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VOORWOORD
In1984,1985en1986zijntenbehoevevanhetrotganzenonderzoekproject
vanhetRijksinstituutvoorNatuurbeheerendeRijksuniversiteit
Groningen (STW-projectGBI22.0368)luchtfoto'sgemaaktvanbelangrijke
pleisterplaatsenopdewaddeneilanden.Eendeelvanditmateriaalis
gedigitaliseerd enonderlinggeregistreerdomdigitalebeeldverwerking
mogelijktemaken.Vluchten,digitalisatieenregistratiezijnbekostigd
doordeBeleidscommissieRemoteSensingalsproject 'Remotesensing
begraasdevegetaties'(TO2.2).
In1986werdopvoordrachtvandr.G.C.BoeredoorhetStaatsbosbeheer
ir.R.J.BijlsmavoorzesmaandenaangesteldbijhetRIN,afd.Ornithologie,voordeverwerkingvanderemotesensinggegevensvan1984en
1985.Dezewerkzaamhedenwerdenverrichtondersupervisievandrs.G.van
Wirdum (afd.Botanie)endrs.B.S.Ebbinge (afd.Ornithologie)ophetPIXYS-beeldverwerkingssysteem.
Hetonderzoek,waarvaninditrapportverslagwordtgedaan,heeftaangetoondhoeremotesensingtechniekengebruiktkunnenwordenvoordebepalingvanhetvoedselaanbodvoorganzen.
Auteurenbegeleidersdankendrs.J.Prop (RUG,afd.Dieroecologie),
dr.D.C.P.Thalen (+), ir.H.Houwelingendrs.E.J.vanKootwijk(RIN,
afd.Botanie)voorcommentaarenopmerkingenbijeeneerderconceptvan
ditrapport.

Dedirectie
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SAMENVATTING
DeOudeBeweideKwelder (OBK)opSchiermonnikoog iseenbelangrijke
pleisterplaatsvoorrotganzentijdenshunwinterblijf.Alsonderdeelvan
eenonderzoeknaardebetekenisvanpleisterplaatseninhetNederlandse
waddengebiedzijntijdreeksengedigitaliseerdekleuren-infraroodfoto's
vandeOBKuit1984en1985verwerktophetPIXYS-beeldverwerkingssysteem
vanhetRIN.
Zowelvan1984alsvan1985warendrieopnamenbeschikbaar nl.van
17.4,12.5en12.6.84resp.19.4,17.5en31.5.85.In1985zijn
handreflectiemetingenmetdeTFDL-biomassameterverricht.
Vegetatiegegevenszijnafkomstigvaneenvegetatiekaartvervaardigdin
1980envanveldwaarnemingen in1985en1986.
Decentralevraaginditdeelproject isaantegevenhoeremote
sensingtechniekengebruiktkunnenwordenvoordebepalingvanhet
voedselaanbodvandevoorganzenrelevantevegetatietypenenhoedit
aanbodverandertbinnendejarenenverschilttussendejaren '84en'85.
Eenkwantitatievebenaderingvereistgeregistreerdenspectraal
gecalibreerdbeeldmateriaal.Aangezient.b.v.calibratietijdensde
vluchtengeenspecialevoorzieningenwarengetroffen,iseenprocedure
ontwikkelddierelatievecalibratiemogelijkmaakt indeafwezigheidvan
referentiepaneleninhetbeeldvlak.Deprocedurevereistdatinde
beeldenpixelregio'saanwezigzijnmetonbegroeidebodemsen
verondersteltdatderatio'sIR/R,IR/GenR/G (IR=infrarood,R=rood,
G=groen)vandezepseudo-referentiesgelijkaanéénzijn.Dezgn.
ratiocorrectie transformeertpertijdstipdeIR-,R-enG-referenties
zodanigdataandezeveronderstellingwordtvoldaan.Eentweedestap,de
zgn.niveaucorrectie,transformeertderatio-gecorrigeerde referenties
zodanigdatIR-niveausoveralletijdstippengelijkwordengemaakt.De
gecombineerde transformatiecoëfficiëntenwordenvervolgensgebruiktomde
beeldentetransformeren.
Omderelevantevegetatietypeninhetbeeldteselectereniseen
classificatiegemaaktvandeOBKuithetIR-,R- enG-beeldvan31.5.85.
VanbelangzijnmetnamedeclustersFestuca (open/dicht)opdehoge(re)
kwelderenPuccinellia (open/dicht)opdelagekwelder;verderzijnnog
kreek+wad,kreekoever,drogebodemenruigteonderscheiden.
Declassificatieisbevredigendenvoldoendevoordeschaalvan

onderzoek.Declassificatievan31.5.85isalsoverlaygebruiktvoorde
overigetijdstippen.
Veranderingen inhetvoedselaanbodpervegetatietype indetijdzijn
uitgedruktdoorgebruik temakenvaneenvegetatie-index (VI).Dezebenut
hetcontrasttussensterkeabsorptievanroodlicht (geringereflectie)
ensterkereflectievannabijinfrarodestralingvaneenvegetatie.Als
alternatiefvoorderatioIR/Risarctan(IR/R)gebruiktmeteenbereikop
0-90 graden.Dezeindexiseenvoudigteimplementerenenfunctioneel
gelijkwaardigmetdeuitdeliteratuurbekende indicesND7('normalized
difference')enTVI7('transformedvegetation index').
Declusters 'kreek+wad', 'kreekoever'en 'drogebodem'vertonengeen
duidelijkevegetatieontwikkeling inbeidejarenwateenaanwijzing isdat
degevolgdecalibratieprocedure redelijkvoldoet.In1984warende
Festuca-vegetatieshalfaprilalbeterontwikkelddandePuccinellia-vegetaties (VI=55resp.49);beidetypenvertonentothalfjuni
eengestage toenameinVItotniveausvan67resp.64.In1985gevenhalf
aprilalleendePuccinellia-vegetaties eenVI-niveauteziendat
duidelijkhogerligtdandebodemlijnVI=45;deFestuca-vegetaties zijn
dannog 'bodemachtig'.DeVI-waardenvoorhalfmei1985wijzenopeen
zeersnelleontwikkelingvandeFestuca-vegetaties indeperiodehalf
apriltothalfmeitotVI=70-75;ookdePuccinellia-vegetaties
ontwikkelenzichdansnelmaarblijvenietsachterbijFestuca.Detweede
helftvanmei1985vertonenbijnaalleclusterseenduidelijkeafnamein
VI-niveau,watinstrijdismetdehandreflectiemetingenindieperiode;
deoorzaakvandezediscrepantie isonbekend.
Voorzowel1984als1985isdeordeningnaaruiteindelijkVI-niveau
vrijwelgelijk.Afgezienvan 'kreek+wad', 'kreekoever'en 'drogebodem'
isdezeordening 'Puccinellia-open'< 'Ruigte'< 'Puccinellia-dicht'<=
'Festuca-open'< 'Festuca-dicht'.
Deprecieze interpretatievanVI-waardenintermenvanbiomassa,
produktieofLAImoetachterwegeblijvendoorgebrekaangrondgegevensen
deonzekereuitwerkingvandegevolgdecalibratieprocedure.Welstaat
vastdatwanneerspecifiekegrondgegevenszoudenzijnverzameldvoor
calibratieeninterpretatievandefoto'senhetbeeldmateriaal,de
digitaleverwerkingvandelenvandefoto'ssignificantmeerhadkunnen
bijdragenaanhetinzichtindeontwikkelingendebeschikbaarheidvan
voedselvoorganzenvoordediversevegetatietypen.Vooreendergelijke
werkwijzewordenduidelijkeaanbevelingengedaan.

SUMMARY
In1984,theUniversityofGroningenandRINundertookajointprojecton
thesignificanceofspringfeedingareasforthereproductivesuccessof
brentgeese,Brantaberniclabernicla.Theconditionsduringthestaging
periodareknowntobeimportantforsubsequentbreedingperformance
(Ebbingeetal.1982;Teunissenetal.1985).
ThemainstaginghabitatslieintheDutchWaddenSeaandcomprise
saltmarshesaswellaspastures.Formonitoringofvegetation
developmentduringspringstaging,threeoverflightswereplanned in1984
and1985torecordthemostimportanthabitatson9-inchcolourinfrared
photographs (scale1:4000).Someoftheimagesweredigitizedand
geometricallyregistered.Flights,digitizationandregistrationwere
fundedbytheBeleidscommissieRemoteSensing (NetherlandsRemoteSensing
Board).
In1986,apilotstudywascarriedouttoevaluatedigitalimage
processingtechniquesfortheclassificationofsalt-marshvegetationand
theassessmentofvegetationdevelopment (biomass,production)inanarea
ontheFrisianislandofSchiermonnikoog.Thestudywasfundedby
Staatsbosbeheer (NationalForestService)andperformedonthePIXYS
image-processing stationoftheInstitute.
Vegetation-developmentassessmentfromatimeseriesofdigitizedFC
photographsassumescalibratedimagery.Duetotheeffectsofnumerous
factors (ageoffilm,atmosphericconditions,sizeofdigitization
apertureetc.)rawpixelvaluesarenotdirectlycomparablebetween
channelsofonedateandbetweenimagesofdifferentdates.Thepresence
ofreferencetargetsinthesceneisaprerequisite foracalibration
procedure.Becausenospecialprovisionshadbeenmadeforcalibration
duringtheoverflights,analternativeprocedureforrelativecalibration
wasdeveloped.
Thisprocedureisbasedontheassumptionoftheexistenceofpixel
regionswithbaresoilandutilizesthesimilarityofthereflectance
valuesofbaresoilingreen,red,andinfrared.Moreover,theeffectof
soilmoistureonthereflectance inthegreen,red,andinfraredis
similar (Clevers 1985).Thereflectanceratiosofbaresoilaretherefore
closetounityandinsensitivetodifferences insoilmoisture.
Tworegions,onerelatedtobaredunesandandtheothertoamuddy
creekwereselectedstereoscopically.Meanpixelvaluesofthese

-8"reflectance targets"werecalculatedforeachchannelandcorrectedsuch
thateachchannelaccountedforone-thirdofthepixelvalueobtainedby
summationoverthethreechannelsforeachdate.Thiscalibrationstep
wascalledratiocorrection.Asecondstep,levelcorrection,was
performedbysettingthemeanpixelvaluesoftheratio-corrected
infraredimagesequaltotheover-allmeanforeachreference.The
combinedcoefficientsobtainedbythetwolineartransformationswere
calculatedforeachchannelandappliedtoallofthepixels.
Inthestudyarea (OudeBeweideKwelderontheislandof
Schiermonnikoog)twomainvegetationtypesweredistinguishedbythe
ornithologists:aFestucarubra-dominateduppermerseandaPuccinellia
maritima-dominatedlowermerse.AJuncusmaritimusbeltmarksthe
transitionbetweenthesetwotypes.
Theimagesobtainedon31.5.1985wereusedtoselecttrainingpixels
moreorlesshomogeneouslydistributedoverthefeaturespace,anda
clusteranalysiswasperformedonthetrainingset.Inthefinal
classificationeightclusterswererecognized:thevegatationtypes
Festuca-closed,Festuca-open,Puccinellia-closed,Puccinellia-open,a
residualgroupoftallherbaceousvegetation,and,inaddition,creeks,
creekbanksanddrybaresoil (Fig.12).Thisclassificationwasusedas
anoverlayforalloftheimagesmadein1984 (17.4,12.5,12.6)and1985
(19.4,17.5,31.5)tostudyvegetationdevelopmentineachseparate
cluster.
Thespectralpropertiesofvegetation,wetanddrysoil,andclearand
turbidwaterareillustratedasidealizedreflectancepatterns inFig.2.
Thelowreflectance (highabsorption)ofthevisiblepartofthespectrum
(400-700ran)andthehighreflectanceofnear-infraredlight (>700nm)by
vegetationareevident.Thiscontrastjustifiesthederivationofwhatwe
callvegetationindices (Vis),whicharefunctionsofinfrared (IR)and
red (R)reflectance.Mostoftheformulasarebasedonratiosorlinear
combinations,e.g.theratioR=IR/Randthenormalizeddifference
ND=(IR-R)/(IR+R).
InthisstudyusewasmadeoftheindexAR=arctan(R),whichcaneasily
beimplemented inFORTRANbyusingtheintrinsic functionATAN2Dand
whichrangesfrom0(IR=0;R>0)to90(IR>0;R=0).Theindicesmentioned
arefunctionallyequivalent (Perry&Lautenschlager 1984).
Foreachdate,digitalVIimageswerecalculatedandoverlaidwiththe
classified image.MeanandstandarddeviationoftheVIvaluesper

clusterwere determined for comparison of the development of the
vegetation types in 1984and1985.
Due to the calibrationprocedure,allVIvalues of the non-vegetation
types are supposed tobe close to45.Fig. 14illustrates this behaviour
for creeks andmudflats in1984and 1985which increases confidence in
the procedure. The course of theVI of themainvegetation types Festuca
and Puccinellia, shows marked differences (fig. 14).Inmid-April of 1984
the Festuca typeswere better developed than the Puccinellia types (VI=55
vs. 49).Both types show a steady increase of theVI up tomid-June
(VI=67vs. 64).Inmid-April of 1985,only the Puccinellia types on the
lower merse showVIvalues significantlyhigher than the "soilline"
(VI=45). In theperiod between 19.4and 17.5 the Festuca-dominated higher
merse outgrew the lower merse (VI=70-75 for Festuca). Fig. 15 shows the
VI images of 19.4and 17.5.1985 for an area corresponding to the right
side of Fig. 12.The decrease of theVI in the 17.5-31.5.1985 period for
all the clustershas notyetbeen explained satisfactorily.

The available imagery wasnot optimal for quantitative assessment of
the development of thevegetation typesunder study,but the usefulness
of remote sensing and the approach followed for this type of study is
evident. The scale ranging from 1:4000to1:5000proved tobe appropriate
for the required ground resolution ofabout 0.5 meter.The red and green
information on the FC transparencies showed avery high degree of
correlation, and digitizing couldhavebeen limited to two bands
(infrared and red information).
For reliable detailed calibration theuse of reference panels with
known reflectance properties isobligatory. Measurements made with ahand
spectrometer wouldhave beenprovidedvaluable additional information on
vegetation and soil reflectance characteristics. If such reference values
are not available, calibrationmightbe attemptedwith thebare-soil
approach discussedhere.
The arctan(IR/R)vegetation indexproved tobevaluable for graphical
interpretation and simple implementation.
For optimal use of remote sensing ofvegetation ingrazing studies,
information on the relationbetween spectral properties and aerial
biomass and preferably also food quality mustbe available.

-101 INLEIDING
1.1 Achtergrond,doelenbenadering
Hetgebruikvanremotesensingmethodenisbijuitsteknuttigvoorhet
verkrijgenvaninzichtinpatronenvanbovengrondswaarneembare
eigenschappenvanvegetatieenbodem.Tijdreeksenkunnendienenvoorhet
vastleggenenanalyserenvanveranderingenindezeeigenschappen.
Grondgegevens indevormvansteekproevenmakencalibratieen
interpretatiemogelijk.Toepassingvandezemethodeninhetnatuurbeheer
lijktveelbelovendwaargewerktwordtinmoeilijktoegankelijkeof
kwetsbare terreinenenwaarmonitoringeenrolspeelt.
HetonderhavigeonderzoekmaaktdeeluitvaneenprojectvanhetRIN
endeRijksuniversiteit Groningen(RUG)vakgroepDieroecologie,waarin
onderzoekwordtverrichtnaardebetekenisvanpleisterplaatseninhet
Nederlandsewaddengebiedvoordevoortplantingscyclusvanderotgans.De
rotgansisherbivoor.Devoedselkeuze,i.e.deselectievan
plantesoorten,heeftinvloedopdekansnakomelingentekrijgen
(Teunissenetal.1985).
Kennisvanhetruimtelijkpatroonvanvegetatietypenopde
pleisterplaatseneninzichtindesnelheidwaarmeebinnendezetypen
plantaardigmateriaalalsvoedselvoordeganzenbeschikbaarkomt,zijn
voorhetonderzoekvanbelang.Decomponentremotesensingisaanhet
onderzoektoegevoegdomnategaanofhetmogelijkisderuimtelijke
verdelingvanhetvoedselaanbodindetijdvastteleggen.Deze
vraagstellingstelteisenaandeinformatie-inhoudvanhetmateriaal,te
vertaleninspectraleenruimtelijkeresolutie.Voorhetschattenvanbiomassaenproduktieisnabij-infrarodeinformatieonontbeerlijk;de
ruimtelijke resolutie (schaal,pixelgrootte)moetvoldoendezijnomb.v.
deoeverwallenlangskrekentekunnenonderscheiden.
Denumeriekevergelijkingenkwantitatieveanalysevanspectrale
informatiebinnenentussenopnamenvereisenbovendiengeometrischgecorrigeerdbeeldmateriaalengekwantificeerdebeeldinformatie.Aandeze
eisenwerdvoldaandoorgrootschalige23cmkleuren-infrarood
diapositieventedigitaliserenenvervolgensteregistreren.Ditgebeurde
metmateriaalvandeonderzoeklocatiesopTexelenSchiermonnikoog(zie
1.3)opgenomenin1984en1985.Afgezienvanditbeeldmateriaal(zie
1.4.1)zijnervanenkeledeelgebiedengrondgegevens indevormvan
handreflectiemetingen (zie1.4.2)envegetatiegegevens (zie1.4.3).

•11Hoofdstuk2beschrijfthoereflectiewaardenviakleureninfraroodfilm
uiteindelijkopmagneetbandbeschikbaarkomenvoorverwerkingenwelke
factorenditregistratieprocesbeïnvloeden.Deproblemendiezich
voordoenbijdeinterpretatievanhandreflectiemetingenzijnkort
samengevatinhoofdstuk3.Hoofdstuk4documenteertdegebruikte
beeldverwerkingsmethodenenvoorbewerkingen.Resultatenvanhetindetail
uitgewerkteonderzoekgebiedOudebeweidekwelder (Schiermonnikoog)zijn
bijeengebrachtinhoofdstuk5.
Hetlaatstehoofdstukbevateendiscussiemetvooralaandachtvoor
methodologischeproblemenendebiologischerelevantievanderesultaten.
1.2 Vraagstelling
Voorhetonderzoekzijndevolgende (deel-)vraagstellingen geformuleerd:
1.Kunnendevoorrotganzenrelevantevegetatie-eenhedenspectraalworden
gekarakteriseerd?
2.Watishetverspreidingspatroonvanderelevantetypen?
3.Inwelkevolgordekomthetdoordezevegetatietypengeproduceerd
voedselvoordeganzenbeschikbaar?
4.Verschilthetvoedselaanbodpervegetatie-eenheidbinnenentussende
jaren1984en1985?
1.3 Onderzoeklocaties
Texel
PercelencultuurgraslandinpolderDeEendrachtbijZeeburgten
zuidoostenvanDeCocksdorp;bekendvogelgebiedaandeWaddendijk,
beheerddoorhetStaatsbosbeheer.
Schiermonnikoog (ziefig.1)
1.PercelencultuurgraslandindeBanckspoldertenwestenvanhet
veldbiologischstationDeHerdershut (RUG)aandewaddendijk.
2.Dezgn.OudeBeweideKwelder (OBK)tussendeBanckspolderendeeerste
slenk:eensinds1958t.b.v.beweidingdoorveeafgerasterdgebiedmet
stukkenlageenhogekwelder,oeverwallenenlageduintjes.
3.Dezgn.NieuweBeweideKwelder (NBK)tussendeeersteentweedeslenk:
eenin1972inbeweidinggenomenkweldergebied.
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4.DeonbeweidekweldertenzuidwestenvanhetWillemsduintussende
zevendeenachtsteslenktenoostenvanpaal13A:eengebiedmeteen
voornamelijklagekweldervegetatie,naarhetnoordentoeovergaandin
lageduintjesmetgrazigevegetatiesdieperiodiekwordengemaaid.
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Fig.1.PleisterplaatsenopSchiermonnikoog.1:Banckspolder;2.OudeBeweideKwelder;3:NieuweBeweideKwelder;4:Willemsduin.Hoofdslenken
zijnmetpijltjesaangegeven.
SpringstagingareasontheislandofSchiermonnikoog.1:Banckspolder;
2:OudeBeweideKwelder;3:NieuweBeweideKwelder;4:Willemsduin.Main
creeksareindicatedbyarrows.

Dekweldervegetaties (2-4)makendeeluitvaneenstaatsnatuurreservaat,beheerddoordeDienstderDomeinen.Aangezienmomenteelalleenvan
deOBKgrondgegevens (handreflectiemetingen,vegetatiegegevens)
beschikbaarzijn,isalleenditgebiedindetailuitgewerkt (hoofdstuk
5). Eenoverzichtvandevluchtdataendatawaarophandreflectiemetingen
zijnuitgevoerd,isvoordeOBKin1985opgenomenintabel1.
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Tabel1.Datain1985waarophandreflectiemetingenzijnverrichtvoorde
OudeBeweideKwelder,Schiermonnikoogenvluchtdata.
Datesin1985forwhichspectrometermeasurementsareavailableofthe
OudeBeweideKwelder,Schiermonnikoog,andflightdates
handreflectiemeting

7/4

x

19/4

vlucht

x
x

20/4

x

30/4

x

3/5

x

6/5

x

15/5

x

17/5

x

25/5

x

31/5

x
x

1.4 Basisgegevens
1.4.1 Fotomateriaal
Vanallein1.3genoemdelocatieszijndemeeste9-inchdiapositievenuit
1984en1985gedigitaliseerdophetNationaalLucht-enRuimtevaartlaboratorium (NLR)teAmsterdam.Tabel2geefteenoverzichtvande
betrokkenfoto'smetnummers,schalene.d.voordeOBK.
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Tabel 2. Fotogegevens voor de opnamen in1984en 1985 van deOude Beweide
Kwelder.
Day of recording, number, scale ofmaster photo, time of the day and
digitization stops (red/green/blue) for the FC-photos of theOude Beweide
Kwelder in1984 and 1985
datum

nummer schaal tijdstip

digitalisatie

master

stops R/G/B

17..4. 84

2404

15. 32

onbekend

12.,5, 84

5242

14. 59

onbekend

12 .6 .84

4560

17,,01

onbekend

19 .4,.85

2466

13 .32

11/8/5.6

17 .5 .85

4591

15 .54

8/8/5.6

31 .5 .85

6875

14 .28

11/11/5.6

1:4000

Per locatie is op één foto (master)het te digitaliseren gebied
aangegeven door inde foto aangebrachte gaatjes.Deze paspunten zijn
vervolgens met een stereoscoop overgebracht op alle overige foto's van
die locatie. Op dezewijze isop elke foto een te digitaliseren gebied
van ca. 10x10cm aangegeven, datbij de gebruikte schaal 1:4000
correspondeert met een grondoppervlak van ca.400x400m. Deze
deelgebieden zijn gedigitaliseerd totbeeldenvan 1024x1024 pixels
(beeldelementen)met een grondresolutie van ca.40x40 cmperpixel.
Elke dia is gedigitaliseerd door een standaard Kodak rood, groen en
blauw gelatinefilter,wat resulteert indatafiles met resp. infrarode,
rode en groene informatie (ziehoofdstuk 2). Doordat niet alle dia's per
locatie dezelfde schaalhebben endebeelden tenopzichte van elkaar
kunnen zijnverschoven of gedraaid, ishet niet zonder meer mogelijk
overeenkomstige pixelsvanbeelden gemaakt opverschillende tijdstippen
met een zelfde coördinatenpaar tekarakteriseren. Hiertoe moeten alle
beelden per lokatie worden geregistreerd t.o.v. desbetreffende master,
door tenminste vier punten,b.v. devier stereoscopisch overgebrachte
hoekpuntenvan de deelgebieden, zowel op demaster als ophet te
registrerenbeeld aan tewijzen,waarnabeeldtransformaties worden
uitgevoerd. De geregistreerde beeldenkomen op dezewijze voorbewerkt
uiteindelijk opmagneetband beschikbaar voorverdere verwerking. De
banden zijn gedokumenteerd enworden onderhouden doorhet RIN; eenbackup
bevindt zich ophet NLR.
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1.4.2 Handreflectiemetingen
MedewerkersenstudentenvandeRUGhebbenopdeOBKin1984en1985
handreflectiemetingenverrichtvanbeginapriltoteindmei (zietabel1
voordedatauit1985).Doorgaansisperlocatieopvastepuntenoflangs
gemarkeerderaaiengemeten;helaaszijndeopnamepuntennietmet
zekerheid inhetfotomateriaalterugtevinden.Erisgebruikgemaaktvan
de 'biomassameter'vanhetRIN,ontwikkelddoordeTFDLteWageningen.
Metdezemeterkano.m. gereflecteerde infrarode,rodeengroenestraling
wordengeregistreerd t.o.v.hetvanboveninvallende licht.Het
sensorgedeeltevandemeterbestaatuittweefotocelleneneentrommel
waaroponderhoekenvan120 filterszijnaangebrachtmetpiektransmissies ininfrarood,roodengroen.Tijdenseenmetingdraaitde
trommeltussendefotocellenendemeetopeningeninhetmeterkastje,
waarbijdoorelkfilterachtereenvolgensnaarboven (=invallendestraling: 'referentie')ennaarbeneden (=gereflecteerde straling: 'object')
wordtgemeten.Geziendesnelheidwaarmeedetrommelronddraaitkunnende
zesmetingenalsmomentaanwordenbeschouwd.Voordemeetopeningvanhet
invallendelichtiseengrijsfilteraangebrachtdatdestralingafkomstig
vandehemisfeerbovendeopeningca.tienkeerverzwakt.Voordenaar
benedengekeerdemeetopeningkunnendiafragma'swordenaangebracht.
HetverwerkingsgedeeltevandemeterbestaatuiteenSHARPPC-1211dieis
geprogrammeerdomdemetingenomterekenennaarrelatievereflectiesdie
directnaelkemetingwordengeprint.Enkelegegevensvandegebruikte
meterzijnbijeengebrachtintabel3;defilterkarakteristiekenzijn
opgenomenalsFiguur2a.

Tabel3.KarakteristiekenvandeTFDL-biomassameter(RIN-Arnhem)
Characteristics ofthespectrometer
trommelnummer:13980
meternummer :13988.4
kopnummer

:13980

diafragma

:22mm (geeftgrondoppervlakvan75x75cmvanaf1m)

banden

:centralegolflengte piektransmissie

groen

550nm

50%

rood

660nm

70%

infrarood

840nm

45%
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Door de aanwezigheid vanhet grijsfilter zijn geen absolute reflectiepercentages teberekenen; calibratie isniet uitgevoerd. De object- en
referentiereflecties zijnondergebracht indatafiles, geordend naar
locatie, datum enopnamepunt.

1.4.3 Vegetatiegegevens
Van de locatie OBK iseen gedocumenteerde vegetatiekaart 1:2000
beschikbaar, gemaakt in1980 (Kasteleijn 1985). Belangrijke delenvooral
van de lage kwelder zijnhierop helaas alsmozaïeken van diverse
legenda-eenhedengekarteerd;bovendien isde liggingvan dekreken niet
aangegeven. Ditbetekende eenbelangrijke beperkingvoor degebruiksmogelijkheden als referentie. Indit rapportwordt een aantal verkorte
plantenamengebruikt:
Aster tripolium (zulte): aster, zeeaster
Artemisia maritima (zeealsem): Artemisia, zeealsem
Festuca rubra (rood zwenkgras): Festuca, zwenkgras
Puccinellia maritima (gewoonkweldergras): Puccinellia, kweldergras
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2 INFORMATIEUITKLEUREN-INFRAROODFILM:ALGEMEEN
2.1 Opbouweneigenschappenvaneenfilm
Dekleuren-IR-filmbevatdrieemulsielagen:eencyaan-,magenta-en
geelvormende laag.Bijopnamenmetdezefilmwordtopdecameraeengeelfilteraangebrachtwaarmeewordtvoorkomendatblauwlichtdefilm
bereikt.Decyaan-,magenta-engeelvormendelagenzijngevoeligvoor
resp.nabij-infrarood (700-900nm),rood (600-700nm)engroen(500-600
nm)licht.Het 'falsecolour'karaktervandefilmblijktuitdekleurtoekenning:infrarode,rodeengroenestralingwordenafgebeeldopresp.
rood,groenenblauw (Fig.2c).
Despectralegevoeligheid SisomgekeerdevenredigmetdebelichtingH
-2
(luxseconde;Joule.m )dienodigisomeeneenheiddensiteitte
bereiken:S=l/H.
Hoeminderlichtnodigisomhetpositief 'licht'tedoenlijken,hoe
gevoeligerdefilm (c.q.emulsie).InFiguur2cislogSuitgezettegende
golflengtevoordedrieemulsies.Uitdezefiguurblijktdatdecyaan-,
magenta-engeelvormendelagenmaximaalgevoeligzijnvoorresp.
infrarood,roodengroenlicht,maarookdatmetnamedecyaanvormende
emulsieroodenzelfsgroenlichtzalregistreren!Indezefiguurvalt
verderopdatdecyaanvormendelaagmindergevoeligis('lagerligt')
voor infrarooddandemagenta-engeelvormende lagenvoorresp.rooden
groen:decyaanvormende laagislangzamerdandeanderelagen.Ditisvan
belang inrelatietothetregistrerenvanvegetatiereflecties.
Figuur3geeftdeDlogH-krommenvoordeafzonderlijkeemulsies.De
densiteitDiseenmaatvoordedensitometrischtebepalen 'zwarting'(in
negatief!)enhangtsamenmetdetransmissieTenopaciteit0als
weergegevenintabel4.

Tabel4.RelatiestussendensiteitD,transmissieTenopaciteit0.
RelationsbetweendensityD,transmissionTandopacity0.
symbool

bereik

Transmissie

T

ca.0.01-1

Opaciteit

0=1/T

ca. 1-100

Densiteit

D=log0

ca.0-2
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geelvormende
laag
magentavormende
laag

2.0-

cyaanvormende
laag

'3 1.0
c
Q

0
2.0

T

0
-1.0
LogH
3.DlogH-kroramenvoordeemulsiesvaneenFC-film.Uit:Johansen

Fig
1982
Characteristic curves (densityvs.logH)oftheyellow( ),magenta
( ),andcyan( )forminglayerofaFC-film.RedrawnfromJohansen
1982.

pagina19:
Fig.2.Spectraleeigenschappenvanfilters,grondobjectenenfilm.
A:FilterkarakteristiekenTFDL-"biomassameter".
B:Gegeneraliseerdereflectiekarakteristiekenvanvegetatie,bodem (droog
ennat),enwater (helderentroebel).Naar:Townshend1981.
C:GevoeligheidskrommenvanFC-emulsiesenkleurtoekenningTC-en
FC-film.Uit:Johansen1982.
Spectralcharacteristicsoffilters,groundobjectsandfilm.
A:FiltercharacteristicsofTFDL-spectrometer(logtransmission%vs.
wavelength).G:greenfilter;R:redfilter;IR:infraredfilter.
B:Generalizedreflectancecurvesforvegetation,dryandwetsoiland
clearandturbidwater (logreflectancevs.wavelength).Adaptedfrom
Townshend1981.
C:Sensivityoftheyellow( ),magenta( )andcyan( )forming
layerofaFC-film (logsensivityvs.wavelength).RedrawnfromJohansen
1982.ThecolourassignmentisindicatedforTC-film:0.4-0.5blue,
0.5-0.6green,0.6-0.7red,andforFC-film0.4-0.5black,0.5-0.6blue,
0.6-0.7green,0.7-0.9red.
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Hoetransparantereenmeetpuntophetdiapositief (hoge T), hoelagerde
densiteitvanhet 'punt'.DeDlogH-krommebeschrijftdusdehoeveelheid
'licht' (belichting)dienodigisomeenzekerezwartinginhetnegatief
tebewerkstelligen.OokuitFiguur3blijktdatdecyaanvormendelaag
langzamerisdandegeel-enmagentavormendelagen.Dehellingvande
krommen('gamma')iseenmaatvoorhetcontrast:hoesteilereenkromme,
hoegroterhetdensiteitsverloop overeenzekerbelichtingsinterval.

2.2 Gereflecteerde straling
Aanhetaardoppervlakvindenreflectie,absorptieentransmissievan
elektromagnetische stralingplaats;mateenrichtingvandereflectie
zijnpergolflengteafhankelijkvanderuwheidvanhetoppervlakende
matevanabsorptieentransmissie.InFiguur2b zijn'ideale'
reflectiekrommenopgenomenvanvegetatie,bodem (droogennat)enwater
(helderentroebel)voorhetzichtbareennabij infrarodedeelvanhet
spectrum.
Devegetatiekrommeheeftbetrekkingopeenzichalsbladgedragende
vegetatie,b.v.eenweiland.Devegetatiereflectie iscausaalgerelateerd
metdeLAI (leafareaindex:eenzijdigbladoppervlakpereenheid
bodemoppervlak);devormvandekrommekanvariërent.g.v.dag-en
seizoenafhankelijkeveranderingeninproduktiviteit.LAIisdoorgaans
gecorreleerdmetdehoeveelheidchlorofylpereenheidgrondoppervlak
(Curran&Milton1983).NaastdemetIAIgerelateerde factorenzijnook
demesofylstructuurendewaterinhoudvandebladerenendefysiologische
statusvandevegetatie (b.v.matevanwaterstress)vanbelangvoorde
reflectie.Bladpigmentenabsorberensterkinhetzichtbaredeelvanhet
EM-spectrum,vooralinroodenblauw.Nabijinfrarood (NIR)lichtwordt
sterkgereflecteerdennauwelijksgeabsorbeerd.Hierdoor isookhet
aantalbladlagenvanbalangvoordeNIR-reflectietoteenverzadigingswaarde isbereikt.
Hetkarakteristieke contrasttussenrood-enNIR-reflectie ('red edge')
vanvegetatieswordtbenutbijo.m.vitaliteitsonderzoekenLAI-en
biomassaschattingen (zie4.3).In2.1 isaangegevendatdeinfraroodgevoeligeemulsieineenFC-film 'langzamer'isdanderood-en
groengevoelige lagen.OndanksderelatiefhogeNIR-reflectievanvegetatieswordtdaardoor inveelgevallenoverbelichtingvande
NIR-gevoeligelaagofonderbelichtingvanderood-engroengevoelige
lagenvoorkomen.
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aantal,deelsonderlingafhankelijkeeigenschappen,zoalsbodemkleur,
-structuuren-textuurengehalteorganischestofenwater.
Dewaterkrommeisvooralgekenmerktdooreensterkeabsorptie inmet
nameNIRendoortransmissie.Waterdiepte,golfslagenaardenhoeveelheidwaterplantenengesuspendeerdmateriaalzijnbelangrijkefactoren
voordereflectieveeigenschappen.
2.3 Analooggeregistreerde straling:film
Kwaliteitenkwantiteitvandegereflecteerde stralingwordengemodificeerddoorabsorptieenverstrooiing indeatmosfeertussenobjecten
camera.Samenstellingenhoeveelheidvandestralingdiedefilmbereikt,
wordenbepaalddoorabsorptie inhetgeelfilter (KodakWratten12)ende
lenzenenverderdoortalvancamera-eigenschappenen-instellingen
(diafragma,sluitertijd,vignettering e.d.).
Inwelkematedestralingsenergievervolgensleidttotdevormingvan
kleurstofindecyaan-,magenta-engeelvormendelagen,wordtbeïnvloed
doordeouderdomvandefilm (N.B.Degevoeligheidvandecyaanvormende
laagneemtaf!),dewijzewaaropdefilmwordtbewaardenhetontwikkelprocédé. 'OverdeconstantheidvandekleurweergavevanFC-filmhoeftmen
zichdanookweinigillusiestemaken'(Eikenaar&Loedeman1983).

2.4 Digitaalgeregistreerde straling:beeldfile
HetisnietzondermeermogelijkdedensiteitskrommenvoordeafzonderlijkelagenindeFC-diatebepalen.Doorvallend lichtlevertintegrale
densiteiteni.t.t.deanalytischedensiteitendievoordeafzonderlijke
lagengelden.Geziendeoverlappendegevoeligheidskrommenvande
kleuren-IR-film (Fig.2c)ishetderhalvenietmogelijkdeinfrarode,
rodeengroeneinformatiestriktgescheidenterugtewinnen.
Desondankswordterbijhetdigitaliserenuitgegaanvandiscrete
kleurinformatie.WanneereenFC-diawordtgedigitaliseerddoorachtereenvolgenseenrood-,groen-enblauwfilter,wordtdekleurvectorvoor
elkbeeldelementalshetwaregeprojecteerdopresp.infrarode,rodeen
groenedeelruimten.
IndeonderhavigesituatielevertdigitalisatieperFC-diadriebeeldfilesmetresp.infrarode,rodeengroeneinformatie.Elkefilebestaat
uit1024beeldlijnenen1024beeldelementen (=pixels)perlijn.Depixelwaardenvormeneenopaciteitsschaalvan0 (=zwart)tot255 (=wit).Van
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belangbijdeinterpretatievandezewaardenisdatvoordeverschillende
digitalisatiefiltersverschillendediafragmastops (kunnen)zijngebruikt
omonder-ofoverbelichtingvanhetbeeldtevoorkomen.
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3 INFORMATIEUITHANDREFLECTIEMETINGEN: ALGEMEEN

Opeenaantal locaties zijnhandreflectiemetingenuitgevoerd omde
vegetatieontwikkeling tussendevluchten tekunnenvolgen enom
regressiesvanvegetatie-indices tekunnen opstellen d.w.z. functiesvan
rood- eninfraroodreflecties,opLAIofbiomassa.Deproblemenmetde
calibratievanFC-beeldenzijn ingeleid inhoofdstuk 2enworden
uitgewerkt in4.1.Derelatie tussenLAI,biomassa,produktie en
vegetatie-indices isonderwerpvanveel onderzoek (zie4.3).Devolgende
factorenblijkenvaninvloed tezijnophetreflectiegedragvan
vegetaties (vergelijk ook 2.2):

- Bodem
Kleur, structuur (ruwheid), textuur,vocht- enorganische stofgehalte
zijndeels gecorreleerde eigenschappendieniet-additiefbijdragenaan
het reflectiespectrum vanbodem-vegetatie (Huete etal.1985).Bij
toenamevanhetvochtgehalte neemtdereflectie af.Deze afname isvan
dezelfde ordevangroottevoor golflengten tussen500en900nm;
reflectieratio's zijndusonafhankelijkvanhetvochtgehaltevandebodem
(Janse&Bunnik 1974,Clevers 1986). Debodemcomponent inhet totale
spectrum kandoorverwelkingvandevegetatie (hangendebladeren!)in
korte tijdveranderen.

- Seizoen
Naarmate devegetatie indeloopvanhetseizoenverkleurt, zalhet
reflectiepercentage vanhetzichtbare licht toenemen (rood: ca.5totca.
35)envanhetnabij infrarode lichtvrijwel gelijkblijven (vanca.35
totca.4 0 ) ,ditbijgelijkblijvendeLAI (Colwell 1974). Vooralin
(half-)natuurlijkevegetaties isdefractie dood plantemateriaalvanbelangvoordeinterpretatievanvegetatie-indices (zie 4.3).

-Hoekenvaninschijnenobservatie
De zonnestand ofzénithalehoekvaninschijn (Z)bepaalt oppervlaken
dieptevandeschaduw ineenniet-Lambertiaans reflecterende vegetatie
afhankelijkvandestructuur ('ruwheid')vandevegetatie endematevan
transmissie.Afhankelijkvandezénithalehoekvanobservatie (Z)wordt
meer ofminder bodem waargenomen. Deazimuthalekijkhoek (A)bepaaltbij
gegeven zonnestandhetschaduwaandeel indetotale reflectiekarak-
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teristiek (vergelijk Fig. 4)

radiometer

Fig. 4. Overzichthoekenvan inschijn enobservatie.A :azimuthale hoek
van observatie; Z :zénithalehoekvan inschiin; Z :zénithalehoek van
S
v
observatie.Uit: Shibayama &Wiegand1985.
Geometry ofmeasurements.A :view azimuth angle; Z :solar zenith angle;
Z :view zenith angle.Redrawn from Shibayama &Wiegand 1985.
- Vegetatieruwheid
De ruwheid van eenvegetatie bepaalt hetmeer ofminder diffuse of
spiegelende reflectieve gedrag.Het effectvan zonnestand op schaduwvorming indevegetatie zal toenemenmet de ruwheid vanhetvegetatieoppervlak.

-Veranderingen opkorte termijn
Het oppervlak zichtbare bodem kan snelveranderen door tijdelijkeverwelking ofhetverwaaienvanbladeren.Dehoeveelheid schaduw in een
vegetatie verandert sterkbijwisselende bewolking. Dauwvorming en regen
beïnvloeden debodemkleur endevochtigheid vanhet bladoppervlak,
hetgeen resulteert ineenverminderde NIR-reflectie. Elkvan deze
gebeurtenissen leidt totveranderingen inrood- en/of infraroodreflecties.

- Fenologie
Dat seizoeneffecten inhoge matehet reflectiespectrum beïnvloeden is
evident. Ookhet inbloei gerakenvan soortenkan tijdelijk vanbelang

-25zijn.Ditgeldtnietalleenvoorsoortenmetopvallendebloemenzoals
zeeasters (Esselink&VanGils1985),maarookvoorgrasachtigen (Thalen
etal.1980).
Degebruiktebiomassameter (zie1.4.2)isbetrekkelijkongevoeligvoor
verschilleninmeethoogte,diafragma,kijkhoekenversterking (VanWirdum
1983).
Dehandreflectiemetingen opdeOBKzijnin1984en1985uitgevoerdin
demaandenapril,meienjuniinlage,zichontwikkelendevegetatiesvan
zwenkgrasenkweldergras,doorgaanstussen13.00en18.00henaltijd
vanuitnadirpositie.
Debelangrijkste factoreninhetspectrumvanbodem-vegetatie-schaduw
zijnhierdeaanwezigheidvandoodgrasendetextuurenhetvochtgehalte
vandebodem.Doodgrasspeelteenrolindezwenkgrasvegetatiesdie
vooralvoorkomenopdehogekwelderenopkreekruggendiezandiger
(lichter,beterontwaterd)zijndandelagedelenvandekwelderwaar
kweldergrasoptimaalvoorkomt.Debodem-envegetatie-effectenzijndus
verstrengeld.
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4 BEELDVERWERKING

Deprogrammatuur vanhetRIN-PIXYSbeeldverwerkingssysteem is geïmplementeerd op een PDP-11/23+ (RSX11Moperating system)met als randapparatuur
o.m.eenAED 767kleurenterminal, eenTektronix 4695 inkjetplotter en een
Polaroid videoprinter.
Debeeldverwerkingsprogrammatuur isafkomstigvan deLandbouwuniversiteit Wageningen enmaaktvoor statistische berekeningen gebruik
vanhet PATIMA-pakket (VanWirdum 1986).
De systeemconfiguratie endemogelijkhedenvanhetbeeldverwerkingspakket zijn indetailbeschreven doorVanKootwijk (1985).

4.1 Voorbewerkingen
Inhoofdstuk 2 isaangegeven datpixelwaarden afkomstigvan verschillende
dia's niet zonder meer met elkaarvergeleken kunnenworden ondermeer als
gevolgvanverschillen inatmosferische invloed, digitalisatiediafragma,
belichtingstijd en filmontwikkelaars.
Depixelwaarden hebbenperbeeld doorgaans eenbereikvan ca. 10-120
enzijn tebeschouwen als opaciteitswaarden die lineair zijn gerelateerd
met debelichting H (zie 2.1).Aanpassing van dewaarden ismogelijk
wanneer een ofmeer reflectiepanelen inhetbeeldvlak aanwezig waren
tijdens de opnamen (Lillesand &Kiefer 1979,Curran 1980,Curran etal.
1981).De reflectie-eigenschappenvan depanelenmoeten zo zijn dat de
corresponderende densiteiten ophet rechte deelvan deDlogH-kromme
liggen (vergelijk Fig.3 ) .
De Lillesand-Kiefer-methode berekent eenregressie vanpixelwaarden of
densitometrischbepaalde opaciteitswaarden opbekende reflectiewaarden
van referentiepanelen. De regressiecoëfficiënten kunnenworden gebruikt
om de overige pixelwaarden te transformeren. Het toepassenvan standaard
lineaire regressieanalyse gaatvoorbij aan talvan fysische en
statistische problemen (zie o.m. Curran &Hay 1986)en ishierom afte
raden. Curran (1980)enCurran et al. (1981)pleitenvoor het uitvoeren
van een gammastandaard'isatievoordat de opaciteitswaarden worden
getransformeerd. Wanneer perband de opaciteitswaarden worden gedeeld
door de gammavan de desbetreffende emulsie,hebben alle
opaciteitswaarden een directe en lineaire relatie met debelichting.
Gammastandaardisatie heeft echter geenbetekenis als de opaciteitswaarden
van de referentieobjectenook gestandaardiseerd worden en/of als twee
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gecalibreerde referentieobjectenworden gebruikt.
Inhet onderhavige onderzoek zijn geen referentiepanelen mee gefotografeerd. De transformatiecoëfficiëntenperband zoudenberekend kunnen
worden uit depixelwaardenvan objecten dieworden verondersteld
spectraal stabiel te zijn.Aangezienvoor het onderzoek relatieve calibratie van debeelden nodig envoldoende is, kunnen de reflectiewaarden
van dergelijke objectenwillekeurig worden gekozen. Zo'n aangepaste
Lillesand-Kiefermethodeblijkt echter geenbetrouwbare relatieve calibratie op te leverenuitgaandevan een 'lichte'referentie (b.v.kaal
duinzand)eneen 'donkere'referentie (b.v.onbegroeid wad). Dehier
gebruikte en inhoofdstuk 5uitgewerkte procedure bestaat uit tweestappen:
- 'ratiocorrectie', eencorrectie vanverschillen tussen de banden
infrarood (IR),rood (R)engroen (G)binnende tijdstippen;
- 'niveaucorrectie', een correctie tussen de tijdstippen.
Van essentieel belang voor deze procedure ishet opsporenvanbeeldelementen diebetrekking hebben op onbegroeide bodem. Er zijn tenminste twee
van deze referenties nodig, een 'lichte'en een 'donkere'.
Inhoofdstuk 3is aangegeven dat reflectieratio's,b.v. IR/Rvanonbegroeide bodems,onafhankelijk zijnvanhetvochtgehalte van debodem. In
het algemeenkunnenbandratio's worden gebruiktvoor het elimineren van
effecten die in gelijke mate optreden inallebanden,bijvoorbeeld door
toedoenvan lichtintensiteit ('gain'), atmosferische transmissie e.d.
(Curran 1980,Schowengerdt 1983). Naast deze eigenschap van bandratio's
wordt inde eerste calibratiestap gebruik gemaaktvanhet feit datde
ratio's IR/R, IR/G enR/G voor onbegroeide bodemsvrijwel aan elkaar
gelijk zijneneenwaardevan ca. 1hebben.Huete et al. (1984)vonden in
een regressie van IR opRvoor eendataset samengesteld uit een groot
aantalbodemtypende richtingscoëfficiënt 1.166 (n=704;r**2=0.98).
Clevers (1986)onderzocht de ruwebenadering IR/R=1 (methode 2 in
Clevers' par. 5.6) envond geen duidelijk slechtere fit invergelijking
met meer geavanceerde modellen.
De tweede calibratiestap transformeert de ratio-gecorrigeerde beelden
zodanig dat de infrarood waardenperbodemreferentie over alle
tijdstippen op éénniveauwordengezet.
Deprocedure voor n referenties (r=l,..,n)opm tijdstippen (t=l,..,m)
envoor driekanalenk=IR,R,G wordt inhoofdstuk 5volgens onderstaand
schema uitgewerkt.
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Gegeven isREF .,de gemiddeldepixelwaarde van referentie rop tijdstip
tvoor kanaal k. Nu isREF

=^7-REF t.,/3,

i.e. de 'ideale'bijdrage van

elkkanaal aande totale intensiteit per referentie enper tijdstip.Aangezien na ratio correctie depixelwaardenvoor de referenties (onbegroeide bodems) indekanalen IR,R enGper tijdstip gelijk moeten zijn
geldt

REF

-A .*REF ,+ B.
rt
tk
rtk

tk

Erworden dus 3m coëfficiëntenA enBberekend.
Deniveaucorrectie gebruikt per referentie de IR-waardevan een als
standaard aangewezenbeeld. Hier (n=2)isbet IR-gemiddelde over alle
tijdstippenper referentie gebruikt:

REF IR - f- REF ./m,k=IR
- r t
rtk'
Per tijdstip geldt nu

REF IR - C *REF .+ D ,k-IR
- r
t
rtk
t
Erworden dusm coëfficiëntenCenDberekend.
Beide correcties zijn te combineren zodat eenwillekeurige pixelwaarde
P .wordt getransformeerd tot

P

'tk » E tk *P tk+ F tk 'm e t E tk* C t *A tk e n F tk- C t *B tk + D t

Voor meer dan twee referenties perbeeld (n>2)moetenkleinste-kwadratenschattingen voor de coëfficiëntenA, B, CenDworden berekend.

Opmerking
Het effectvan lineaire transformaties P'=aP+b op ligging E(P)en
spreiding var(P)van de P-verdeling isE(P')= a*E(P)+b envar(P')=
a 2 *var(P).

4.2 Classificaties
Aangezien ganzen een zekere voorkeur hebbenvoor bepaalde vegetatietypen,
iseenvegetatieklassifikatievan depleisterplaatsen gewenst. Uitspraken
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overhet voedselaanbod 'opdepleisterplaatsen' kunnen aanzienlijk worden
genuanceerd door onderscheid temaken tussen devoor ganzenmeer of
minder aantrekkelijkevegetatietypen. Het ganzenonderzoek op deOBK richt
zichmet name op twee dominantietypennl. het zwenkgras-type op dehoge
kwelder enhetkweldergras-type op de lage kwelder. Een classificatie van
deOBK-beeldendient deze typen tebevatten. Eenverdere opsplitsing is
ongewenst. De gevolgde 'supervised' classificatieprocedure staat o.m.
beschreven inVanKootwijk (1985). Er zijnvijf fasen te onderscheiden:
1.Het samenstellenvan een training setuitpixels die representatief
zijnvoor devariatie aanvegetatietypen. Zijnnauwkeurige grondgegevens beschikbaar (vegetatiekaart),dankan een setworden samengesteld
met zominmogelijk grenspixels.De training setkanworden geprojecteerd op de deelruimten infrarood/rood, infrarood/groen en rood/groen:
tweedimensionale FSP's (feature space plots).
2. Deberekening van eendissimilariteitsmatrix voor depixels op grond
van dewaarden in infrarood, rood en groen.Als dissimilariteitscriterium is de euclidische afstand gebruikt.
3.De clustering vande training setuitgaande van dematrix meteuclidische afstanden.Als criterium isWards methode gebruikt die de
variantie van de afstand tussenelkpixel enhet corresponderend
cluster-centroïd minimaliseert voor elk cluster. Navergelijking van
dendrogram, FSP's en clusterstatistieken wordt eenkeuze gemaakt voor
het aantal teonderscheiden clusters.
4. De toekenningvan een clusternummer aan elkpixel (identifiecatiefase): bij n te onderscheiden clusters zullen depixelwaarden in
het geklassificeerde beeldvariërenvan 1 totn. Dekleinste uit de
verzameling van afstandenvan eenpixel totde clustercentroïden
bepaalt totwelk clusterhetpixelwordt gerekend ('distance'criterium).
5.Het opstellenvan een 'video lookup table'waarmee aan elk clusternummer eenunieke kleurkanworden toegekend. De classificatiekannu
worden gevisualiseerd (monitor,hard copy)enbeoordeeld.

Een onbevredigende classificatie kanworden gewijzigd door de training
set aan tepassen,het aantal teonderscheiden clusters teveranderen e.d. Voor het onderhavige onderzoek waren geen grondgegevens
beschikbaar die zoudenkunnen dienen als test setvoorhetbepalenvande
classificatienauwkeurigheid.
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4.3 Vegetatie-indicesenbiomassa-produktieschatters
In2.2 isdegeïdealiseerdereflectiekrommevaneenvegetatiebesproken (zieookFig.2b).Eenbelangrijkeeigenschap isde 'rededge',
hetcontrasttussenrood-eninfraroodreflectie.Hetisduidelijkdat
naarmatedevegetatiecomponent inhettotalespectrumvanvegetatie,
bodemenschaduwtoeneemt,deroodreflectiezalafnemenende
infraroodreflectie zaltoenemen.Devegetatiecomponentkanwordengeïnterpreteerdalsbiomassa,produktieofLAI.
DerelatietussenLAIenfunctiesvanrood-eninfraroodreflectieis
onderwerpvanveelstudie (zieCurran1981vooreenoverzicht).Deze
functieswordenvegetatie-indices (VI's)genoemd.VeelgebruikteVI's
zijn:
R75

=CH7/CH5

ND7

= (CH7-CH5)/(CH7+CH5)
1/2
TVI7 - (ND7+0.5)'

"ratio"
"normalizeddifference"
"transformedVI"

DeaanduidingenCH5enCH7staanvoordeLandsatMSS-kanalen5(rood)en
7 (nabijinfrarood).
ND7kantheoretischwaardenaannementussen-1(CH7=0enCH5>0)en+1
(CH5-=0enCH7>0),maaraangeziendeIR-reflectiedoorgaanshogerisdan
deR-reflectie,zekerinbegroeideterreinen,zalND7meestalgroterzijn
dannul.TVI7voorkomtnegatievewaardendoor0.5 optetellenbijND7en
bevateenworteltransformatie omdevariantie testabiliseren.Volgens
Perry&Lautenschlager (1984)isdefactor0.5nietaltijdvoldoendeom
negatieveND7-waardentevoorkomen;zijtonenbovendienaandatR75,ND7
enTVI7functioneelgelijkwaardigzijn,d.w.z.wanneervaneenindexde
waardebekendis,kunnendewaardenvandeoverige indicesworden
berekend.
Inhoofdstuk 5wordtgebruikgemaaktvandeindexAR75=arctan(R75)met
eentheoretischbereiktussen0en90graden,waaraand.m.v. 'lineair
stretch'hetgehelegrijswaardenbereikkanwordentoegekend.Dearctantransformatievanbandratio's iswélgebruiktvoor contrastverbetering
(Schowengerdt1983)maarnognieteerderalsVI.Degrafischeinterpretatievandezeindexisevident:AR75isdehoekinhetIR-R-vlak
tusseneenvector (RIR)' endeR-asenis0voorIR=0en90voorR=0.
HetgedragvanAR75isvrijwelgelijkaandatvanTVI7 (zieFig.5).De
implementatievanAR75isechteraanzienlijkeenvoudigerdoorgebruikte
makenvande
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AR75

Fig.5.RelatietussenratioIR/R (R75)endevegetatie-indicesND7,TVI7
enAR75.
PerformanceofthevegetationindicesND7,TVI7andAR75fordifferent
valuesofR75 (IR/R).
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intrinsieke FORTRAN-functieATAN2D:AR75=ATAN2D(IR,R),wat expliciete
berekeningen aan de ruwe data overbodig maakt. De arctan-transformatie
stabiliseert eveneens devariantie vanR75.
Verschillen tussenAR75-waardenvan de tijdstippen ienj (j>i)kunnen
nuwordenberekend door 'image differencing': D- 128+AR75. -AR75. met
eenbereik op (128-90,128+90). Uit de D-waarden kanworden afgeleid dat
als
D ca. 128 dan isAR75 tussentijds nietwaarneembaar veranderd
D > 128 dan isAR75 toegenomen
D < 128 dan isAR75 afgenomen
Als de D-verdeling (berekend uit deD-waarden van de afzonderlijke
pixels)voor een cluster symmetrisch is om 128 danmagworden aangenomen
dat de IR-R-ratio tussentijds niet isveranderd.
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Fig. 6. Verloop vanbedekking,vers gewicht envegetatie indexAR75 voor
Loliummultiflorum in1980 (O-Flevoland). Naar:Uenk 1982
Course ofcover percentage, freshweight (g/m ) ,andvegetation index
AR75 forLolium multiflorum in1980 (O-Flevoland). Adapted from Uenk
1982.

Erwordenhoge correlaties gevonden tussenLAI enVI'swanneer het
effect gering isvan de factoren diehet reflectiespectrum onafhankelijk
van de LAIbeïnvloeden (bodemkleur, fenologie,zonnestand e.d.). DeLAI
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kanopverschillendemanierenwordengeschat (Curran1983).Decorrelatie
tussenVI'senbovengrondsebiomassawordtbepaalddoorderelatietussen
VI'senLAI(beter:GLAI,greenLAI)enderelatietussenLAIen
biomassa.Voorvegetatiesmeteenhogebiomassaen/ofmethoutigesoorten
isderelatie tussenVI'senbiomassapositiefvooreenbeperkttraject
vangeringebiomassa (Curran1981).Begrazingenperiodiekmaaienhouden
weliswaarhetbiomassaniveaulaagmaarkunnenleidentoteenhoog
produktieniveau.Kwantiteit (biomassa)enkwaliteit (produktiesnelheid,
voedselwaarde)moetenduswordenonderscheidenpersoort,vegetatietype
ofandereeenheidwaaropgrazersselecteren,watmogelijkisdoorhet
gedragvandeVI'spergeclassificeerde eenheidindetijdtevolgenen
ditgedragtevergelijkenmetgedetailleerdegrondwaarnemingenin
controlegebieden.
Hetgedragvandevegetatie-indexAR75indeloopvanhetgroeiseizoen
wordtgeïllustreerddoorFiguur6voorhetcultuurgewasItaliaans
raaigras.Opvallend isdatzowelinhetbeginvan (ijlevegetatie,
bedekking<10%)alsna (vrijwelgeslotenvegetatie,bedekking>80%)de
exponentiëlegroeifase,deVIeentoenameingroeinietregistreert.

4.4 Integratievangrondreferenties
In4.1isbesprokenhoegrondreferentieswordengebruiktvoorcalibratie
enin4.2hoegrondgegevensuittraining-encontrolegebiedenworden
ingezetbijeen"supervised"classificatieprocedure.
InhetonderzoekgebiedOBKliggentweeraaienwaarlangsinaprilen
mei1985handreflectiemetingenzijnverricht.Derelatietussendeze
metingenendegemiddeldepixelwaardenvanequidistantesteekproeven
langseenraaidieindegedigitaliseerdebeeldenisgereconstrueerd,
wordtuitgewerkt in5.5.
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5.1 Algemeen
DeOBKiseensinds1958voorveeafgerasterddeelvandeOosterkwelder
opSchiermonnikoog tussendeasfaltdijkendeeersteslenk (Fig. 1).
Vanaf1971wordtinditgebiedonderzoekgedaandoordeRUG.In1971
heefthetLaboratoriumvoorPlantenoecologie teHareneenvegetatiekaart
gemaaktvandeOBKenin1980iseenherkarteringuitgevoerd (Kasteleijn
1985).
Hetgedeeltevande1980-kaartdatbetrekkingheeftophetgedigitaliseerdegebied,isweergegeveninFiguur7.Voorhetdikomlijndekwadrant
waarvaneenclassificatie isgemaaktopgrondvanhetdigitalemateriaal,
zijndein1980onderscheidenvegetatie-eenhedenovergenomen;voorhet
overigedeelisinFiguur7devegetatiekaart sterkvereenvoudigd
weergegeven.Eenopvallendegradiëntinhetgebiedisdeovergangvande
hogekweldermetFestucarubraeningezaaideLoliumperenneviaeenzone
metscherpbegrensdeJuncusmaritimus-faciesnaardelagekweldermet
kreekjeseneenmozaïekvanFestuca/Artemisia-vegetaties,Puccinelliavegetatiesenopengetraptekwelderbodem.Doorbegrazingmetveeisde
situatieopdelagekwelderin1986t.o.v.1980sterkgewijzigdten
gunstevanPuccinellia;deFestuca/Artemisia-vegetaties zijngedecimeerd.
InFiguur8ishetzelfdegebiedaangegevenalsinFiguur7maarnu
overgenomenvandeFC-diapositieven.Hetkreekjespatroonopdelage
kwelderendeJuncusmaritimus-zonezijningetekendevenalsderaai
waarlangshandreflektiemetingenzijnverricht (zie5.5).
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Fig.7.VegetatiekaartOudeBeweideKwelder,Schiermonnikoog.Naar:
Kasteleijn1985.Vanhetomlijndekwadrantiseenclassificatiegemaakt
opbasisvandigitaalbeeldmateriaal.Devoorcalibratiegebruikte
referenties "duinzand"en"kreek"zijnaangegeven.
VegetationmapoftheOudeBeweideKwelder,Schiermonnikoog.Adaptedfrom
Kasteleijn1985.Digitizedaerialphotographyoftheupperleftquadrate
isusedinasupervisedclassificationprocedure.1.1-2.17arevegatation
typesdominatedbythespeciesindicated;3:dunes;4:baresoil;5:
creeks;6:mudflats.Thereferences "dunesand"("duinzand")and"creek"
("kreek")areusedforcalibration.
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1.1
1.3
1.7

- Spartina
anglica
-Salicornia
+ Puccinellia
-Puccinellia,
Suaeda,
Aster

2.1
-Artemisia,
Festuca
2.1m - 2 . 1 + Festuca, Juncus
gerardii
2.2
-Artemisia
+ Festuca (dood)
2.3
-Elytrigia
2.H
-Juncus maritimus ( i n c l . 2.5 en 2.6)
2 . 1 0 m - 1 . 3 , 1.7 + Festuca, Juncus
gerardii
2.11 -Festuca
rubra
2.17 -Festuca,
Elytrigia,
Poa pratensis

3-duintjes (incl.4)
4 - k a l e bodem
5 -slenk
6 -wad
vi/ referentie "duinzand'
CD referentie "kreek"
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gedigitaliseerddeelO B K
digitaalgeclassificeerdkwadrant
raaivoor handreflektiemetingen
(meetpunten1,16en24aangegeven)

Fig. 8.Foto-interpretatievandeOudeBeweideKwelder,Schiermonnikoog.
Deraaiwaarlangshandreflectiemetingenzijnverricht,isaangegeven.
PhotointerpretationoftheOudeBeweideKwelder (OBK),Schiermonnikoog
(cf. fig.1andfig.7). :digitizedpartoftheOBK;
:
automaticallyclassifiedpart;
:transectforspectrometer
measurements (numbers1,16and24refertosamplepoints)

pagina37:
Fig. 9.Overzichtvanrelatievecalibratievanallebeelden(groen,rood
eninfraroodbeeldpertijdstip).Deoorspronkelijke pixelwaardeniveaus
endeniveausnaratio-enniveaucorrectie zijnaangegevenvoorde
referentiesduinzandenkreek (cf.fig.7)
Summaryoftherelativecalibrationprocedureoftheimages (green,red
andinfraredimageperdate):rawpixelvalues ( ),andthevalues
afterratio ( )andlevelcorrection ( )forthereferences
"duinzand"and "kreek" (cf.fig.7).
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-385.2 Voorbewerkingen
Decalibratieprocedure intweestappenisuitgevoerdzoalsbeschrevenin
4.1.Alsspectraalconstantveronderstelde objectenzijnbijgebrekaan
reflectiepanelen,kaalduinzandeneenkreekbodem gekozen (zieFig.7,
'ref1'en 'ref 2'). Decoëfficiëntenvoorderatio-correctie,
niveau-correctieengecombineerdecorrectiestaaninTabel5.
Heteffectvandetransformatiesopdeliggingvandereferenties
wordtgeïllustreerddoorFiguur9.Hetgroteniveauverschil tussende
beeldenvan1984en1985ishetgevolgvaneensystematischkleiner
diafragmabijhetdigitaliserenvandebeeldenuit1985.

HistoSra» of makefile übk685,red
first line
!55
number of lines !458
first Pixtl
I55
number of Pi::els !458

0!
10:*

2o:m
3o:tmmm**»m
40:********************

5o:mmm*
60it

7o:

so:

9o:
IOO:

no:
120!
130J
140!
i5o:
160!
170!
190!
190!
200!
210!
220!
230!
240!
250!

Maximum freouency !
Total number of pixel!
Mean
SV.ewness
Kurtosis:

0.00
1.05
6.81
32.18
39.62
19.07
1.26
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

Histogram of imaäefile U00>303r,eu635.red
first line
!55
number of lines :458
first fly el
!55
number of r-ixels '•458

X
X
X
y

X
y

X
y.
X
X
i
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00 X
0.00 X
0.00 X
0.00

x

0
2202
14279
67510
83105
39997
2643

7
3
6
1

5
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:39 .622(1 jne * --1.98Ï)
! 209764
:41 .84 +/ -8. 82

!-0 .09
:19985.41

0!
10!
20!
30!»
40!***

0.00
0.00
0.01
1,37
5.16
18.86

5o;#mm*m
ó o i t m m m t m m m 33.99
25.34
7o:mmm******
14.00
8o:*mm*
90!*
100!

no:
120:
130!
140!
150!
160:

170!
180!
i9o:
200:
210:
220:
230!
240!
250!

Haximu» freouenc«:
Total number of pixels
Mean
Skeuness
Kurtosis

1.25
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

:33,m(one

X

•>
X
X
X
X
X
X

2
X
X

xX

0
0
23
2364
10834
39538
71299
53150
29363
2622

23
7
5
4
2

X
X
X
X
X
X
X
X
y

t •1,:
! 209764
:66.77 +/- •11 ,38
: -0.10
l55487,93

Fig.10.Pixelwaardeverdelingvoorennacalibratievanhet
infraroodbeeldvan31.5.1985
Pixelvaluedistributionbeforeandaftercalibrationfortheinfrared
imageof31.5.1985

7

4
4
1
0
0
0
0
0
0
0

-39-

Tabel5.Coëfficiëntenvoorratiocorrectie (AenB)perband,niveaucorrectie (CenD)engecombineerdecorrectie (EenF)perband.
Coefficients fortheratiocorrection (AandB)foreachband,forlevel
correction (CandD)andforthecombinedtransformation (EandF)for
thebandsgreen ("groen"),red ("rood"),andinfrared ("infrarood").
Ratiocorrectie
datum

Groen
A

B

Rood

Infrarood

A

A

B

17.4.84

0.954

-0.153

1.032

-1.228

1.017

12.5.84

0.964

5.651

1.028

-5.661

1.010 -0.358

12.6.84

0.946

10.290

1.038

-1.597

1.021 -9.529

19.4.85

1.193 -30.181

1.107

-16.487

0.794 31.923

17.5.85

1.066

2.354

0.903

4.587

1.047 -7.632

31.5.85

0.880

0.906

1.225

-2.832

0.954

1.374

1.223

Niveaucorrectie
datum

C

17.4.84

0.802

6.429

12.5.84

0.805

-0.005

12.6.84

0.817

-2.095

19.4.85

1.252

-0.634

17.5.85

1.336 -17.639

31.5.85

1.351

D

11.161

Gecombineerdecorrectie
datum

Groen
E

F

Rood

Infrarood

E

E

F
7.531

17.4.84

0.765

6.307 0.828 5.444

0.816

12.5.84

0.776

4.544 0.828 -4.561

0.813 -0.293

12.6.84

0.773

6.314 0.849 -3.400

0.834 -9.882

19.4.85

1.493 -38.413 1.386 -21.272

0.994 39.325

17.5.85

1.425 -14.494 1.207 -11.510

1.399 -27.838

31.5.85

1.189

1.289 12.813

12.385 1.655

7.334
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N.B.: E (t=17.4.84,k=Groen)=0.765=C(t,k)*A(t,k)=0.802*0.954en
F(t-17.4.84,k=Groen)=6.307=C(t,k)*B(t,k)+D(t)=0.802*-0.153+6.429.

Het effectvan een transformatie op depixelwaardeverdeling is
geïllustreerd inFiguur 10aande 'infrarode file'van 31mei 1985.Merk
op dat de standaarddeviatie van de getransformeerde verdeling gelijk is
aan E(t=31.5.85,k=infrarood)=l.289maal de standaarddeviatie van deoorspronkelijke verdeling (zie opmerking4.1).

5.3 Classificatie
Het voorbewerkte infrarodebeeldvan 31mei 1985 isgebruikt om training
pixels aan tewijzen. De set iseen aantal keren aangepast om de rode
informatie zovolledig mogelijk tebenutten. Op de dissimilariteitsmatrix
van depixelwaarden in infrarood, rood en groen iseen clusteranalyse
uitgevoerd (zie 4.2).Er isna enkeleproefclassificaties gekozenvoor
een indeling inacht clusters,waarmee devariatie invegetatie/bodemtypen op de lagekwelderbevredigend wordtbenaderd. InFiguur 11is
de training set ineen IR-R diagram aangegeven; ook de clustercentroïden
zijn afgebeeld.
Debanden rood en groen zijn sterk gecorreleerd. De correlatiematrix is
opgenomen in tabel 6.

Tabel 6. Correlatiematrix voor debanden IR (infrarood),R (rood)enG
(groen)berekend voor de training set.
Correlationmatrix for the channels IR (infrared),R (red)and G (green)
as calculated from the training set.
IR

R

G

IR

1.000

R

-0.245

1.000

G

-0.044

0.905 1.000

De 8-cluster indelingvan de training set is gebruikt omhet dikomlijnde
kwadrant (ca. 512x512 pixels)van devegetatiekaart inFiguur 7te
classificerenm.b.v. het 'distance'-criterium (zie4.2).Elementairepixels zijnmet een logisch filterverwijderd (Townsend 1986). Vanhet

-41-

geclassificeerde en gefilterde beeld is een inkjetplot opgenomen als
Figuur 12;de clusternummersbij dekleurenbalk corresponderen met die in
Figuur 11.

Rood
65

60

55

50

u1 1

45

55

5

40

4 4

35-

44
*4

5 +5

5

55

7 7

88333
88 8 8

77 7
7
30

88

88

+
7

25
20
1— 8
+

30

40

—r~
50

33
+
3

77
— i —

60

888
8
—r70

8

88
— i

80

90
100
Infrarood

clusternummer
clustercentroid

Fig. 11.Training set (roodvs. infrarood)voor classificatie van de Oude
Beweide Kwelder, Schiermonnikoog
Feature space plot (redvs. infrared)of the training set used for
classification of theOude Beweide Kwelder, Schiermonnikoog. Numbers
refer to cluster assignment. Cluster centroids are indicatedby across.
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Fig. 12.Geclassificeerdbeeldvan deOude Beweide Kwelder,
Schiermonnikoog op grondvan de gedigitaliseerde FC-diavan 31.5.1985.De
clusternummersverwijzen naar devolgende klassen: 1.Kreken enwad, 2.
Festuca-dicht, 3. Festuca-open, 4.Kreekoevers; 5. Puccinellia-open, 6.
Droge bodem, 7.Ruigtevegetatie, 8. Puccinellia-dicht.
Plot of classificationresult of theOude Beweide Kwelder,
Schiermonnikoog, based on the digitized aerial FC-photo of31.5.1985.
Numbers refer to the following classes: 1. Creeks andmudflats, 2.
Festuca-closed, 3. Festuca-open, 4. Creekbanks,5. Puccinellia-open, 6.
Drybare soil, 7.Tallherbaceous vegetation, 8. Puccinellia-closed.

De clusters kunnen alsvolgtworden gekarakteriseerd.

Cluster 1 (kreek+wad)
Permanent vochtige kreek- enwadbodems; onbegroeid. Typen 5en 6opvegetatiekaart.

Cluster 2 (Festuca-dicht)
Produktieve aaneengesloten grasmatvan Festuca enLolium perenne op de
hoge kwelder; intensiefbegraasd door ganzen. Opvallend zijn debanen,
mogelijk als gevolgvanmaaien.Type 2.11 opvegetatiekaart.

Cluster 3 (Festuca-open)
Voornamelijk Festucametwaarschijnlijk relatiefmeer strooisel ofmet
minder bedekking dan "Festuca-dicht" op dehoge kwelder (type 2.11 op
vegetatiekaart) endichte Festuca-Artemisia-plekken ookmet relatief veel
strooisel op de lagekwelder (type 2.1) endanovergang naar cluster 8.

Cluster 4 (kreekoever)
Permanent natte kreekrandenmet geringe reflectie inzowel IR als R;
onbegroeid. Type 5opvegetatiekaart.

Cluster 5 (Puccinellia-open)
Zeer ijlevegetaties; overgang tussen cluster 6 (drogebodem)en 4
(Festuca-open). Indeze overgangenkomenvoor ganzen interessante soorten
voor,b.v. Plantago maritima enTriglochinmaritima.

Cluster 6 (droge bodem)
Vrijwel onbegroeide,meest droge kwelderbodem; afslagrand naarwad.
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Type 4 op vegetatiekaart.

Cluster 7 (ruigte)
1.Juncus maritimus-zone inovergang vanhoge naar lagekwelder. Typen
2.4, 2.5 en 2.6 opvegetatiekaart.
2. Doorvee onbegraasde deelvankwelder tussen raster enwad; vnl.Festuca, Elytrigia spp. e.d. metveel strooisel.Typen 2.1, 2.3 en 2.22
op vegetatiekaart.
3. Lagekwelder inoostelijk deelvanbeeld.Veel afgestorven Festuca
enArtemisia.Waarschijnlijk iets lager deelvankweldermet vochtiger
bodem dan inwestelijk deel. Typen 2.1 en 2.2 opvegetatiekaart.

Cluster 8 (Puccinellia-dicht)
Voornamelijk dichte Puccinellia-vegetaties op de lage kwelder. Hoewel op
de 1980-kaart devegetaties bovenhet raster langs deWaddenzee tot type
2.11 (=Festuca rubra)worden gerekend, bestonden zevoorjaar 1986 geheel
uit Puccinellia. Een Puccinellia-dominantietype ontbreekt op dekaart.

Tabel 7.Gemiddelde en standaardafwijking vanpixelwaardenverdeling per
cluster (1,..,8)enperband (IR,R, G)voor de training set enhet
geclassificeerde beeld (31mei 1986). Het percentage heeft betrekking op
het totale aantalbeeldpixels (209764).
Mean and standard deviation of thepixelvalue distribution for each
cluster (1
8)and for each channel (IR,R, G)as calculated from the
training set and the classified image of 31.5.1985.The total number of
pixels is209764.

Cluster

trainingR
set
G

1

2

3

4

5

6

7

IR 32.0+3.086.0+3.7 74.3±3.0 34.8+2.5 58.3±3.7 76.3+3.9 53.1+3.3 68.4+3.7
44.8+1.2 28.4+1.9 35.3±2.9 36.2+2.8 39.7±3.9 48.6+5.8 30.2±3.3 29.5±2.7
47.3+2.4 31.6+3.4 41.4+3.4 38.8+4.4 42.3±3.5 58.0+8.5 32.2±4.4 33.9+2.6
n
6
5
10
10
12
6
14
25

classi- R
ficatie G

IR 43.7+4.0 84.4+4.3 76.1+5.6 40.5+4.3 59.7±5.7 67.1+9.8 55.7+4.2 67.8±4.4
48.4+5.5 29.4+2.6 35.9+2.8 36.0+3.5 40.3±3.9 60.7+14.2 30.4±3.4 30.4+2.9
54.3+8.0 33.7±3.5 41.6+3.3 38.8+4.1 44.5±4.6 71.1+16.9 32.2±3.3 33.5+3.3
%
2
14
15
2
10
7
15
35

8

-45Intabel7zijnenkelestatistischeeigenschappenopgenomenvoorzowelde
trainingsetalshetgeclassificeerdebeeld.
Opvallendisdatcluster6(drogebodem)inallebandendegrootste
spreidingvertoontenvermoede-lijkovergangennaardeclusters3en5
bevat; 'drogebodem'moetdusniettestriktwordengeïnterpreteerd.
Zowelcluster1(kreek+wad)als4 (kreekoever)hebbeneenduidelijk
hogeregemiddeldeIR-waardedandetrainingsetaangeeft,maarblijven
scherpgescheidenvandeoverigeclusters.Afgezienvandeclusters1,4
en6komendestatistischekarakteristiekenvantrainingseten
classificatiebevredigendovereen.
Declassificatienauwkeurigheidisnietbekend.Slechtséénpixeluit
detrainingsetwordt 'onjuist'geclassificeerddoordathet
clustercriterium afwijktvanhetidentificatiecriterium('Ward'resp.
'distance').
Voordeganzenzijndeclusters3,6en8vanbelang:demeerofminder
dichtePuccinellia-vegetaties opdelagekweldermetovergangennaarkale
bodemofFestuca;indezetypenkomensterkgeprefereerde soortenals
PlantagoenTriglochinvoor.OokdedichteFestuca-vegetatiesopdehoge
kwelderzijnbelangrijk.
Voorvegetatiekundige doeleindenzaldoorgaansgeenonderscheid
gemaaktwordentussentypenalleenopgrondvanbeperkteverschillenin
bedekking.Voordezestudieishetaantalclustersechterzogekozendat
meerofmindervegetatie indeclassificatietotuitingkomt.De
classificatie,gebaseerdopdeopnamevan31mei1985,isalsoverlay
gebruiktvooralleoverigebeeldenvan1984en1985omhetgedragvande
clusters ('vegetatietypen')tekunnenvolgen.

5.4 Vegetatie-indices
In4.3 isdeindexAR75=arctan(IR/R)geïntroduceerd.
Voorelkein5.3besprokenclusterzijndeAR75-verdelingenvoorde
diversedatain1984en1985berekend.InFiguur13zijnvoor1984en
1985degemiddeldeAR75-waarden+standaardafwijkingalsblokjes
weergegeven.OmdegemiddeldeAR75-waardenperclustertussendejaren
1984en1985tekunnenvergelijkenisFiguur14opgenomen.
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Fig.13.Gesorteerdevegetatie-indexAR.75waarden (gemiddelde+
standaardafwijking)voordeclusters1-8voordevliegdata in1984en
1985.Debodemlijn (AR75=45)kanwordengebruiktvoorhetbeoordelenvan
devegetatieontwikkeling.
SortedvegetationindexAR75values (mean+standarddeviation)forthe
clusters1-8 foreachdatein1984and1985.The"soilline"(AR75=45)
canbeusedinordertojudgethevegetationdevelopment.

5.4.1 Variatiebinnenjaren
In4.1 isdecalibratieprocedurebesprokenwaarmeedegedigitaliseerde
foto'sspectraalzijn 'geijkt'.DezeproceduregaatuitvandeveronderstellingdatdeIR-,R-enG-reflectiesvanonbegroeidebodemsgelijk
zijn.Wanneerdecalibratieprocedure goedisverlopen,zullende
gemiddeldeAR75-waardenvandeclustersdiebetrekkinghebbenop
onbegroeidebodemsdusca.45zijn,d.w.z.omdezgn.bodemlijnliggen.
UitFiguur14blijktdatdithetgevalisvoordeclusters 'kreek+wad'en
'kreekoever'.Cluster 'drogebodem'vertoontvooralvoor1985afwijkingen
vandebodemlijnwatacceptabel isgeziendegrotevariatie inIR-,R-en
G-reflectiebinnenditcluster (zie5.3).Bemoedigendvoordegevolgde

-47methodeisookdatdegemiddeldeAR75-waardenvoordeclusters
'kreek+wad'en 'kreekoever'hetkleinstzijn (Fig.13)endatde
rangnummeringvandeoverigeclustersnaaruiteindelijkVI-niveauook
aannemelijk is(Tabel8).

Tabel8.Rangnummeringvandeclustersvoor1984en1985naarVI-niveau
(laatstevlucht): laagsteniveauis1,hoogsteniveauis8.
RankorderoftheclusterswithrespecttoVIlevelin1984and1985
(lastoverflight).Lowestlevelis1,highestlevelis8.
cluster

1

2

3

4

5

6

7

8

1984

1

8

7

2

4

3

5

6

1985

1

8

6

3

4

2

5

7

Declusters 'kreekoever'en 'drogebodem'resp. 'Festuca-open'en'Puccinellia-dicht'zijnonderlingvanrangverwisseldwatopnauweverwantschapwijst.DoorbegrazingdoorveeopdekwelderszijndeFestucaArtemisia-faciesintalvanaftakelingsstadiaaanwezigenzelfssoms
geheelvervangendoorPuccinellia.Cluster 'Festuca-dicht'isde
onbetwisteaanvoerder,meteenAR75-niveauvan70-75voorbeginjuni.Het
'ruigte'-clusterheeftblijkbaareenVIdie 'bodemachtiger'isdandie
vandeclusters 'Puccinellia-dicht', 'Festuca-open'en'Festuca-dicht',
watveroorzaaktwordtdoorschaduwwerking,doodplantemateriaaleneen
lageproduktie.DeopenPuccinellia-vegetaties (cluster5)lijkenqua
ontwikkelingenuiteindelijkVI-niveauop 'drogebodem';dittypeiserg
belangrijkvoorrotganzen (zie5.3).
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Fig.14.Verloopvandevegetatie-indexAR75 (gemiddelde+
standaardafwijking)perclustervoor1984en1985.Debodemlijnkan
wordengebruiktvoorhetbeoordelenvandevegetatieontwikkeling. Zois
nauwelijkssprakevanontwikkelingvoordeclusters1en4 (kreken,wad
enkreekoevers)invergelijkingmetclusters2en8(Festuca,
Puccinellia)
CourseofthevegetationindexAR75 (mean+standarddeviation)inApril,
MayandJune1984and1985foreachcluster (cf.fig.12).Thesoilline
(AR75=45)isindicated.NotetheVIvaluesofclusters1and4(creeks,
mudflats,creekbanks)nearthesoillineascomparedwithe.g.clusters
2and8(Festuca,Puccinellia)

juni
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5.4.2 Variatietussenjaren
Devoorganzeninteressantecontrastenliggentussendecluster2en3
(Festuca)en5en8(Puccinellia).UitFiguur14blijktdatin1985de
'Festuca-dicht'-vegetatiespasca.10meihetVI-niveauvan 'Puccinelliadicht'bereikte (VI=72);in1984lagvanafaprildeVI-lijnvanFestuca
direktalhogerdandievanPuccinellia (VI=55resp.48).In1985waren
dePuccinellia-vegetaties duseerderbeschikbaardande
Festuca-vegetaties.DeachterstandvanFestucaopPuccinelliain1985is
eindmeiingelopen;hetuiteindelijkeVI-niveauvanFestucaligthoger.
InFiguur15zijnVI-beeldenvaneendeelvandeOBKopgenomenvan
19.4en17.5.85waaruitderuimtelijkeverdelingvanVI-waardenblijkt.
OokdezefiguurillustreertdebodemachtigeVIvandevegetatiesopde
hogekwelder (vnl.Festuca)endebeterontwikkeldePuccinelliavegetatiesopdelagekwelderop19.4.85.Op17.5heeftdehogekwelder
deachterstand ingelopen.Zeeropvallend indezefiguurisdescherpe
grenstussenhetdoorveebegraasdeenonbegraasde (zuidelijke)deelvan
dekwelder;hetonbegraasdedeelisgeclassificeerdals 'ruigte'(Fig.
12)enheefteenlagereproduktiedandebegraasdePuccinellia-en
Festuca-vegetaties.BinnenhetPuccinellia-typeiseenduidelijke
gradiëntteherkenneninontwikkelingssnelheidtussenlageenhoge
kwelder.Overhetgeheelgenomenis1985eenaanzienlijkbeterjaar
geweestdan1984(Fig.13)wathetduidelijksttezienisaande
Puccinellia-vegetaties.
VerschillenInfenologischeontwikkeling tussen1984en1985zullen
hetgevolgzijnvanabiotischefactoren.Onder 'optimale'agrarische
conditieszijntemperatuurendaglengte inditopzichtvanbelang.In
empirischesimulatiemodellenvoorgewasgroeiwordthettemperatuureffect
opdefenologieperstadiumbeschrevenmethet'day-degrees'-concept
(Milthorpe&Moorby1979):eencumulatievewaardeopgebouwduit
gemiddeldedagtemperaturen.
UitdeKNMI-dagrapportenisvoorhetmeetstation 'Leeuwarden'de
temperatuursomberekendvanaf1maartvoor1984en1985.Voorde
vliegdatazijndewaardenweergegevenintabel9.
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Tabel 9. Temperatuursommen voor meetstation Leeuwardenvanaf 1maart voor
1984 en 1985.Vliegdata zijn onderstreept.
Cumulative temperaturevalues for station Leeuwarden from 1March on for
1984and 1985. Flight dates are underlined.

1984

1985

17.4

201.6

268.8

19.4

218.9

288.2

12.5

420.8

468.0

17.5

472.8

533.1

31.5

635.0

731.5

12.6

783.2

890.4

Met deze cijfers ishet nietmogelijk de afname inVIvanbijna alle
clusters inhet interval 17/5-31/5/85 teverklaren.Als deze afname (of
stagnatie in toename) reëel is,zouditbetekenen dat devegetaties eind
mei al gesloten zijnwatmetnamevoor de Puccinellia-typenonwaarschijnlijk is.Het isniet uitgesloten dat een enanderhet gevolg isvan
onnauwkeurigheden inde calibratieprocedure (zie ook5.5).
Van grootbelang bij de interpretatie vanhet gedragvan devegetatieindex inde tijd isechter ookde enormebegrazingsdruk die de ganzen in
dieperiode uitoefenen. Het lijkt erop dat ze devegetatieve aanwas in
hetvoorjaarvolledigwegeten.Uit gedragsonderzoek is gebleken dat de
ganzen devegetaties zeer efficiëntbegrazen enalert reageren op
veranderingen inproduktiesnelheid b.v. als gevolgvan temperatuurveranderingen (Prop &Loonen 1986).
In4.3 isopgemerkt dat devegetatie-indices ongevoelig zijnvoor
veranderingen inbedekking inzeer ijlevegetaties.Het gedragvanAR75
voor cluster 'Puccinellia-open' suggereert dat in 1984pas eindmei van
enige ontwikkeling sprakewas. Inwerkelijkheid blijkt dat de ganzen in
het vroege voorjaar al instaat zijn op de ogenschijnlijk onbegroeide
lage kwelders debeginnende Puccinellia-groei tebegrazen.
Uit nauwkeurige dagwaarnemingenvanmedewerkers en studentenvan de
RUG isbekend hoe lang enopwelke vegetatietypen de rotganzen foerageren
op o.m. de OBK. De aanwezigheid van ganzenwordt uitgedrukt in gansuren
per dag.Voor de typen Puccinellia (cluster 5+8)en Festuca (cluster 2+3)

-51isvoordeOBKhetaantalgansurenindetijdvoor1985uitgezetin
Figuur16.HetverloopvandeVIiseveneensaangegeven.Hetgrote
verschil intemporeleresolutie tussendagwaarnemingenenwaarnemingen
uitdedrieFC-opnamenmaaktinterpretatievandezefiguurhachelijk.Het
ganzenbezoekaan 'Festuca'lijktovereentekomenmetdeperiodevan
snelleFestuca-groei;eindmeistagneert (schijnbaar?)degroeienwordt
vnl.nogopPuccinelliagefoerageerd.
Deverschillentussendeclusters in1985lijkenvooralletijdstippen
duidelijkerdanin1984(zieFig.13)mogelijkalsgevolgvande
geringereclassificatienauwkeurigheid inhetbeeldmateriaalvan1984
(N.B. Declusterindeling isgemaaktopgrondvandeopnamevan31.5.85).
Wanneerdeclusterindelingvan1985nietgeheelvantoepassingisopde
beeldenvan1984,bevatelkclusterdusmeerpixelsvanbuurclusters
waardoordeclusterverschillenwordengenivelleerd.

pagina52:
Fig. 15.Vegetatie-indexbeeldvoordeclustersFestucaenPuccinellia
vanhetrechterdeelvanFiguur12voor19.4.1985 (linkerdeel)en
17.5.1985 (rechterdeel).Op19.4komenalleenopdelagekwelder
(Puccinellia-vegetaties)VI-waardenvoordiewijzenopvegetatieontwikkeling (VI>45); op17.5hebbenmetnamedeFestuca-vegetaties opde
hogekwelderdeachterstandingelopen.
VegetationindeximageofrightpartofFigure12 (clustersFestucaand
Puccinelliaonly)for19.4.1985 (leftpart)and17.5.1985 (rightpart).
On19.4onlythelowermerse,dominatedbyPuccinellia,showsVI-values
whichindicatevegetationdevelopment (VI>45). Inthe19.4-17.5period
theFestucadominatedhigherpartoutgrewthelowermerse.
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Fig. 16.Relatie tussenVI-ontwikkeling en ganzenbezoek aan Festuca- en
Puccinellia-vegetaties op deOude Beweide Kwelder, Schiermonnikoog, 1985
RelationbetweenVI-development (AR75)and thenumber ofhours spentby
brent geese ("geesehours")on Festuca and Puccinellia inspring 1985
(Oude Beweide Kwelder, Schiermonnikoog)

5.5 Handreflectiemetingen
In Figuur 8 isde raai aangegeven waarlangs handreflectiemetingen zijn
verricht. Deze looptvan dehoge kwelder (meetpunt 1)naar de lage
kwelder totbij hetwad (meetpunt 24)enheeft een onderbreking ter
hoogtevandeJuncus maritimus-zone (meetpunten 16/17). De locaties van
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demeetpunten zijnniet exact op de foto's terug tevinden. De raai iszo
goed mogelijk inhetbeeld gereconstrueerd; debemonstering tussen de
meetpunten 1en 21 iszodanig dat tussen twee opeenvolgende meetpunten
ca. drie equidistante steekproeven zijn genomen indey-richtingvan het
beeld metper steekproef driepixels index-richting (N.B. equidistantie
heeftbetrekking op debeeldcoördinaten!).

AR75
90-,

80

7020/4

60-

50-

40

30

20

10

I

22

—J—

20

18

-1—

16

14

~i— T — i — r

12

10

-r-

4

Meetpuntenraai

Fig. 17.Vegetatie-indexwaarden (AR75)berekend uit
handreflectiemetingen langs de raai inde Oude Beweide Kwelder (cf.fig.
8)voor 20.4, 17.5 en 25.5.1985
Vegetation index (AR75)values along the transect in the Oude Beweide
Kwelder, as calculated from spectrometer measurements (cf. fig. 8)for
19.4, 17.5 and 25.5.1985.

-55Depixelwaarden ininfraroodenroodzijnvoor1985teruggezocht inde
getransformeerde datafiles.Voordeoverdriepixels (loodrechtopde
raai)gemiddelde IR-enR-waardenzijnpersteekproefdecorresponderende
AR75-waardenberekend.Hetlopendgemiddeldeoverdriewaardenlangsde
raaiisvoorAR75 inFiguur18weergegevenvoor19.4,17.5en31.5.85.De
corresponderendeAR75-waardenafkomstiguitdehandreflektiemetingenzijn
voor20.4,17.5en25.5opgenomenalsFiguur17.
DeinterpretatievandezefigurenislastigomdatdeAR75-waardenuit
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Fig.18.Vegetatie-indexwaarden(AR75)berekenduitpixelwaardenlangsde
gereconstrueerderaaiindeOudeBeweideKwelder (cf.fig.8)voor19.4,
17.5en31.5.1985
Vegetationindexvalues (AR75)alongthereconstructed transect inthe
imagesoftheOudeBeweideKwelder (cf.fig.8)ascalculatedfrommoving
averagepixelvaluesfor19.4,17.5and31.5.1985
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de beelden en de handreflectiemetingen niet op dezelfde spectrale banden
en proefvlakken betrekking hebben (wat ook geldt voor de ruwe IR- en
R-waarden) en omdat de ligging van de raai in het beeld en de meetpunten
langs de raai alleen bij benadering bekend zijn. Verschillend is het
gedrag van de roodreflectie op de hoge kwelder (meetpunten 1-16) voor
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Fig. 19.Relatie tussen IR-waardenuithandreflectiemetingen en uit
digitale beeldenvoor 19-20.4en 17.5.1985voor het cluster
"Puccinellia-dicht" gelegen op de raai indeOude Beweide Kwelder.
Relationbetween IR-values obtained from spectrometer measurements (20.4
and 17.5.1985) and digitized aerial FC-photography (19.4and 17.5.1985)
for the cluster "Puccinellia-closed" along the transect in the Oude
Beweide Kwelder.
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19/20 april.De relatiefhoge roodwaardenvan dehoge kwelder inhet
digitale beeld van 19.4 zijnverantwoordelijkvoor lage ('bodemachtige')
VI-waarden. In dehandreflectiemetingenvan 20.4komen ookhoge waarden
voor, maar er is geen sprake van een trend.
Figuur 17 suggereert een duidelijke toename inproduktie (LAI, biomassa) zowel indeperiode 20.4-17.5 als 17.5-25.5.Dit is in tegenspraak
met de gegevens uit de digitale beeldenwaaruit een duidelijke afname van
VI-niveau inhet interval 17.5-31.5 blijkt (N.B.deVI-niveaus inFiguur
17 zijnniet absoluut vergelijkbaar met die inFiguur 18).Deze
discrepantie is een aanwijzing dat de calibratieprocedure nietvoldoet.
Voor deuithet digitale beeldberekende IR-waardenvan de meetpunten
(N.B. meetpunt is gemiddelde van drie pixelwaaarden!) afkomstig van
'Puccinellia-dicht'-pixels zijn de corresponderende handreflectiewaarden
uitgezet inFiguur 19.
Deze figuur zou een ijklijnmoeten opleveren dievoor calibratie en
het schattenvanproduktie (LAI,biomassa)kanworden gebruikt.Gezien de
eerder genoemde onzekerheden enhet diffuse karakter vanhet scatter
diagram is de relatie tussenhandreflectiemetingenenpixelwaarden niet
verder uitgewerkt.

6 DISCUSSIEENAANBEVELINGEN
6.1 Algemeen
Devoorhetornithologischonderzoekrelevantevegetatie-eenhedenkunnen
bevredigendwordenonderscheidenmetspectralekenmerkenuitgedigitaliseerdeFC-dia's.Dezeeenhedenstellengeenvegetatietypen instrikt
vegetatiekundige zinvoor (6.4),maarweerspiegelenhetmeerofminder
voorkomenvanenkeledominantesoorten.Deeenvoudigestructuur(soortensamenstelling,zonering)vankweldervegetatiesvergemakkelijktde
spectraleonderscheiding.
Veranderingen inhetvoedselaanbod inhetvoorjaarkunnenworden
beschrevenmeteenvegetatie-index.Aangeziendemeesteeenhedeneen
betrekkelijkopenbegroeiinghebben,ishetgevaarvaneen'verzadigde'
VIgering.Devroegevegetatieontwikkeling (februari-april)isvoorde
ganzenvangrootbelang,maarkanonvoldoendewordenvastgelegdmetde
hiergebruiktemethode.DedoorClevers (1986)voorgesteldeprocedure
biedtwelperspectiefenvoorzietineencorrectievandeVIvoorde
IR-stralingvandebodem.

6.2 Film,schaal,banden
Doordeonbetrouwbarekleurbalansendoorhetfeitdatkleurinformatie
alleenvervormdkanwordenteruggewonnen (integraledensiteiten)is
kleureninfraroodfilmnietbijzondergeschiktvoorkwantitatief
onderzoek.Zwart-witinfrarood filmiseengoed(koper)alternatief.
Deopnameschaalvan1:4000-1:5000isgoedbruikbaarvooreengrondresolutievanca.50cm,eenminimummaatomlintvormigevegetaties(b.v.
oeverwallenlangskreekjes)tekunnenonderscheiden.Gebruikvaneen
kleinereschaalisnietaantebevelenomdatelkpixeldaneenoppervlak
kleinerdan0.1x0.1mmopdediavoorstelt.Rodeengroeneinformatieuit
FC-dia's issterkpositiefgecorreleerd.Dedigitalisatievandedia's
hadbeperktkunnenwordentothetrodeengroenefilter (infrarodeen
rodeinformatie).
6.3 Calibratie
Dein5.2beschreven 'calibratie'vanhetbeeldmateriaal isaanvechtbaar
vanwegedeconstantveronderstelde reflectieveeigenschappenvanhet
duinzandendekreekbodemendeconstantengelijkaanéénveronderstelde
reflectieratio'svooronbegroeidebodems.
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Het isdringend gewenstvoor kwantitatief onderzoek tenminste een
licht eneendonker reflectiepaneel mee te fotograferenwaarvan de
spectrale eigenschappen bekend zijn.Handreflectiemetingenmoeten bij
voorkeur worden uitgevoerd t.o.v. dezelfde panelen (of paneelmateriaal)
die op de dia zichtbaar zijn enkunnen dan als 'secundaire referenties'
worden gebruikt wanneer zeb.v. viavliegschijvenop de dia zijn te
localiseren. Vliegschijven kunnen ookworden gebruikt om de registratie
vanbeelden tevergemakkelijken. Hetverdient aanbeveling debodemvariatie vast te leggenmethandreflektiemetingenopplaatsenwaar de
vegetatie ontbreekt (natuurlijk ofkunstmatig). Zijnpervegetatietype de
spectrale eigenschappen vanhetbodemtype bekend dan ishet effect van
bodem envegetatie op de reflectiewaarden te ontwarren,waarmee ook
rekening kanworden gehouden indevegetatie-index. Variatie in reflectie
als gevolgvanverschillen inzonnestand wordt belangrijk in
geaccidenteerd terrein; op dekwelders zijnmet name de steile
kreekoevers indit opzichtvanbelang.

6.4 Training set
Nauwkeurige gegevens overvegetatie- enbodemeigenschappen dievanbelang
zijnvoor de reflectie vanhet teonderzoeken gebied zijn onmisbaar bij
het samenstellenvan een training set.Traditionele vegetatiekaarten
gevenvoor dit doelvaak teweinig (nauwkeurige) informatie. Koppeling
dient te geschieden met grondgegevens die zijnverzameld met als primair
doelvegetatie- en reflectiegegevens te integreren.Te denkenvalt aan
dominante soorten, struktuur (ruigheid)en textuur (variatie)per type.
Het LAI-conceptvormt de schakel tussenreflectiewaarden inrood en
infrarood enerzijds enbiomassa enproduktie anderzijds. Een analoog
concept zouuitgewerkt moetenwordenvoor de integratie vanvegetatiekundige informatie.

6.5 Classificatie
Het gebruikvan eenclassificatie gebaseerd op één tijdstip als overlay
voor beeldenvan andere tijdstippen, zoals isuitgewerkt in 5.3, is
verdedigbaar alshet tijdstip waarop de classificatie wordt gebaseerd
optimaal isvoor het onderscheidenvan deklassen enals declassificatienauwkeurigheid acceptabel is.Hetvegetatiestadium op 31.5.85
lijkt optimaal voorbegrazingsonderzoek aangezien de ganzen eindmei en
begin juni naar debroedgebieden vertrekken. Pas dankan een
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eninwelkeaantallenTriglochinopdekweldersvoorkomt,eensoortdie
bovengrondsvolledigwordtweggegraasd.
6.6 Vegetatie-index
De indexAR75=arctan(IR/R)iszeergeschiktvoorbeeldverwerkingvanwege
hetbereikop [0,90],degrafische interpretatie inhetIR-R-vlakende
eenvoudige implementatie.WanneerVI's,eventueelgecorrigeerdvooreen
'soilline'(zie6.2),gebruiktkunnenwordenalsLAI-schatters,dan
wordendeinterpretatieproblemenverschovennaarderelatiestussenLAI
enbiomassa,produktieensoortensamenstelling.RegressiesvanVI'sop
biomassazondermeerhebbenweinigbiologischebetekenis.DeroldieLAI
speeltinproduktie-ecologische simulatiemodellenkanwordenbenutbij
hetopstellenvanverantwoorde regressiemodellen.Voorbegrazingsonderzoekzijnderelatiestussenspectraleeigenschappenenbiomassa,
voedselkwaliteit,verteerbaarheide.d.vangrootbelang.Dezerelaties
moetenexperimenteelwordenvastgesteld. In6.4.3 isalgewezenophet
feitdatbegrazinghetbiomassaniveau laaghoudtmaartothogeproduktie
kanleiden.DitcompliceerthetgebruikvanVI'sindergelijkonderzoek
aanzienlijk.
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