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Vattenvegetation har viktiga ekologiska och reglerande 
funktioner och bör övervakas för att upptäcka föränd
ringar i akvatiska ekosystem. Fältarbete är dock ofta 
kostsamt och tidskrävande. Fjärranalys med obeman
nade flygsystem, så kallad UAS från engelskans Un
manned Aircraft System, genererar flygbilder med 
rumslig upplösning på under en decimeter och in
nebär en potentiell data källa för vegetationskartering. 
RGBbilder med  fem centimeters upplösning tagna 
med en UAS gjorde det möjligt att identifiera övervat
tensvegetation på artnivå genom syntolkning och ma
nuell kartering. Manuell kartering är dock för resurs
krävande att genomföra över stora områden som till 
exempel hela sjöar. Automatiserade klassificerings
metoder finns tillgängliga, men har sällan utvärderats 
när de tillämpats på vattenvegetation och i synnerhet 
inte på enskilda vegetationsbestånd.

Vi har utvärderat klassificerings noggrannhet och 
tids effektivitet för kartering av övervattensvegetation 
på olika detaljnivå vid fem provplatser på 100 meter 
× 100 meter vardera, som skiljde sig i vegetationens 
komplexitet. Vi använde objektbaserad bildanalys 
och testade de två klassificerings  metoderna tröskelk
lassificering och Random Forest, med hjälp av prog
ramvaran eCognition®. Resultatet från automatisk 
klassificering jämfördes med resultatet från manuell 
kartering.

Tröskelklassificeringens totala noggrannhet för de 
fem provplatserna varierade från 93 till 99 procent för 
lägsta detaljnivån (vatten mot vegetation) och från 62 
till 90 procent på växtformnivå. Random Forests to
tala noggrannhet för de fem provplatserna varierade 
från 56 till 94 procent på växtformnivå och från 52 till 
75 procent på nivån av dominerande taxon.

Den totala klassificeringsnoggrannheten minskade 
med ökande vegetationskomplexitet. För provplatser 
med mer komplex vegetation var automatisk klassifi
cering mer tidseffektiv än manuell kartering. Denna 
studie visade att automatiserad klassificering av flyt
blads och övervattensvegetation från RGBUAS
bilder var möjlig, vilket tyder på god potential för 
 operativa karteringsapplikationer av vattenvegetation. 
Vid val av karteringsmetod (manuell kontra automa
tisk) måste den önskade detaljnivån samt noggrann
heten som krävs för karteringsuppgiften övervägas.

Av särskilt intresse för WATERS är att högupplösta 
RGBbilder tagna med drönare i framtiden kommer 
att vara lättillgängliga. Vi visar att information om 
flyt blads och överskottsvegetation automatiskt och 
med tillräcklig säkerhet kan extraheras från dessa 
bilder. Detta innebär stor potential för den framtida 
karteringen av ickesubmers vattenvegetation med 
hjälp av drönare.
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