkoje ten-
ka tolydaus lauko duomenų modeliui. Tolydaus lauko kon-
cepcija naudoja tris miško taksacinių rodiklių kintamumo 
erdvėje modelius: diskretųjį, tolydųjį ir mišrųjį (Burrough, 
1996; Heuvelink, 1996). Pirmuoju atveju miškas yra suskirs-
tomas į sklypus ir nustatomi įvairūs jų aprašomieji rodikliai. 
Šis modelis naudojamas sklypinėje miškų inventorizacijoje 
jau keletą šimtmečių. Tačiau tuos pačius rodiklius galime iš-
reikšti tolydžiais paviršiais, t.y. konkretaus rodiklio reikšmę 
nusakyti bet kuriame miško taške. Mišrusis miško rodiklių 
kintamumo erdvėje modelis jungia du pirmuosius. 

Sprendžiant nuotolinių tyrimų metodų taikymo miškų 
inventorizacijoje problemas, mišką geriausiai aprašyti nau-
dojant tolydžių miško rodiklių laukų/paviršių modelį. Šis 
klausimas per pastaruosius dešimtmečius yra gana išsamiai 
nagrinėtas (Poso et al., 1987; Tomppo, 1993; Nilsson, 1997; 
Tomppo et al., 1999, 2004; Gjersten et al., 2000, Franco-
Lopez et al., 2001, McRoberts et al., 2002). Išskirtinis dėme-
sys jam skirtas ir Lietuvoje (Mozgeris, 2000; Mozgeris ir kt., 
2007). Paprastai problema sprendžiama taip: sukuriamas in-
ventorizuojamos miško teritorijos sisteminis didelio intensy-
vumo pirmos fazės apskaitos vienetų (barelių) tinklas. To-
kiais apskaitos vienetais gali būti traktuojamos ir rastrinių 
nuotolinių tyrimų vaizdų gardelės. Nustatomos kiekvieno 
pirmos fazės apskaitos vieneto pagalbinės informacijos ro-

diklių reikšmės. Pagalbinė informacija – tai bet kokia infor-
macija, koreliuojanti su inventorizuojamu objektu, pvz., 
kosminiai ir aero vaizdai, sklypinės miškų inventorizacijos, 
bendrosios paskirties GIS duomenų bazių duomenys ir pan. 
(Poso et al., 1990, 1999). Po to pagal tam tikrą atrankos sch-
emą iš pirmos fazės apskaitos vienetų parinktuose antros fa-
zės apskaitos vienetuose išmatuojamos reikiamos miško ro-
diklių reikšmės. Naudoti įvairūs metodai miško rodikliams 
apskaičiuoti pirmos fazės apskaitos vienetuose: Suomijoje 
ištobulintas statiniu ir dinaminiu stratifikavimu grindžiamas 
dviejų fazių atrankos metodas (Poso et al., 1987; Mozgeris, 
1996), kNN (k-artimiausio kaimyno) metodas bei jo modifi-
kacijos (Tomppo, 1993; Gjersten et al., 2000; Tokola et al., 
1996), daugialypė regresija (Hagner, 1990; Nilsson, 1997; 
Mozgeris et al., 1999), dirbtinių neuroninių tinklų modelia-
vimas (Holopainen et al., 1994). Išsamiai įvertinti metodų 
taikymo taktikos ypatumai, pasiekiamas taksacinių rodiklių 
nustatymo tikslumas, tačiau beveik visais atvejais dėmesys 
buvo sutelktas ties skaitinėmis reikšmėmis išreiškiamais 
miško rodikliais, tokiais kaip medyno tūris 1 ha, aukštis, 
skersmuo, skerspločių suma, tam tikrų medžių rūšių ar jų 
grupių procentinė dalis medynų rūšinėje sudėtyje ir pan. 
Nominaliomis reikšmėmis išreiškiami rodikliai, tokie kaip 
augavietė, vyraujanti medžių rūšis, miško tipas, arba palie-
kami nuošalėje, arba bandomi įvertinti paprastai geografijoje 
taikomais klasikiniais nuotolinių tyrimų vaizdų klasifikavi-
mo algoritmais (Hagner, 1990; Mozgeris, 1991).  

Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – įvertinti 
praėjusio dešimtmečio viduryje amerikiečių mokslininkų 
pasiūlyto panašiausio kaimyno (toliau MSN – most similar 

neighbor) neparametrinio vertinimo metodo (Moeur et al., 
1995) tinkamumą nustatant miško taksacinių rodiklių 
reikšmes pirmos fazės apskaitos vienetuose pagal pagalbi-
nės informacijos bei vietovės matavimų duomenis antros 
fazės apskaitos vienetuose. MSN metodas labai panašus į 
plačiai naudojamą kNN metodą. Taikant kNN metodą, 
dominančio miško rodiklio reikšmė pirmos fazės apskaitos 
vienete yra nustatoma pagal k jam artimiausių (pagalbinės 
informacijos objektinėje erdvėje, naudojant euklidinį at-
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stumą) antros fazės apskaitos vienetų realiai išmatuotas 
reikšmes. MSN atveju kiekvienam pirmos fazės apskaitos 
vienetui yra parenkamas ne artimiausias, bet panašiausias 
antros fazės apskaitos vienetas. Panašumui nusakyti yra 
naudojama pagalbinės informacijos kanoninės koreliacijos 
analizė. MSN metodas taikytas Šiaurės Amerikoje ir Suo-
mijoje vykdant sklypinę miškų inventorizaciją, kur nuoto-
linių tyrimų informacijos pagrindu buvo nustatomi tam tik-
ri išskirtų miško sklypų rodikliai. Dalis šių sklypų vėliau 
buvo inventorizuojami vietovėje, juose įvertinamos įpras-
tinės sklypinės miškų inventorizacijos charakteristikos ir 
suteikiamos visiems likusiems sklypams MSN metodu 
(Moeur et al., 1995; Temesgen et al., 2003; Muinonen et 
al., 2001; Eskelson et al., 2008). Metodas taip pat taikytas 
modeliuojant medynų našumą (Maltamo et al., 2001), me-
dynų sortimentinę struktūrą (Malinen et al., 2001). Nors 
šių tyrimų rezultatai dažnai nebuvo pranašesni už gauna-
mus kitais metodais, MSN metodą taikyti paprasta, ypač 
kai naudojama daug pagalbinės informacijos šaltinių, bei 
vertinant kategorinius miško rodiklius. 

 
Tyrimų objektas ir metodika 

 
MSN metodo esmė. Bet kuriam pirmos fazės apskaitos 

vienetui i panašiausias yra tas antros fazės apskaitos viene-
tas j, kuris minimizuoja svertinį euklidinį atstumą tarp jų 
pagalbinės informacijos rodiklių objektinėje erdvėje (pagal 
Moeur et al., 1995): 

 

MSN(i)= j su minimaliu d2
ij= )()( ′−− jiji XXWXX ,  

visiems j=1, …, n,  (1) 
 
čia  MSN(i) – bet kurio i-tojo pirmos fazės apskaitos viene-

to panašiausias kaimynas; 
d

2
ij – euklidinio atstumo tarp i ir j pagalbinės infor-

macijos rodiklių objektinėje erdvėje kvadratas; 
Xi – i apskaitos vieneto normalizuotų pagalbinės in-

formacijos rodiklių vektorius; 
Xj – j apskaitos vieneto normalizuotų pagalbinės in-

formacijos rodiklių vektorius; 
W – svertų matrica. 

 
MSN metode svertų matrica apibendrina stipriausius 

tiesinius ryšius tarp visų pagalbinės informacijos bei ieš-
komų rodiklių, išmatuotų antros fazės apskaitos vienetuose 
ir į skaičiavimus įtraukia kovariaciją tarp šių rodiklių: 

W= Γ′ΓΛ
2  ,   (2) 

čia  Γ  ir Γ′  – pagalbinės informacijos ir ieškomų rodiklių 
kanoninių koeficientų matricos; 

        Λ  – įstrižoji kanoninės koreliacijos matrica. 
 
MSN metodo autoriai patobulino svertų skaičiavimą 

(Crookston et al., 2002): 
W= Γ′ΛΛ−ΓΛ

−12 )(I ,  (3) 

čia    I – tapačioji matrica. 
 
Tyrimų objektas ir metodika. Tyrimai atlikti Dubravos 

miškų urėdijos Dubravos miške, kuris yra centrinėje Lietu-
vos dalyje (24°4’ rytų ilgumos ir 54°50’ šiaurės platumos) 
(Mozgeris, 2000, 2001; Kuliešis ir kt., 2003). 1999 m. at-
rinkti 7 skirtingo ūkininkavimo režimo, augavietės sąlygų, 
medynų rūšinės sudėties, skirtingo amžiaus kvartalai, ku-

riuose sistemiškai (35x35 m) išdėstyti 1945 kampinio mata-
vimo apskaitos bareliai. Kiekvieno barelio centras buvo ko-
ordinuotas vietovėje GPS imtuvu Pro XRS, padėties tikslu-
mas ±2 m. Matavimai juose buvo atliekami pagal nacionali-
nės miškų inventorizacijos taisykles (Kuliešis ir kt., 1999). 
Gauti duomenys kiekviename barelyje buvo apdoroti pagal 
unifikuotą dendrometrinės informacijos apdorojimo sistemą. 
Kiekviename barelyje apskaičiuotas ardo vidutinis skersmuo 
(I ardo vidutiniškai lygus 26,1 cm), aukštis (22,1 m), skersp-
ločių suma (21,6 m), amžius (62 metai), tūris 1 ha (252,9 
m3), spygliuočių medžių rūšių procentai (pagal tūrį) medyne 
(69%), kietųjų lapuočių medžių rūšių procentai medyne (7%) 
ir minkštųjų lapuočių medžių rūšių procentai medyne (24%). 
Taip pat nustatyta barelio augavietė matavimų metu bei au-
gavietė pagal 1959 m. sudarytą dirvožemių žemėlapį. Daž-
niausiai aptinkamų augaviečių Nbl (14%), Ncp (28%), Ncl 
(13%), Ncs(10%), Lbl (16%) plotas tyrimo kvartaluose su-
darė 81 % bendro jų ploto (Kuliešis et al., 2003).  

Darbe naudota tokia pagalbinė informacija: 
1. Kosminiai vaizdai: 1999-08-01 gauta SPOT 4 HRVIR 

scena, Nr. 078/238 ir 1987-08-27 gauta Landsat-5 TM scena, 
Nr. 187/022. Panaudojant atramos taškus, nustatytus vietovė-
je, bei skaitmeninį paviršiaus modelį, kosminių vaizdų pa-
grindu pagaminti ortofotoplanai, kurių gardelės dydis 20x20 
m vietovėje. Tyrimuose naudotos visos keturios SPOT 4 
HRVIR spektrinės juostos ir šešios Landsat-5 TM spektrinės 
juostos (visos, išskyrus šiluminės spinduliuotės juostą).  

2. 1998-09-07 gauti panchromatiniai aerovaizdai, skirti 
Lietuvos ortofotografiniam žemėlapiui ORT10LT sudaryti. 
Fotografuota naudojant Kodak Double-X aerofilmą bei Leica 
RC30 aerofotoaparatą nominaliu 1:30000 masteliu. Skenuotų 
vaizdų gardelės dydis – 0,45x0,45 m. Naudotos vidutinės pa-
nchromatinio vaizdo reikšmės 20x20 m lange apie kiekvieną 
tyrimų barelį bei šių reikšmių standartiniai nuokrypiai. 

3. Sklypinės miškų inventorizacijos rodikliai: medyno 
tūris 1 ha, amžiaus klasė, skalsumas, I ardo vidutinis 
skersmuo, aukštis ir amžius, spygliuočių, kietųjų lapuočių 
bei minkštųjų lapuočių dalis medyno rūšinėje sudėtyje. Šie 
taksaciniai rodikliai nustatyti kiekviename iš minėtų 1945-
ių apskaitos barelių pagal 1989 m. miško sklypų ribų vek-
torinį sluoksnį GIS duomenų bazėje, naudojant įprastinę 
„taškas poligone“ GIS perdangos operaciją. Visiems bare-
liams, patenkantiems į tą patį miško sklypą, suteikta vie-
noda atitinkamo atributo reikšmė. 

4. Morfometriniai žemės paviršiaus rodikliai: altitudė, 
baseino plotas, šlaito ekspozicija, horizontalusis kreivis, Sau-
lės spinduliuotės jėga, maksimalusis kreivis, minimalusis 
kreivis, šlaito statumas, vertikalusis kreivis, vidutinis kreivis 
(Shary, 1995; Shary et al., 2002; Mozgeris et al., 2004). Mor-
fometriniai žemės paviršiaus rodikliai apskaičiuoti skaitme-
ninio reljefo modelio, sudaryto M1:10000 mastelio topogra-
finio žemėlapio reljefo informacijos pagrindu. Skaitmeninio 
paviršiaus modelio gardelės dydis – 20x20 m. 

Tirtas 2 rodiklių reikšmių – tūrio 1 ha bei augavietės – 
įvertinimo MSN metodu tikslumas. 1283 bareliai (2/3 visų 
barelių) naudoti kaip antros fazės apskaitos vienetai, o likę – 
kaip pirmos fazės apskaitos vienetai, kuriems buvo nustato-
mi minėti rodikliai ir pagal kuriuos nusakytas vertinimo tiks-
lumas. Nagrinėti du svertų W nustatymo metodai: (i) W nu-
statoma pagal 3 formulę, ir (ii) nustatant svertus nėra naudo-
jama kanoninės koreliacijos analizė, t.y. svertu tiesiog tampa 
Euklidinis atstumas tarp i ir j standartizuotų pagalbinės in-
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formacijos rodiklių objektinėje erdvėje. Pastaruoju atveju 
MSN metodas tampa kNN metodu. Kiekvienam pirmos fa-
zės apskaitos vienetui nustatyti 1–10 panašiausių antros fa-
zės apskaitos vienetų (k skaičius). Galutinė tūrio 1 ha bei 
augavietės vertė pirmos fazės apskaitos vienete, kai buvo pa-
renkama daugiau nei 1 panašiausias kaimynas, apskaičiuota 
taip: (i) tūris 1 ha apskaičiuojamas kaip (a) vidutinė reikšmė 
pagal k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrį 1 ha 
bei (b) kaip vidutinė svertinė reikšmė pagal k panašiausių 
antros fazės apskaitos vienetų tūrį 1 ha, kaip svertą naudo-
jant dij, ir (ii) augavietė nustatoma kaip modalinė reikšmė 
pagal k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų augavietę. 
Moda skaičiuota tik esant 6 ir daugiau panašių kaimynų.  

Kadangi pirmos fazės apskaitos vienetuose yra žinoma 
tikroji, vietovėje išmatuota taksacinio rodiklio reikšmė, ją 
palygindami su sumodeliuota atitinkamo rodiklio reikšme, 
nustatėme vertinimo MSN metodu tikslumą. Tūrio 1 ha nu-
statymo tikslumui nusakyti buvo apskaičiuotos sisteminė ir 
vidutinė kvadratinė paklaidos. Augavietės nustatymo tiks-

lumui naudota 
∧

κ  statistika (Lillesand et al., 1994), parodanti, 
kiek nominalaus rodiklio įvertinimas yra geresnis už atsitik-

tinį klasifikavimą. Įvertinimo tikslumas pagal 
∧

κ  statistikos 
reikšmę interpretuojamas taip: mažiau nei 0 - blogas, 0–0,2 - 
silpnas, 0,2–0,4 - patenkinamas, 0,4–0,6 - vidutiniškas, 0,6–
0,8 - stiprus ir 0,8–1 - beveik puikus (Crookston et al., 2002).  

Skaičiavimai vykdyti panaudojant nemokamą MSN 
V.2.12 programą, sukurtą JAV Žemės ūkio departamento 
Miškų tarnybos Rocky Mountain tyrimų stotyje (Crookston 
et al., 2002), bei kai kuriuos Helsinkio universitete sukurtos 
SMI sistemos (Wang et al., 1997), naudojamos ir tobulina-
mos pagal atitinkamą LŽŪU ir sistemos autorių susitarimą, 
modulius. Duomenys paruošti bei rezultatai apdoroti naudo-
jant standartinę GIS, nuotolinių tyrimų informacijos apdoro-
jimo ir statistinės analizės programinę įrangą.  

 
Rezultatai 

 
Straipsnyje pateikiami tik vertinimo MSN metodu tiks-

lumo rodikliai, gauti panaudojant SPOT kosminius vaizdus 
bei visus pagalbinės informacijos šaltinius kartu, kadangi 
vykdant kanoninės koreliacijos analizę parenkama ir skai-
čiavimuose naudojama tik stipriausiai su ieškomais taksa-
ciniais rodikliais koreliuojanti pagalbinė informacija. Tūrio 
nustatymo sisteminė paklaida yra didžiausia, kai naudoja-
mas tik vienas panašiausias kaimynas (k=1) - 1 pav., a. 
Esant trims ir daugiau panašiausių kaimynų, sisteminė pa-
klaida praktiškai nebekinta. Mažiausia sisteminė paklaida 
gaunama, kai vertinant MSN metodu naudojama tik SPOT 
kosminių vaizdų informacija. Sisteminė paklaida, gauta 
vertinant MSN metodu, visada mažesnė už gaunamą verti-
nant kNN metodu, esant tiems patiems pagalbinės infor-
macijos šaltiniams. Vertinant kNN metodu bei MSN meto-
du, kai naudojami visi pagalbinės informacijos šaltiniai, 
sisteminė paklaida yra su pliuso ženklu, panaudojant MSN 
metodą ir tik SPOT vaizdus sisteminė paklaida neigiama ar 
artima nuliui. Sisteminė paklaida mažesnė ir tada, kai ver-
tindami MSN metodu ir naudodami k>1, galutinę tūrio 1 
ha vertę pirmos fazės apskaitos vienete skaičiuojame kaip 
k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha vi-
durkį. Šis skirtumas mažėja k artėjant prie 10. 

Medyno tūrio 1 ha nustatymo vidutinė kvadratinė pa-
klaida (1 pav., b) beveik visada mažėja didinant k skaičių, 
tačiau šis mažėjimas praktiškai sustoja k pasiekus 6–7. 
Mažiausia vidutinė kvadratinė paklaida gauta vertinant 
kNN metodu ir pasitelkiant visus pagalbinės informacijos 
šaltinius - apie 115 m3/ha. Naudojant tik SPOT vaizdus 
kaip pagalbinės informacijos šaltinį, kNN metodu taip pat 
pasiekiama mažesnė vidutinė kvadratinė paklaida nei tai-
kant MSN metodą. Vertinant kNN metodu galutinės tūrio 1 
ha reikšmės skaičiavimo pagal k panašiausių kaimynų 
reikšmes būdas įtakos vidutinės kvadratinės paklaidos dy-
džiui praktiškai neturi, o taikant MSN metodą pranašesnis 
vidurkio (bet ne svertinio) skaičiavimas. 

 
1 pav. Tūrio 1 ha nustatymo sisteminė (a) ir vidutinė kvadratinė (b) paklai-
dos priklausomai nuo naudotų panašiausių kaimynų skaičiaus: MSNwS - 

MSN metodas, naudota tik SPOT vaizdų pagalbinė informacija, galutinė ro-
diklio reikšmė skaičiuota kaip k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų 
tūrio 1 ha svertinis vidurkis; MSNaS - MSN metodas, naudota tik SPOT 
vaizdų pagalbinė informacija, galutinė rodiklio reikšmė skaičiuota kaip k 

panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha vidurkis; MSNwAll - 
MSN metodas, naudoti visi pagalbinės informacijos šaltiniai, galutinė rodik-
lio reikšmė skaičiuota kaip k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 
1 ha svertinis vidurkis; MSNaAll - MSN metodas, naudoti visi pagalbinės 
informacijos šaltiniai, galutinė rodiklio reikšmė skaičiuota kaip k panašiau-
sių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha vidurkis; kNNwS - kNN meto-

das, naudota tik SPOT vaizdų pagalbinė informacija, galutinė rodiklio 
reikšmė skaičiuota kaip k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 
ha svertinis vidurkis; kNNaS - kNN metodas, naudota tik SPOT vaizdų pa-
galbinė informacija, galutinė rodiklio reikšmė skaičiuota kaip k panašiausių 
antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha vidurkis; kNNwAll - kNN metodas, 

naudoti visi pagalbinės informacijos šaltiniai, galutinė rodiklio reikšmė 
skaičiuota kaip k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha sver-
tinis vidurkis; kNNaAll - kNN metodas, naudoti visi pagalbinės informaci-
jos šaltiniai, galutinė rodiklio reikšmė skaičiuota kaip k panašiausių antros 

fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha vidurkis 
Fig. 1. Bias (a) and root mean square error (b) of volume per 1 ha estima-

tion, depending on the number of most similar neighbors used: MSNwS - 

MSN method, auxiliary information of SPOT images used only, final value 

of variable calculated as weighted average value of volumes per 1 ha on k 

most similar second phase samples; MSNaS - MSN method, auxiliary in-

formation of SPOT images used only, final value of variable calculated as 

average value of volumes per 1 ha on k most similar second phase samples; 

MSNwAll - MSN method, all sources of auxiliary information employed, fi-

nal value of variable calculated as weighted average value of volumes per 1 

ha on k most similar second phase samples; MSNaAll - MSN method, all 

sources of auxiliary information employed, final value of variable calcula-

ted as average value of volumes per 1 ha on k most similar second phase 

samples; kNNwS - kNN method, auxiliary information of SPOT images used 
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only, final value of variable calculated as weighted average value of volu-

mes per 1 ha on k most similar second phase samples; kNNaS - kNN method, 

auxiliary information of SPOT images used only, final value of variable cal-

culated as average value of volumes per 1 ha on k most similar second pha-

se samples; kNNwAll - kNN MSN method, all sources of auxiliary informa-

tion employed, final value of variable calculated as weighted average value 

of volumes per 1 ha on k most similar second phase samples; kNNaAll - 

kNN method, all sources of auxiliary information employed, final value of 

variable calculated as average value of volumes per 1 ha on k most similar 

second phase samples 

 
Nustatydami augavietę naudojome tik dviejų grupių pagal-
binės informacijos šaltinius – SPOT kosminius vaizdus bei 
morfometrinius žemės paviršiaus rodiklius. Matome, kad 
morfometrinių žemės paviršiaus rodiklių reikšmė didesnė 
nei SPOT vaizdų (2 pav.), kadangi naudojant tik juos, pa-
siekiamas vidutinis vertinimo tikslumas (panaudojant 
SPOT vaizdus jis buvo patenkinamas). Jei morfometriniai 
žemės paviršiaus rodikliai sujungiami su SPOT vaizdų  in-

formacija, 
∧

κ  statistikos reikšmė didėja. Beveik visais atve-

jais kNN pranašesnis už MSN - 
∧

κ  statistikos reikšmė di-
desnė 2–26%. Nustatydami tik vieną panašiausią kaimyną, 

beveik visada pasiekėme didesnę 
∧

κ  statistikos reikšmę nei 
naudodami k=6..10. Šis dėsningumas negaliojo tik tada, 
kai kaip pagalbinė informacija buvo naudoti tik SPOT 
vaizdai, t.y. tuomet, kai vertinimo tikslumas mažiausias. 

  
2 pav. Augavietės tipo nustatymo tikslumas priklausomai nuo naudotų pana-
šiausių kaimynų skaičiaus: MSN-s - MSN metodas, naudota tik SPOT vaizdų 

pagalbinė informacija, MSN-r - MSN metodas, naudota tik morfometrinių 
žemės paviršiaus rodiklių pagalbinė informacija, MSN-sr - MSN metodas, 

naudota SPOT vaizdų ir morfometrinių žemės paviršiaus rodiklių pagalbinė 
informacija; kNN-s - kNN metodas, naudota tik SPOT vaizdų pagalbinė in-
formacija, kNN-r - kNN metodas, naudota tik morfometrinių žemės pavir-

šiaus rodiklių pagalbinė informacija, kNN-sr - kNN metodas, naudota SPOT 
vaizdų ir morfometrinių žemės paviršiaus rodiklių pagalbinė informacija 
Fig.2. Accuracy of soil type estimation, depending on the number of most 

similar neighbors used: MSN-s - MSN method, auxiliary information of 

SPOT images used only, MSN-r - MSN method, auxiliary information of 

morphometric land surface parameters used only, MSN-sr - MSN method, 

auxiliary information of SPOT images and morphometric land surface para-

meters used, kNN-s - kNN method, auxiliary information of SPOT images 

used only, kNN-r - kNN method, auxiliary information of morphometric land 

surface parameters used only, kNN-sr - kNN method, auxiliary information of 

SPOT images and morphometric land surface parameters used 

 
Aptarimas 

 
Naudojant MSN metodą nepavyko gauti mažesnės vi-

dutinės kvadratinės paklaidos nei pasiekiama pagal iki šiol 
dažnai taikomą (tiek moksliniuose tyrimuose, tiek prakti-
niuose taikymuose) kNN metodą. Tačiau panaudojant 
MSN metodą pasiekiama mažesnė sisteminė paklaida, nei 
gaunama taikant kNN metodą, turint tuos pačius pagalbi-
nės informacijos šaltinius. Šio tyrimo metu pasiekta vidu-

tinė kvadratinė paklaida, kai „panašumas“ sutapatinamas 
su „artumu“, t.y. MSN metodas įgauna kNN pavidalą, pa-
naši į gautą kitų tame pačiame objekte atliktų tyrimų metu 
(Mozgeris ir kt., 2007) bei panaši į užsienio tyrėjų rezulta-
tus (Poso et al. 1999, Franco-Lopez et al. 2001, Katila et 
al., 2001). Praktiniu požiūriu sprendimas, įdiegtas ameri-
kiečių sukurtoje nemokamoje MSN programoje, naudotoje 
šiame tyrime, yra pranašesnis nei naudoti kitais atvejais. 
Norint optimizuoti kNN nustatymus (k skaičius, svertų 
funkcijos, pagalbinės informacijos standartizavimo ir in-
tegravimo metodai ir pan.) reikia atskiro tyrimo kiekvienu 
konkrečiu taikymo atveju. Kanoninės koreliacijos analizės 
mechanizmas, įdiegtas minėtoje programinėje įrangoje, 
šias procedūras atlieka automatiškai, nereikia labai aukštos 
vartotojo kvalifikacijos. MSN metodu gauta vidutinė kvad-
ratinė paklaida yra didesnė, o sisteminė panaši kaip ir gau-
ta Suomijos mokslininkų atliekant panašų tyrimą (Muino-
nen et al., 2001), tačiau reikia pabrėžti, kad atliekant minė-
tą tyrimą mažiau sudėtingomis miško sąlygomis, naudota 
potencialiai pranašesnė nuotolinių tyrimų informacija (gau-
ta skenavus aerofotonuotrauką). Žymią sisteminę paklaidą, 
vertindami medynų taksacinius rodiklius MSN metodu, 
gavo ir JAV mokslininkai (Eskelson et al., 2008).  

Panašiausių kaimynų skaičiaus įtaka tūrio 1 ha nusta-
tymo tikslumui praktiškai atitinka Suomijos mokslininkų 
gautus (Muinonen et al., 2001) tiek vidutinės kvadratinės, 
tiek sisteminės paklaidos rezultatus. Beveik identiška arti-
miausių kaimynų skaičiaus įtaka tūrio 1 ha nustatymo kNN 
metodu vidutinei kvadratinei paklaidai aptariama atliekant 
kitą mūsų tyrimą (Mozgeris ir kt., 2007). Naudojant ma-
žesnį k skaičių, geriau perteikiamas taksacinių rodiklių 
reikšmių kintamumas, esantis bei išmatuojamas vietovėje, 
todėl konkrečių praktinių darbų metu panašiausių kaimynų 
skaičius turėtų būti pasirenkamas priklausomai nuo tyrimo 
tikslų, t.y. nebūtinai turėtų būti siekiama kuo labiau suma-
žinti vidutinę kvadratinę paklaidą. 

Papildomos pagalbinės informacijos panaudojimas kar-
tu su SPOT kosminiais vaizdais vidutinę kvadratinę paklaidą 
vertinant MSN metodu sumažino 10–14%, o kNN - 7–9%. 
Tai atitinka ankstesnių tyrimų prielaidą, kad vertinant pagal 
neparametrinius metodus miško charakteristikas pirmos fa-
zės apskaitos vienetuose lemiama reikšmė tenka pagalbinės 
informacijos kokybei ir tik antra yra metodų taikymo taktika 
(Mozgeris, 2000). Galutinę tūrio 1 ha reikšmę skaičiuodami 
kaip k panašiausių antros fazės apskaitos vienetų tūrio 1 ha 
svertinį vidurkį svertu naudojant dij, gavome mažesnes sis-
temines, tačiau iki 9% didesnes vidutines kvadratines pa-
klaidas, palyginus su paprasto vidurkio skaičiavimais. Verti-
nant kNN metodu, euklidinio atstumo sverto taikymas prak-
tiškai nepakeitė vertinimo tikslumo, kas dar kartą patvirtina 
šio metodo autoriaus E. Tomppo nuomonę, kad svertų įtaka 
gaunamiems rezultatams nėra esminė (Tomppo, 1993). 

Kategorinių miško rodiklių, išreiškiamų nominaliomis 
klasėmis, įvertinimo tikslumas naudojant neparametrinius me-
todus, tokius kaip kNN, regresija ar MSN, mažai tyrinėtas, ta-
čiau laikomas perspektyviu (Muinonen et al., 2001). Šiame 
straipsnyje pabandėme panagrinėti augavietės įvertinimo ne-
parametriniais MSN ir kNN metodais tikslumą. Sklypinė 
miškų inventorizacija vykdoma augaviečių pagrindu jau ne 
vieną dešimtmetį, ir paprastai augavietės riba yra sutapatina-
ma su taksacinio sklypo riba. Nors reikalaujama, kad keičian-
tis augavietei būtų išskiriamas kitas taksacinis sklypas, tačiau 
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nesunkiai galime pastebėti, kad sklypų ribų perimamumas 
tarp dviejų ar daugiau sklypinių miškų inventorizacijų nėra iš-
saugomas. Kadangi to negalime paaiškinti miško augaviečių 
pasikeitimais, sklypinės miškų inventorizacijos metu nustaty-
tų augaviečių kontūrai, kaip pagalbinės informacijos šaltinis, 
negali būti nediskutuojami. Šiame darbe visų 1945 apskaitos 
barelių augavietė buvo nustatyta pagal taksacinio sklypo, į ku-
rį barelis patenka, augavietę. Palyginę augavietes, nustatytas 
pagal 1959 m. Dubravos miško dirvožemio kartografavimo 
duomenis, su apskaitos barelių augavietėmis, esančiomis šiuo 
metu, pastebime, kad Pirsono kontingencijos koeficientas tarp 
šių rodiklių yra 0,84, t.y. dalyje vietų neišlaikytas augavietės 
perimamumas. Augavietei pirmos fazės apskaitos vienete 
modeliuoti buvo pasitelkti tik SPOT vaizdai ir morfometriniai 
žemės paviršiaus rodikliai. Paprastai kosminių vaizdų infor-
macija nėra laikoma tinkamiausia nustatant miško dirvožemio 
tipą, augavietę – priešingai, dirvos sąlygų kartografavimo 
duomenys laikomi svarbia ir net būtina papildoma informacija 
šalia kosminių vaizdų, vertinant kitus miškų rodiklius (Tokola 
et al., 1997, Katila et al., 2001, Tomppo et al., 2004). Šiame 
tyrime panaudojant tik SPOT vaizdų reikšmes gautas mažes-
nis augavietės įvertinimo tikslumas nei panaudojant morfo-
metrinius žemės paviršiaus rodiklius. Jei šie pagalbinės in-

formacijos šaltiniai naudojami kartu, 
∧

κ  statistikos reikšmė 
didėja 3–11%. Morfometriniai žemės paviršiaus rodikliai yra 
apskaičiuojami skaitmeninio reljefo modelio pagrindu, jie pa-
tikimai susiję su dirvožemio tipologiniais vienetais, kartu ir su 
augaviete (Mozgeris et al., 2004; Buivydaitė et al., 2007). 
Taip pat pastebėtina, kad vieno artimiausio/panašiausio kai-
myno nustatymas praktiškai užtikrina didžiausią augavietės 
nustatymo tikslumą pirmos fazės apskaitos vienetuose. Tai 
gali būti aiškinama ir mūsų pasirinkimo galutinę augavietės 
reikšmę pirmos fazės apskaitos vienete surasti kaip 6–10 pa-
našiausių/artimiausių antros fazės apskaitos vienetų reikšmių 
modą. Suomių mokslininkai tokiu atveju siūlo tirti visų nomi-
nalių reikšmių dažnumų histogramas (Muinonen et al., 2001), 
tačiau šį siūlymą praktiškai labai sunku pritaikyti. Atskirai 
reikia aptarti vieną esminį tiek MSN, tiek kNN metodų trū-
kumą, ypač išryškėjantį vertinant kategorinių rodiklių nomi-
nalias reikšmes. Pirmos fazės apskaitos vienetams gali būti 
suteikiamos tik tos konkretaus rodiklio nominalios reikšmės, 
kurios buvo nustatytos antros fazės apskaitos vienetuose. Tik-
rovėje visi 1945 apskaitos bareliai yra išdėstyti sklypuose, ku-
rių augavietė nusakoma 15 skirtingų tipų. Vertinant čia apta-
riamu metodu pastarųjų sumažėjo iki 14, t.y. vienas augavie-
tės tipas buvo praleistas, nes nepateko tarp vietovėje nustatytų 
antros fazės apskaitos vienetų charakteristikų. Dėl šios prie-
žasties retos, tačiau kartais labai svarbios miško savybės gali 
būti nenustatomos, ypač jei apie jų egzistavimą nėra žinoma iš 
anksto. 

 
Išvados 

 
1. Esant tiems patiems pagalbinės informacijos šalti-

niams, medynų tūrio 1 ha nustatymo panašiausio kaimyno 
metodu (MSN) vidutinė kvadratinė paklaida apskaitos ba-
relyje yra didesnė nei gaunama kNN metodu, tačiau siste-
minė paklaida, priešingai, yra mažesnė.  

2. Esant tiems patiems pagalbinės informacijos šalti-
niams, augavietės nustatymo tikslumas panašiausio kaimy-
no metodu yra mažesnis už gaunamą kNN metodu. 

3. Mažiausios sisteminės ir vidutinės kvadratinės me-
dynų tūrio 1 ha nustatymo paklaidos gaunamos naudojant 
daugiau kaip penkis panašiausius/artimiausius kaimynus 
bei ieškomo rodiklio vertę pirmos fazės apskaitos vienete 
skaičiuojant kaip atitinkamo rodiklio k panašiausiuo-
se/artimiausiuose antros fazės apskaitos vienetuose vidurkį.  

4. Morfometriniai žemės paviršiaus rodikliai leidžia 
gauti didesnį augavietės nustatymo tikslumą nei SPOT 
vaizdai. Didžiausias augavietės nustatymo tikslumas gau-
tas surandant vieną panašiausią/artimiausią kaimyną, kaip 
pagalbinę informaciją kartu naudojant SPOT vaizdus ir 
morfometrinius žemės paviršiaus rodiklius. 
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Estimation of Forest Stand Volume per 1 ha and Soil Type Using a Most Similar Neighbor Approach 
 

Summary 
 

This paper deals with the use of non-parametric most similar neighbor (MSN) approach to estimate forest stand volume per 1 ha and soil type at a sam-
ple plot level within the frames of continuous field view to represent forest characteristics geographically. The estimation accuracy using MSN and kNN me-
thods and various sources of auxiliary information (SPOT 4 HRVIR, Landsat-5 TM and panchromatic aerial images, data available from stand-wise inventory 
and morphometric land surface parameters) as well as estimation tactics was studied on a research area in Dubrava forest. The root mean square error of stand 
volume per 1 ha estimation at a sample plot level was found to be larger for the estimations using MSN method than the one achieved with kNN for all 
sources of auxiliary information, however, the bias was always smaller. The accuracy of soil type estimation using the MSN method with the same auxiliary 
information is lower than that using the kNN. Morphometric land surface parameters (altitude, catchment area, slope aspect, horizontal, maximal, minimal, 
vertical and mean curvatures and surface insolation) were found resulting higher soil type estimation accuracies than SPOT images. 

Forest inventory, non-parametric methods, satellite images, morphometric land surface parameters. 
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Оценка объема 1 га древостоя и типа условий местопроизрастания непараметрическим методом самого похожего соседнего 
 

Резюме 
 
В настоящей статье анализируются возможности использования непараметрического метода самого похожего соседнего (MSN – most 

similar neighbor), оценивая объем 1 га древостоя и тип условий местопроизрастания на уровне учетной точки, в рамках подхода использования 
концепции непрерывного поля, путем отображения лесотаксационных характеристик географически. Точность оценки методами MSN и kNN 
сопоставлялась на исследовательском полигоне в Дубравском лесу, используя разные источники вспомогательной информации (SPOT 4 
HRVIR, Landsat-5 TM, панхроматические аэроизображения, данные выдельной инвентаризации леса, морфометрические показатели поверхно-
сти земли) и варианты тактики оценки. Установлено, что среднеквадратическая ошибка оценки объема 1 га древостоя методом MSN на уровне 
точки учета всегда выше, чем получена методом kNN при тех же самых вспомогательных данных, но систематическая ошибка всегда ниже. 
Точность оценки типа условий местопроизрастания с использованием идентичных вспомогательных данных методом MSN ниже, чем kNN. 
Также установлено, что морфометрические показатели поверхности земли (высота над уровнем моря, площадь бассейна, ориентация уклона, 
горизонтальная, максимальная, минимальная, вертикальная и средняя кривизна и энергия солнечной радиации) позволяют определить тип ус-
ловий местопроизрастания с большей точностью, чем используя SPOT изображения.  

Лесная инвентаризация, непараметрические методы, космические изображения, морфометрические показатели поверхности земли. 
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