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Cilji in pričakovani rezultati



Razvoj metod

• metoda detekcije in metodi spremljanja stanja krajinskih struktur:

• mejice

• obvodna drevnina

• sklenjeni otoki grmovja ali drevja

• posamezni samostoječi grmi in drevesa

• testi metod, pogoji uporabe, navodila za ponovno izvedbo kartiranja, 
predlogi dopolnitev



Kartiranje

• karte pojavnosti

• karte sprememb

• statistike razlik med leti

• grafični prikazi



Specifikacija

• prosto dostopni in brezplačni podatki

• celotno državno ozemlje

• brez gozda, negozdnih površin nad zgornjo gozdno mejo, urbanih območij

• upoštevati raznolikost pokrajine in podnebja



Pričakovana zanesljivost rezultatov

• zajetih vsaj 85 % krajinskih struktur

• delež napačnih razvrstitev manjši od 15 %



podatki aerolaserskega  snemanja (2014-15)

CHM (višine krošenj nad tlemi) maska rabe (Raba MKGP)

druge maske (DMR, 
infrastruktura, …)

potencialne krajinske strukture

merjenje površin, oblik, konteksta

klasifikacijski model trenažni podatki

karta krajinskih struktur kontrolni podatkimatrika napak

Osnovna shema razvrščanja



Uporabljeni podatki



Uporabljeni podatki

• prvotno kartiranje: državni podatki aerolaserskega skeniranja

• za izdelavo maske:

• Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

• Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

• Zbirka podatkov o površinskih vodah

• spremljanje stanja: satelitski posnetki Sentinel-2 in višinski podatki 
fotogrametričnega DMP



Podatki aerolaserskega skeniranja

• zajeti v letih 2014 in 2015

• gostota skeniranja različna, večinoma 5 točk/m2

• 1 m DEM

• višinska točnost 15 cm

• položajna točnost 30 cm 



Oblak točk
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Profil
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Višine objektov

• model površja

• model terena s 
stavbami

• višine objektov

• model krošenj brez 
lukenj
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Opredelitev maske opazovanih območij



Izločanje območij



Izključene rabe

Šifra Vrsta dejanske rabe

1100 njiva

1160 hmeljišče

1190 rastlinjak

1211 vinograd

1212 matičnjak

1221 intenzivni sadovnjak

1230 oljčnik

1240 ostali trajni nasadi

1420 plantaža gozdnega drevja

2000 gozd

3000 pozidano ali sorodno zemljišče

7000 voda



Maska



Razvrščanje v kategorije



Enota kartiranja

• enota kartiranja  med 10 m2 in 2500 m2

• višina rastja nad 1 m



Postopek razvrščanja

1. izbira površin znotraj maske opazovanih območij

2. razvrščanje glede na obliko in velikost

3. razvrščanje glede na soseščino vode



Prepoznavanje



Postopek razvrščanja

višja od 
1 m?

ozadje

Ne Da

izbrišemo vrzeli < 5 m

poligon
ožji od 
10 m?

Ne Da

P več od
2500 m2?

ozadje

Da

ozadje

do 10 m2

10 do 100 m2

100 do 2500 m2

ozadje

nad 2500 m2

vegetacija znotraj maske

sklenjen otok grmovja ali dreves

posamezno drevo ali grm

površina 
poligona?

Ne



Postopek razvrščanja (nadaljevanje)

razmerje površine
poligona in očrtanega

pravokotnika < 0,3

Ne Da

razmerje površine
poligona in očrtanega

pravokotnika < 0,3

Da Ne

posamezno drevo ali grm sklenjen otok grmovja ali dreves

sklenjen otok grmovja ali drevesmejicaposamezno drevo ali grm



Prepoznavanje



Nadaljnje delo



Izpopolnitev metode kartiranja

• strojno učenje

• test glede na razvrstitve površinskih voda

• kontrola kakovosti
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