A Kékestető északi erdőrezervátumának képén jól
vizsgálható a holtfa-állomány is
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Távérzékelés
a természetvédelemben
ÍRTA | DR. BAKÓ GÁBOR ügyvezető igazgató, INTERSPECT Kft.

Új szakaszához érkezett az a közös gondolkodás, amely 2008-ban fiatal
kutatók összefogásával és a legújabb technológiák felhasználásával a természetvédelem eszköztárának bővítését tűzte ki célul. Ez abból indult ki,
hogy a természeti és a kultúrtörténeti értékek, valamint az ökoszisztémaszolgáltatások védelme csak akkor lehet sikeres, ha gazdasági érvek is
alátámasztják, és a döntésekben a környezet- és a természetvédelmi
szempontok befektetői és a lakossági érdekeken keresztül is kifejeződnek.
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A

tájátalakítás sebessége
az emberi emlékezettel van összefüggésben.
A lakóházak, valamint
az ipari és a logisztikai
létesítmények nemegyszer olyan ütemben „eszik meg” erdeinket
és gyepeinket, ahogy az értékes szolgáltatásokat nyújtó térség pufferzónává degradálódik, és vele a lakosság emlékezetében is
megkopik néhai szépsége.
A védelemre érdemes területet szegélyező övezet, amely öt-tizenöt évvel ezelőtt
még teljes ökológiai funkcióival bíró, értékes táj volt, a mellette található átmeneti
sáv feltörése és beépítése után átmeneti és
bolygatott területté válik. A taposás és a
szennyezések mellett illegális nyersanyaggyűjtés, hulladékelhelyezés és egyéb környezeti ártalmak színtere lesz, és a tájsebeken keresztül az inváziós növényfajoknak
is utat nyit. A honos vegetáció magbankja
viszont az évtizedek során elszegényedik,
és az így okozott kár visszafordítása egyre nagyobb költségeket igényel. Ezért a táj
degradációja periodikus, lüktető folyamat,
amely a közösség értékrendjével és ismereteivel is összefüggésbe hozható.
Sajnos, nincs annyi szakember, hogy minden belterületi határ és külterületi mezsgye esetében bizonyító erejű cönológiai és
analitikai vizsgálatokkal jelezzék a magyar
táj lassú átalakulását. Ha azonban a tájrészlet tipikus foltjain részleteiben és térben is
megismerhetővé és követhetővé válnak a
korábban is tapasztalt és a nem várt folyamatok, azok képet nyújtanak a tájra jellemző átalakulásról. A reprezentatív mintaterületek folyamatos leképzésével tudományos értékű, jól dokumentálható, újra
ellenőrizhető és nem utolsósorban könnyen
kommunikálható források alakíthatók ki.
Így a döntéshozók és a lakosság számára is
könnyen befogadható és értelmezhető bizonyítékokhoz, döntéstámogató információkhoz juthatunk, ezzel a periodikus tájátalakulás széles körben megérthetővé és mérlegelhetővé válik.
Programunk azt is figyelembe vette, hogy
a környezet- és a természetvédelmi beavatkozások komplex fejlesztéseket igényelnek,
és főként azok a beavatkozások térülnek
meg, amelyek folyamatokat indítanak el.
Az információs társadalomban betöltött
szerepe miatt kulcsfontosságú állapotkövetéshez és a széles körű megismeréshez

A mintaterületek gyors és zavarásmentes
légi felmérését lehetővé tevő módszer
sematikus rajza

a sűrű mintavétel, a gyors helyzetértékelés, az információk szabad áramlása és az
adatok térbelisége a leghatékonyabb eszköz.
Így terelődött figyelmünk a távérzékelésre, közelebbről a nagy részletességű légi
adatgyűjtésre. Munkánkat megkönnyítette,
hogy felismertük: az Európai Unió irányelvei és az utóbbi évtizedek hazai jogszabályai jól harmonizálnak látásmódunkkal, így
ezek szellemiségében folytathattuk módszertani kutatásainkat.
Egyre több kutató és intézet bevonásával
komplex megfigyelési stratégia kidolgozásába kezdtünk. Elgondolásaink gyakorlati
megvalósításában nagy segítségünkre volt a
távérzékelés sajátos eszköztárának kifejlesztése. A rendkívül nagy geometriai felbontásra képes tizenhat csatornás mérőkameránkat légi járműre (például repülőgépre)
szerelve, nagy sebesség mellett, kiváló részletességű digitális légi felvételeket készíthetünk a vizsgált földi helyszínekről.
Felmérési módszerünk a legmodernebb, légi
távérzékelési technológiákra épül. Ennek
eredményeként szükség esetén néhány nap
alatt felmérhető egy mintaterület állománya. Az országosan kijelölhető négyszázhatszáz reprezentatív felmérési foltot rövid
idő alatt fel lehet térképezni, így, ahol szükséges, akár évente négyszer is költséghatékonyan elvégezhetők a felszínborítási, a
vegetációtérképezési, valamint a költőtelep
és a vadszámlálási vizsgálatok.
A gyors és megbízható felmérés érdekében 2008 és 2012 között nagy sebességű,
fotogrammetriai eljárást dolgoztunk ki. Az
eljárás legfontosabb publikált eredményei
a nagy repülési sebesség (200-800 km/h)

mellett is tűéles és legalább 85 százalékban
átfedő sorozatfelvételek voltak.
A terepi ellenőrzés és a kiegészítő felmérések térbeliségét a nagy felbontású, légi
térképek adják meg. A terepi munkatársak
a felső lombkoronaszint takarása miatt távérzékeléssel már nem, vagy csak nehezen
térképezhető kiegészítő információkat és
klasszikus terepi jelenlétet igénylő méréseket végeznek. Eredményeiket a légi felméréssel létrehozott térinformatikai alapokon
rögzítik. Ez azért is lényeges, mert míg a
légi fényképek pontossága egy-két deciméter, addig a hétköznapokban használt gpsek 5-50 méter hibahatárral dolgoznak terepi
körülmények között, különösen erdővel
borított völgyek esetében.

Virágos kőris és molyhos tölgy borításának
feltérképezése a felső lombkoronaszintben
egy erdőrezervátum nyári felvételein
FELVÉTEL ÉS KIÉRTÉKELÉS | HORVÁTH –
NEUMANN – BAKÓ; INTERSPECT
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Az őszi erdő más képet mutat, mint a
nyári felvételezés. A felvételen a valkói
erdőrezervátum négy centiméteres terepi
felbontású ortofotójának részlete látható
FOTÓ | BAKÓ – MOLNÁR, INTERSPECT

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet
mintaterületeiről készült felvételen erdészeti,
vegetációtérképezési, hidrogeológiai és
ökoszisztéma-szolgáltatási térképezéshez
szolgáltatnak adatokat a szakemberek
FOTÓ ÉS KIÉRTÉKELÉS | BAKÓ, PÁL-SOMOGYI,
FEHÉR, SÍKHEGYI, LICSKÓ, MOLNÁR; INTERSPECT
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A légi adatgyűjtésnek teljesen zavarásmentesnek kell lennie az élővilág szempontjából. Ezért számos kísérletet végeztünk az
emlősök, a madarak és az UAV (pilóta nélküli repülőeszköz), továbbá a repülőgépek

okozta stressztűrésével kapcsolatban.
Tapasztalataink szerint a védett területekkel
kapcsolatosan előírt 450, illetve 500 méter
alatti repülési tilalom korrekt, empirikus
vizsgálatokon alapul. A kidolgozott módszerrel és műszaki háttérrel 800 méter terep
feletti magasságból akár négy milliméter
terepi felbontású ortofotók is készthetők
gyorsan haladó, merevszárnyú repülőeszköz fedélzetéről.
Az adatoknak és a térképeknek szabadon
hozzáférhetőknek kell lenniük. Az Európai
Unió irányelvei, valamint az ellenőrizhető
környezeti változásokkal kapcsolatos kívánalmak mind abba az irányba mutatnak,
hogy a monitoringhálózat működtetésével
keletkező felvételeket és információkat mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
Ezért figyelmet kell fordítani a biztonságos
adattárolásra és online elérésre is.
Amennyiben az államigazgatás, a háttérintézmények, a kutatóintézetek és a szakhatóságok, valamint a civil szervezetek
és az állampolgárok számára is szabadon
elérhetők a felvételek, olyan észrevételek is
érkezhetnek, amelyek tovább javítják, pontosítják a tájvédelmi és a fenntartható gazdálkodást megalapozó ismereteket. Ennek

megfelelően az Open Access (OA, online,
digitális, ingyenesen elérhető) nyílt hozzáférés a rendszer legfontosabb alapelvei
közé tartozik.
Az ortofotótérképek és a háromdimenziós pontfelhők pár nap múlva már a terepi
munkatársak rendelkezésére állnak, mivel
a felmérés alatt sok százezer mérőkamerás,
légi felvétel készül, így a fotogrammetriai
(ortofotótérképet eredményező) utómunkálatok rendkívül sok időt vennének igénybe. Ezért a fényképezés elképzelhetetlen
az úgynevezett direkt tájékozódás nélkül,
amikor a mérőkamerák külső tájékozási
adatait (a kamera helyét és állását) D-GPS
és precíziós tájoló segítségével minden
képkészítéskor rögzítjük.
A 2008 és 2018 között számos terepi kutató
közreműködésével kidolgozott monitoringrendszerünk a centiméteres terepi részletességű légi felmérések léptékében, mégis
országos szinten teszi lehetővé a tájrészletekben lezajló folyamatok nyomon követését. Ezáltal egzakt módon indokolja a
védelem szükségességét, és dokumentálja a védelmi és a restaurációs munkálatok
hatásfokát. A degradálódási folyamatok
mielőbbi kimutatásával pedig gátat szabhat
a területszegélyek erodálásának, az értékes ökológiai funkciókat ellátó területek
leromlásának.

Repülőgépes
próbafelmérések
A műszaki alapok kidolgozását követően
2018-ban tizenöt mintaterület nagyfelbontású, repülőgépes felvételezésével próbafelmérések kezdődtek. A vizes élőhelyekről fél centiméteres terepi felbontású
ortofotók, illetve perspektív képsorozatok
készültek, míg az erdőrezervátumokat, a
sziklagyepeket és a lakott területeket 4-5
centiméteres terepi felbontású ortofotókon
és háromdimenziós pontfelhőkkel örökítettük meg a levegőből. Számos helyen az
esztendő során visszatérően többször is
megismételtük a légi felvételezést, például
a vízimadártelepek esetében a költési időszakon belül a pontosabb állománybecslés
végett.
A felvételek kiértékelése a helyi természetvédelmi őrök, hidrogeológusok, botanikusok és egyéb szakemberek bevonásával
történik. A továbbiakban is nagyon fontos
a felvételezési időszak optimális megválasztása, ebben a tapasztalatokon és a

szakirodalom ismeretén túl a 2018-as felvételezések elemzési gyakorlata is a segítségünkre lesznek.
Ez abból is következik, hogy helyspecifikusan és adott környezeti problémákra
koncentrálva határozhatók meg a különböző mintaterületek felett a repülési időszakok. A hálózat a területi szakemberek,
valamint a tudományos kutatóintézetek
kérései alapján bővülhet. Ahogy már említettük: a beérkezett igények szerint nagyjából négyszáz-hatszáz országos eloszlású felmérési folt feltérképezésére lenne
szükség ahhoz, hogy kellően reprezentatív
adatbázis álljon rendelkezésre a hazai tájak
hatékony védelme érdekében.

A Perőcsényi horgásztó–Orzsán-patak
mintaterületeken többek között a hódok
jelenlétének következményeit is vizsgálni
lehet. A vegetációtérképet nem jelenítjük meg
az átláthatóság érdekében. 1: a hód gáttal
duzzasztotta fel a patakot, 2: a „hódtó”, 3:
legkiterjedtebb, tavaszi vízkiöntés, 4: foltokban
nádasodik a tó pereme, 5: az elárasztás
következtében lábon száradt fák, 6: a hódrágás
következtében elpusztult fák, 7: sértetlen,
számottevő puhafakínálat
FOTÓ | BAKÓ G.
KIÉRTÉKELÉS | JUHÁSZ ERIKA; INTERSPECT

A vízimadártelepek és a költőtelepek
0,5 centiméteres ortofotói mellett ferde
kameratengelyű, kiegészítő képsorok is
segítik az elemzést
FOTÓ ÉS KIÉRTÉKELÉS | BIRO, BAKÓ,
ÁBRÁM, MORVAI
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