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Bevezetés
A botanikusok, ökológusok számára lassan egy évszázada rendelkezésre állnak a légifelvételek, és hosszú
évtizedek óta rutinszerűen alkalmazzák a többcsatornás, nem csupán a látható fényt leképző, a levegőből
távérzékeléssel nyert felvételeket a felszínborítás és a vegetáció feltérképezéséhez. A korszerű fotogrammetria
(fény-térkép mérés) a vegetáció térképek geometriai pontosságát, a multispektrális (az elektromágneses
spektrum több szakaszán szimultán érzékelő) és egyre nagyobb felbontású távérzékelés pedig a
növényállományok felismerésének pontosságát segítik elő.
Légifelvétel-térképek a vegetációtérképezésben
Egy adott terület növényzetének összetételét, struktúráját, biomasszáját, tömegességét a terület növényzeti
borításának térinformatikai szintű felvételezésével ismerhetjük meg. A növényzet térképezése során
törekednünk kell arra, hogy a térképezés a különböző munkaterületeken lehetőleg azonos koncepcióval
történjen (TAKÁCS – MOLNÁR2009). A vegetációtérképezés tulajdonképpen folttérképezés, amely a vegetációtudomány és a cönológia térbeli kiterjesztése. A hagyományos folttérkép a térképezendő területet olyan
diszjunkt egységekre bontja, amelyeken belül a növényzet változékonysága kisebb, mint a teljes térképezett
területen belül. A folt tehát egy adott növényállományt reprezentál, amely egy fizikailag elkülöníthető, adott
fajösszetételű, gyakran ismétlődő vegetációdarab.
A modern vegetációtérképezés egyik alapeszköze a légi felvételezéssel (valamilyen légi távérzékelési
módszerrel) készülő digitális állomány. Ennek terepi felmérésekkel együttesen történő kiértékelésével
létrehozható a geometriailag és a flóra szempontjából is pontos, tematikus növényállomány-térkép. Egyszerre
térkép és adatbázis, ahol a növényállomány-foltokhoz minőségi és mennyiségi információkat rendelünk. A
lehatárolható terepi foltok tehát jól elkülöníthető vegetációdarabok, amelyeket a távérzékelt állományon
biztonságosan el tudunk különíteni egymástól, pontosan lehatárolásra kerülnek, és a helyszíni felvételezés
során ellenőrizve, azonosítva őket ismert tulajdonságokat rendelünk hozzájuk. Ilyen a vegetációtípus
meghatározása, a domináns (uralkodó) faj megnevezése, amely meghatározza a társulás architektúráját, a
szubdomináns és kísérő fajok leírása, amelyek jellemzőek a közösségre. A munkaterületet a növényállományfoltoknak megfelelő geometriájú poligonokra bontjuk, és az egyes poligonokat a területre jellemző
vegetációtípusokba soroljuk. Amennyiben a térinformatikai adatbázis részletessége, adatstruktúrája
megengedi, és a későbbiekben a felhasználás során szükség lehet rá, az abszolút borítási adatok közelítő
értékeit is érdemes feltüntetni az egyes poligonokra vonatkozóan. Az egyes poligonokhoz az adott feladathoz
optimalizálva nagyon sokféle információ hozzárendelhető. Egy területet többféle tematika szerint, különböző
szinteken is elemezhetünk.
Történeti áttekintés
Hazánkban 1916 óta készítenek lefelé tekintő (függőleges kameratengelyű), átfedő légifelvétel-sorozatok
feldolgozásával légifelvétel-térképeket. 1925-től már a megfelelő térképi vetületbe transzformált légifelvételtérképek alapján újítják fel a topográfiai térképeket, megőrizve a légifelvétel-térképet is, amelyek ötvözik a
részletgazdag fénykép, és a geometriailag pontos térkép előnyös tulajdonságait. Lehetőséget kínálnak a
változások nyomon követésére és olyan új elemzési szempontok szerinti kiértékelésre, ami az elkészítésükkor
még fel sem merült. Szerencsére Magyarországon élvonalbeli fotogrammetriai és távérzékelési munkálatok
zajlottak már a második világháború előtt is, és ez azóta sincs másként. A titkos adatkezelés miatt a
légifelvételeket csak az 1980-as évektől kezdték rutinszerűen alkalmazni a botanikusok, pedig mennyire jó
volna, ha az 1951-52. évi Vácrátóti Vegetációtérképezési Kurzusból kiinduló, Magyarország teljes
növénytakarójának felmérését célzó nagyszerű munka során lehetőség kínálkozott volna nagyfelbontású
légifelvétel-térképekkel pontosítani a helyszíni térképvázlatokat. Jó példát láthatunk erre Jakucs Pál 1966-ban
publikált művében, amely a Badacsony-hegy példáján mutatja be, hogyan segítette volna a vegetáció-

KITAIBELIA 18(1-2): 152–160.; 2013.

153

térképezést, amennyiben a többi titkosan kezelt légifelvételhez is hozzájutottak volna.
A felvételek hiányában az ország teljes növénytakarójának felmérését célzó munka során helyszíni
vázlatokat készítettek. Eleinte 1 : 25.000 méretarányú, majd 1 : 10.000-es léptékű lapokon dolgoztak, és az
„ország legjellegzetesebb tájairól” terepen felvett vegetációtérképekkel nyert eredményeket általánosították az
ország többi részére. „A vegetációtérképezésnek igen alkalmas, gyors, és ezáltal olcsóbb módja a légi úton
való térképezés, mely, ha pillanatnyilag még nem is, de reméljük a közeljövőben már a mi növényföldrajzi
térképezésünknél is helyet fog foglalni… Egyes felvételeken a fajok és magasságuk, ebből következően a
famennyiség is kiszámítható.” (SOÓ – ZÓLYOMI 1951). A térképezést topográfiai és légi térképek segítségével
tervezték végrehajtani, de végül titkosítási okokból valószínűleg egyáltalán nem kerülhetett sor szabatos
légifelvételek alkalmazására, ami a terepi rajzok geometriai minőségén is meglátszik.
Sébor János és munkatársai 1952–1965 között főleg a fotogrammetria gyakorlati erdészeti célú
kutatásával foglalkoztak. E tárgyban az első tanulmány egyébként már 1935-ben megjelent, szerzője Fodor
Gyula Magyar Királyi erdőmérnök (FODOR 1935).
A 20. század derekán készített vegetációtérképek a nehezen hozzáférhető titkosított térképek és
légifelvételek hiányában, és technológiai okok miatt nem lettek elég pontosak geometriai értelemben. Nem
megfelelőek arra a célra, hogy a napjainkban készített, nagyobb topográfiai pontosságú, vegetációt is
tartalmazó adatbázisokkal összevethessük a növényzetben beállt változásokat, és statisztikai értelemben
pontos borításváltozás információkhoz jussunk. Mivel topológiai értelemben pontosak, korabeli függőleges
kameratengelyű légifelvételeket ortorektifikálva (ortogonális vetületű szabatos térképpé alakítva), a
felszínborítást róluk interpretálva pontosíthatjuk az egykori terepi foltok térbeli helyzetét. A foltokhoz pedig
hozzárendeljük a régi terepi felvételezés növényfajokra vonatkozó információit. Jelenleg ez a módszer, és a
talajból gyűjtött növényi részek, magvak elemzése a leghatékonyabb megoldás retrospektív
vegetációtérképezésre. Ezen kívül felhasználhatóak még levéltári írásos emlékek, botanikai közlemények, és a
19. századtól fellelhető florisztikai leírások, a tájhasználatot, korabeli mikroklíma viszonyokat és az emberi
jelenlét mértékét, életközösségeket dokumentáló források, és régi térképek. Az 1800-as éveket megelőzően
gyakran dokumentálták úgy a határokat, hogy egy jellegzetes fát, vagy növénycsoportot jegyeztek le, mint
egyetlen tájékozódási elemet. A katonai térképezés komoly segítséget jelent annak ellenőrzésére, hogy adott
területet milyen felszíni formák és növényzet jellemezték a térképezés időszakában. Számos esetben kiderült,
hogy a természetes, ősi állapotúnak vélt gyep, vagy erdőfolt néhány évszázada még megművelt terület volt.
Több bugaci erdőfolt esetében így derült ki, hogy ott korábban szántóföld volt (KÖRMÖCZI ex verb. 2011).
Bár a katonai célú térképek jelrendszere és feladata nem a vegetációtérképezést szolgálja, sokszor indirekt
módon is kikövetkeztethető, milyen lehetett az uralkodó növényzet, milyen mértékű változások mentek végbe
adott területen.
1964-től a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet távérzékelési osztálya (egyéb nevein VÍZDOK, Argos)
szolgáltatott elég nagyfelbontású (15–30 cm) multispektrális légifelvétel-mozaikokat a környezetvédelem, a
vízügy számára, majd a rendszerváltás után végre ismét hozzáférhettek a botanikusok is a felszabadított
légifelvételekhez.
2004 és 2006 között a filmre készített felvételeket egyre inkább felváltotta a digitális technológia,
nemcsak olcsóbbá, de gyorsabban feldolgozhatóvá téve a rendszerint repülőgépről fényképezett
állományokat. 2008-ban elkészült az első hazai tervezésű mérőkamera-rendszer, amely azóta több
módosításon, képességnövekedésen ment át, új lehetőségeket kínálva az ökológiai szempontú adatgyűjtésben.
Légifelvétel kiértékelés a korszerű vegetációtérképezésben
Vizuális interpretáció
Egy képet rendkívül sok szempontból elemezhetünk. Interpretáció során az értelmező nem csak magát a
felvételt vizsgálja, hanem a rendelkezésre álló adatok alapján minél több információt kíván szerezni. Nem
csak egy képet, képpárt, vagy képmozaikot vizsgál, hanem igyekszik átfogó ismereteket szerezni a területről,
az objektumokról, folyamatokról. A vizuális kiértékelés döntéshozási folyamat, a képelemző kutató azonosítja
és lokalizálja a terepi foltokat az előzetesen térképi vetületbe transzformált, geometriailag pontos légifelvételtérképen, vektoros térképi fedvényt, digitális térinformatikai adatbázist állít elő a felszínborítási elemek
pontos „körülrajzolásával”. Az interpretációt az adott távérzékelési módszerben (légifényképezés és
fotogrammetria, multi- és hiperspektrális szenzorok, stb.), valamint a térképezés célját képező téma, jelenség
területén egyaránt jártas szakember végezheti. Bármilyen részletes állományokkal rendelkezünk, a
terepbejárásnak nagyon fontos szerepe van a felszíni elemek azonosításában, és ellenőrzésében. A
terepbejárások alkalmával érdemes a bejárt útvonalat GPS készülékkel rögzíteni. Így a be nem járt területek
utólag gyorsan, egyértelműen és könnyedén ellenőrizhetőek, szükség esetén a terepszemle pótolható.
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Az ökológiai szempontú vizsgálatoknál nagy a bizonytalanság, a variáció. A bizonytalanság mértéke a
felmérés részletességével és pontosságának növelésével csökkenthető. A durva és finom skálák összevetése
statisztikai problémákhoz vezethet. Fontos, hogy jelezzük a vizsgálat célját, annak részletességét és
pontosságát. A vizuális felismeréshez a fajok különböző időszakban várható textúrabeli és színbeli, valamint
egyéb morfológiai tulajdonságainak ismerete szükséges (1. ábra).

1. ábra. Nyárfaegyedek különböző fenofázisban a halásztelki hullámtéren, terepen és levegőből
fényképezve (a szerző felvételei)
A térinformatikai térképi fedvények térbeli (geometriai) lehatárolási pontosságát elsősorban a következők
határozzák meg:
- A nyers alapadatok pontossága (ortofotó-térkép, helyszíni mérések, vizsgálatok, stb.)
- A levezetett adatok tematikus származtatásának pontossága (légifelvétel-térképek vizuális-, osztályozási
interpretációjának torzítása és hibái; helyszíni adatok bevitelének helyes megadása, stb.)
- Végül ezekből adódik az eredményül kapott adatbázis térbeli származtatási pontossága (térbeli
pontosság és reprezentativitás).
Ezért nagyon fontos, hogy a légifelvételek geometriája pontos legyen, és megfeleljen az adott térképi
vetületnek, hiszen a kiértékelési térkép még nagyobb hibákat és torzításokat szenvedhet.
Korábban a növényfajok légifelvétel-térképről történő felismerése az állományok kis felbontása miatt nem
volt megoldható. Mára azonban elérhetővé és megfizethetővé váltak a rendkívül nagy felbontású (1–10 cm
terepi felbontás-tartomány) légifelvétel-térképek, amelyek újszerű, különösen részletes vegetációtérképezést
tesznek lehetővé (BAKÓ 2010a). Mindez egyrészt a korábban szokásos léptékű, de sokkal pontosabb
vegetációs adatbázisok előállítását eredményezi, amikor az eltárolásra kerülő információ mennyisége nem
haladja meg a korábbi felmérésekben felvett adatok mennyiségét. Másrészt lehetővé teszi a nagyon nagy
léptékű területi információk beszerzését és archiválását. Míg az első esetben az országos és globális modellek
pontossága javítható, addig a másik lehetőség a mintaterületeken lefolytatott vizsgálatok esetében adhat
kedvező eredményt. A 2. ábra nagyfelbontású légifelvétel-térkép vizuális interpretációja révén nyert
felszínborítási térképfedvényt mutat be.
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2. ábra. Szabatos felszínborítási adatbázis térképfedvény-részlete
A társulások foltdinamizmusát, időbeni rendezettségét, a társulás napi, évszakos, évenkénti ritmusa
mutatja (virágzás, termés, visszahúzódás, legeltetés, bozóttűz, évenkénti eltérések, stb.). Egyes területek
esetében érdemes a felvételezést többszöri időpontban elvégezni a pontosabb eredmény érdekében. Így a
vegetáció különböző megjelenési formáiban, aszpektusaiban megjelenő növényfajok is detektálhatóak (TUBA
et al. 2007). Egyes lágyszárúak például olyan többéves ciklusú periodicitást mutatnak, amely esetében az
egyik évben a domináns fajok más felszínrészeken vannak jelen, mint a megelőző évben. Ilyenkor az ismételt
távérzékelési program eredményeinek alapos kiértékelése jelenthet biztos támpontot a vegetációtérképek
elkészítéséhez.
Számítógépes osztályozás
A magas szinten automatizált számítógépes vizsgálat csökkenti, vagy nagymértékben mérsékli a
szubjektivitást, és ideális körülmények között gyorsítja a távérzékeléssel nyert állományok kiértékelését.
Ugyanakkor döntő feladatot ró az osztályozási paramétereket beállító, és az automatikus osztályba sorolást
ellenőrző személyre. Ezért kisebb elemzési feladat esetében a számítógéppel végzett osztályozás (az
előkészítési és javítási feladatok miatt) legalább olyan időigényes, mint a vizuális interpretáció. (Az
előkészítő fázisban döntjük el, hogy az egyes kategóriák mi alapján kerüljenek elkülönítésre.)
Amennyiben egy távérzékelt állomány felvételei
- más időpontban (más évszakban, más napszakban, más megvilágításnál)
- más magasságból
- munkaterületen belül helyenként változó légköri összetételű, nagyméretű területről
- más szenzorral, más optikai rendszerrel készültek, már nem alkalmazhatjuk ugyanazokat, a legutóbbi
elemzési feladatnál bevált osztályozási paramétereket. Éppen ezért ez a kiértékelési típus csak nagy
munkaterületet lefedő, nagyjából azonos körülmények között, rövid idő alatt felvételezett távérzékelt
állományokon alkalmazható nagyon gazdaságosan.
A közösségek dinamikusak és mindig megtalálhatóak az adott társulásra kevéssé jellemző fajok is a terepi
foltban. Tanulóterületes osztályozási műveleteknél a tanulóterület minimális méretének megválasztásakor
figyelembe kell venni a minimál area fizikai méreteit. A vegetációtérképezésnél minimiareálnak nevezzük azt
a legkisebb területet, ahol a társulás jellemző fajkészlete még azonosítható (TUBA et al. 2007). Egy terepi
folton belül mért két pont hasonlósága nagyobb, mint egy folton kívüli ponttal való hasonlósága.
Amennyiben ennél kisebb tanulóterületeket is kijelölünk, az a kiértékelési torzítás mértékét és a kiértékelés
„zajosságát” növeli. A kijelölhető mintaterület méretének felső határa természetesen a foltméret. Azt pedig
már az alapfelvételezés megfelelő részletességének megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy hol
találkozik a technikai célszerűség a botanikai feladat megoldási lehetőségével. És ez nem feltétlenül az
elválasztás lehetetlenségét jelenti, hanem a botanikai feladatnak, és a gazdasági szempontoknak megfelelő
optimumot.
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Új eredmények a multispektrális távérzékelésben, magyar fejlesztésű rendszerre alapozva
2008-tól létrejött egy új, magyar fejlesztésű optikai légi távérzékelési rendszerre épülő eljárás, melynek
módszertani kidolgozása napjainkban is folytatódik. 2008 előtt még rendkívül kezdetleges
kamerarendszereket készítettünk, amelyek a klasszikus légi fotogrammetriára alapozott rendszer
kidolgozásának alapját képezték. A magyar fejlesztésű Interspect IS4 multispektrális légi mérőkamera és a
hozzá tartozó rendszer legnagyobb előnye a rendkívül nagy fényérzékenység, rövid expozíció, széles
dinamikai átfogás és a fejlesztők által megválasztható spektrális kalibráció.
Mindez világelső részletességet (terepi felbontást) és rendkívül gazdaságos információ-kihozatalt
eredményez (3. ábra) A részletesség a felbontás növekedésével javul, elősegítve a pontosabb meghatározást
és geometriai értelemben is jobb minőségű foltfelvételt. A tágas határok között állítható fényérzékenység és
dinamika lehetővé teszi, hogy teljesen felhős időben (teljes felhőborítottság esetén) is kiváló minőségű
légifelvétel-térképek készülhessenek. A felhőárnyék nemkívánatos jelenség, megnehezíti légifelvétel
tematikus kiértékelését (BAKÓ 2011a). Ezzel szemben a felhőárnyék-mentes, és a teljesen borult időben
készült, homogén megvilágítású felvételek között nehéz volna különbséget tenni (helyesen exponált
felvételek esetében), kiváló légifelvétel-térképek készíthetőek. A felvételezésre alkalmas órák száma tehát
megnő. A felhők által, mintegy derített felvételen az árnyékok elemzési szempontból nemkívánatos hatása
kevésbé érvényesül.
A rövid expozíciós idő és gyors kiolvasási sebesség lehetővé teszi a gyors repülést. Így rövidebb idő alatt
készül el az állomány, tehát a napszak, napállás, és az időjárás kevésbé változnak, a térkép különböző részei
hasonló megvilágítással készülnek. Így kevésbé befolyásolja a kiértékelés eredményét a felvételkészítés egy
munkaterületen belüli minőségi változása. A gyors felvételezés másik nagy előnye az elérhető felbontás
növekedése. Minél sűrűbben exponálhatunk adott sebesség mellett, annál kisebb relatív repülési magasságból
is el lehet érni a szükséges átfedést az egyes felvételek között. A kisebb tárgytávolságról, nagy repülési
sebességgel készülő képek élességét (képvándorlás-mentességét) a nagyobb érzékenységből adódó rövidebb
záridő garantálja. Az 5 cm terepi pixelfelbontásnál is nagyobb részletesség áttörést jelent a gyepek,
lágyszárúak gyorstérképezésében.

3. ábra. Rendkívül nagy felbontású valósszínes légifelvétel-térkép részlete invazív fajokkal (Solidago sp.,
Elaeagnus angustifolia a Csepel-szigeten)
A növekvő információtartalom számtalan új lehetőséget kínál a kiértékelésben, a felszíni adatgyűjtésben.
Mindennek a klímakutatás, az ökológiai modellezés és a területi vizsgálatok, például a vegetációtérképezés
esetén látjuk a legnagyobb hasznát.
A részletesség növekedése nemcsak információtöbbletet, de több eltárolandó digitális adatot von maga
után. Ezt a problémát a több terabájt digitális tárhely kapacitású adathordozók elterjedésén kívül a fejlesztők
leképzési, adatfeldolgozási megoldásai is enyhítik. A felvételezés céljának megfelelően megválogatott
spektrumú, megfelelő megvilágítás-értékeket rögzítő csatornák eredményeként nem keletkezik jelentősen
több adat, csak hasznosabban megválogatott gyűjtendő információ. A felbontás növelésével pontosabban,

KITAIBELIA 18(1-2): 152–160.; 2013.

157

részletesebben, több felszíni kategóriára (és több jól elkülönülő növényállományra) vonatkozóan készíthetjük
térképeinket. Az árnyalatterjedelem (dinamika) helyes megválasztása pedig azt eredményezi, hogy adott
bitmélység (digitális értelemben vett színárnyalat-rögzítés) mellett pontosabb és részletesebb színvisszaadás
érhető el. A kísérletek során gyakran találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy az új irányelvek betartásával
nagyobb hasznos információ tartalmú 8 bites négycsatornás légifelvételek készültek, mint az egyes korábban
használt, csatornánként 12 bites felvételek esetében tapasztalható volt (LICSKÓ – BAKÓ 2009). A megfelelő
módszerek és a távérzékelési eszköz alkatrészeinek tervezéséhez összehasonlító légi teszteket hajtottunk
végre 2006–2010 között vezető minőségűnek számító fényképezőgépekkel (BAKÓ 2010b), és
mérőkamerákkal. Jó példa a dinamikai átfogás jelentőségére, amikor hozzávetőleg azonos körülmények
között1 klasszikus kézikamerákkal készített, csatornánként 16 bites RGB TIF fájlformátumú felvételekről nem
voltak egyértelműen azonosíthatóak azok a facsoportok és egyedek, amelyek a szintén egy időben és azonos
geometriai felbontással, az új típusú szenzorral készített 16 bit RGB TIF felvételeiből előállított 8 bites RGB
JPEG formátumú felvételeken könnyen azonosíthatóak voltak (Populus, Salix, Elaeagnus angustifolia,
Robinia pseudoacacia stb.). Tehát a felvételek dinamikája a geometriai felbontástól függetlenül is fontos
minőségi jellemző.
Az új módszer alapelvei közé tartozik a kis tárgytávolság-választás is, ami segít a szenzor és a
fényképezett felszín közötti közeg káros hatásainak csökkentésében. Így lényegesen több felvétel készül, de a
modern fotogrammetriai módszerekkel és direkt tájékozással a feldolgozási idő csökkenthető. Az adott
térképezési feladatnak megfelelően megválasztott spektrumok is említést érdemelnek. A hiperspektrális
eljárásokkal szemben itt nem szükséges spektrális kalibráció minden felvételezésnél, hiszen a felbontás
lehetővé teszi tanulóterületek azonosítását. A frame rendszerű (kockázó) kamerák felvételei geometriai
értelemben sokkal pontosabban rektifikálhatóak a pásztázó eszközökéhez képest, és a rögzített jel spektrális
értelemben is megbízhatóbb.
A légifelvétel-térképezési gyakorlatban használt klasszikus digitális mérőkamerák elérhető terepi
felbontását behatárolja az adott sebességnél elérhető legalacsonyabb képvándorlásmentes (képéletlenedés
nélküli) repülési magasság, valamint a kiolvasási sebesség (a kiolvasási sebesség a két képkocka készítése
között eltelt idő). Utóbbi határozza meg azt a relatív (terepfeletti) repülési magasságot, ahol a képsorozatok
átfedése még megvalósítható. Ezért az INTERSPECT csoport speciális, nagy terepi felbontású légifelvételtérképek előállítására saját fejlesztésű mérőkamerát (3. ábra, 1. táblázat) és új eljárásokat dolgozott ki.
Ugyanis vannak olyan kisebb munkaterületekre összpontosító, nagy információigényű feladatok, ahol a
klasszikus légifelvételek terepi felbontása és képi minősége már nem elegendő. Elsősorban ilyenkor
javasoljuk az új, nagy spektrális és geometriai felbontású technológiát. Mindez a távérzékelési eszközre, az
adott feladatnak megfelelő specifikációra, felvételezési módszerre és digitális képfeldolgozási eljárásra
vonatkozik.
- Erdők feltérképezésekor 10–30 cm terepi felbontású, RGB, négycsatornás (RGB és közeli infravörös),
vagy 16 csatornás megoldások közül választunk a terület adottságaitól, és a faji összetételtől függően.
Speciális kutatási feladatok során kísérleteztünk 5, illetve 2 cm terepi felbontású multispektrális
felvételezéssel is.
- Gyepek esetében 3–10 cm terepi felbontású légifelvétel-térképezést választunk, a megfelelő spektrumú
csatornákat az adott kérdések megválaszolásához igyekszünk kiválasztani.
- Nagy kiterjedésű vizes élőhelyek monitoring vizsgálataihoz 7–15 cm terepi felbontással készítjük
alapfelvételeinket.
Természetesen a fentiektől eltérő módszereket is megkövetelhet a vizsgálat tárgya, amihez minden egyes
felmérésnek igazodnia kell. Fontos azonban megemlíteni, hogy a statisztikai értelemben korrekt
összehasonlítás érdekében érdemes a felbontási, és egyéb minőségi paramétereket hasonlóan megválasztani a
különböző projektek esetében.
Hogyan növeli a magas információtartalmú módszer a vizuális interpretációval nyert adatbázisok
pontosságát
A nagyobb részletességű légifelvétel-térképek nem csupán pontosabb faj- és vegetációs foltazonosítást
tesznek lehetővé, de pontosabban képződik le rajtuk a felszíni foltok határvonala is. Ezen kívül nagy terepi
felbontásnál az árnyékos részek is több pixelen képződnek le, és az általuk lefedett terület is jobban
besorolható, valamint a légkör képelemzésre káros hatása is kevésbé érvényesül.
1

azonos relatív repülési magasság (tárgytávolság), megvilágítás, páratartalom, felszín, domborzat,
hordozóeszköz, gyújtótávolság, felbontás, szenzorbesorolás és helyesen megválasztott expozíció
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Mint azt olvashattuk, a vizuális képelemzés a felszíni objektumok hiteles azonosításán és szabatos
térképezésén alapul. A képelemző poligonnal körbehatárolja a raszteres (pixelekből felépülő) képállományon
látott vegetációfoltot. A körülhatárolás pontossága a felbontás növekedésével nagyobb lesz, a káros
kiértékelési torzulás csökken a geometriailag pontosan térképi vetületbe illesztett (georeferált) légifelvételek
felbontásának növekedésével. A fásszárú növények esetében nagyjából 20 cm terepi felbontástól tekintjük
elvégezhetőnek a terepi mintavétellel támogatott faji szintű térképezési feladatot, míg gyepek esetében 10 cm,
vagy annál nagyobb felbontás szükséges a vegetációfoltok korrekt lehatárolásához (BAKÓ 2010a). Speciális
esetben (markánsan jelentkező folthatárok) kisebb felbontás is elégséges lehet, ami csökkenti a szükséges
munkaráfordítást. A felbontás csökkenésével nem csak a foltok azonosításának, osztályba sorolásának
lehetősége csökken, de a határvonalak kijelölésének pontossága is romlik. A vizuális interpretáció esetében
több spektrális csatorna bevonása sem pótolja jelentős mértékben a felbontás nyújtotta pontosságot.
1. táblázat. Az IS 4 kalibrált nagyformátumú mérőkamera rendszer változatainak fontosabb adatai
Elemi képpont mérete
Szenzor felbontása
(szenzorbeállítástól és moduláris kiegészítéstől
függ)
Optikák és megválasztható fókusztávolság
(középformátumra vonatkoztatva)
Rekesz

6µ
24 MP (6000 × 4000 pixel),
60 MP (8934 × 6812 pixel),
399 MP (32254 × 12356 pixel)

Zársebesség

1/8000 – 1 sec

Fájlformátumok

nyers (16 bit), TIFF (8-16bit), JPEG (8 bit)

Kiolvasási idő
60 MP alatt 27 db 16 bit felvételig
60 MP, 90 db felvétel fölött

0,7 sec
2 sec

Elérhető terepi felbontás

0,5 cm

Jelátalakítás
Maximális csatornaszám multispektrális
üzemmódban (60 megapixelig)
Fizikai méretek

Csatornánként 16 bit analóg – digitális jelátalakítás
16 (RGB, pankromatikus, és 12 speciálisan beállított
csatorna)
470 × 388 × 310 mm + érintőképernyős monitor

Tömeg

46 kg

Energiaszükséglet

70 W 30 VDC

24, 28, 80, 100, 110 120, 150 mm
1.8 – 22

Miként javítja az új, nagy részletességű eljárás az osztályozási módszerek megbízhatóságát
A nagyfelbontású távérzékelt állományok részben automatizált osztályozása szintén a vektoros térképi
adatbázis részletességének, geometriai és foltazonosítási pontosságának növekedését eredményezi. Erdők faji
szintű térképezése esetében különböző mintaterületek elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy automatizált
osztályozásnál a 20 centiméternél kisebb terepi felbontás már nem elegendő a kellően pontos eredmény
elérése érdekében (GULYÁS 2011). 10 cm terepi felbontású valósszínes (RGB) légifelvétel-térkép
osztályozásakor, megfelelő előfeldolgozás esetén már jó minőségű erdőgazdálkodási térképeket nyerünk. Az
4. ábra az elemzés lépéseit szemlélteti.
A légifelvételezéshez képest nem nagy időkülönbséggel mért terepi adatok elősegítik a légifelvétel
összetett ökológiai és klimatológiai szintű elemzését. Mindehhez elsősorban a következő paraméterek
diszkrét helyszíneken történő mérése célszerű:
 Adott helyszínen a növények átbocsátó,
 Talajreflektancia, növényzet albedója, kopár
elnyelő, kisugárzó, fényt szóró képessége
talaj albedója
 Levelek víztartalma
 vegetáció magassága
 klorofilltartalom
 borítottság (cov)
 Sugárzás beesési szöge
 levélfelületi index (LAI)
 zöld növényi részek aránya (GLF)
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4. ábra. Az előfeldolgozás, valamint a háromdimenziós vegetáció-adatbázis
A felsorolt információk birtokában a légifelvételről szerzett vegetációadatok a mikroklímát modellező
rendszerbe integrálhatóak, és bizonyos esetekben a felsorolt pontszerű (diszkrét helyszínen mért) adatok
között és az egyes vegetáció kategóriák között szignifikáns korreláció tapasztalható. Megállapítható például a
kitettség és a napi hőmérsékletingadozás összefüggése, kapcsolatba hozható a növényállomány típusa, faji
összetétele és a napi páratartalom ingadozás, stb. Ilyen jellegű méréseket folytatunk a Vértes-hegységben, a
Csepel-szigeten és mintaterület kijelölését tervezzük a Börzsönyben is. Vizsgálataink célja elsősorban a
vegetáció, a domborzat és a talajborítottság mikroklímára gyakorolt hatásának elemzése.
A vegetációtérképezés alapvető elemévé vált a klímakutatásnak, és amióta a felszíni adatok gyűjtése nem
pontszerű mintavételi egységek adatainak interpolálásán nyugszik, hanem térbeli adatgyűjtésre is lehetőség
kínálkozik, a területi modellek pontossága növekszik. A környezetinformatikai rendszerek fejlődésével a
globális klímamodellek is pontosabbá, célszerűbbé válnak majd (BAKÓ 2011b).
Összefoglalás
A légifelvétel-térképek segítségével történő felszínelemzés nagy fejlődésen ment keresztül az első
magyar, felderítési célú kísérletek óta. A fotogrammetria kutatása az első világháborút követő leszabályozott
évek után hazánkban is megélénkült, és az 1920-as években ismét a légifelvétel-térképezés élvonalába
kerültünk. Így már a harmincas évek derekán elkezdték a légifelvételek erdészeti alkalmazását. A második
világháborút követő ötven évben az államilag felügyelt térképészeti légifelvételek csak korlátozott mértékben
voltak elérhetőek a botanikusok számára. A rendszerváltás után megélénkült az eleinte filmre, később
digitálisan készülő légifelvételek tudományos felhasználása. Napjainkra elkészült az első magyar digitális légi
távérzékelési eszköz, egy kalibrált mérőkamera család negyedik tagja, amely multispektrális felszíni
adatgyűjtést tesz lehetővé. Vegetációtérképezésben történő alkalmazása, gyakorlati kipróbálása folyamatban
van, és új eredmények, szabatos, nagy pontosságú, részletes vegetáció adatbázisok ígéretével kecsegtet.
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Abstract
Vegetation mapping based on high-resolution true color and multispectral aerial images
G. BAKÓ
The surface analysis with the help of aerial maps has had a great developement since 1916, when the first
experiments were made in Hungary. Following the end of prohibitions after the 1st World War, the research
progress in aerial photogrammetry rapidly accelerated. Hungary got into the front line of the progress in this
field in the second part of 1920s. Although the adaptation of aerialphotography for forestry started in the
1930s, the state-controlled aerial mapping were available for botanists only to a limited extent throughout 50
years after the 2nd World War. In the 1990s the scientific use of aerial photography increased. By now the
first Hungarian digital device for remote sensing has been made, which is a calibrated digital multispectral
aerial camera system. Holding out a promise to new results, its adaptation in vegetation mapping and its
practical try-out is under way.
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