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Absztrakt 

A fontos fészkelő és táplálkozó helyekről készítünk nagyfelbontású (0,5-3 cm terepi felbontás) ortofotó-

térképeket állomány felmérési és élőhely elemzési célból. Az állatok megjelenése vagy eltűnése egy 

adott területről nem a véletlen műve. A fajok különbözően alkalmazkodnak a külső hatásokhoz. Az 

élőhely megváltozása miatt előfordulhat, hogy nem képesek olyan számban utódot nevelni, hogy az 

elhullást tartósan pótolni tudja, így idővel az adott faj valószínűleg el fog tűnni a területről. Ezért fontos 

az állománynagyság idősoros elemzése. Extrém terepi felbontású, felmérési sebességű, zavarásmentes 

vizsgálati módszert dolgoztunk ki, amely lehetőséget kínál az élőhely és az egyedszám monitoringjára is. 

Amennyiben az ismétlésben készült felvételeken tapasztalható egyedszám átlaga érzékelhető eltérést 

mutat az előző évek hasonló vizsgálati eredményeihez képest, ellenőrizni kell az időszak beavatkozásait, 

a felszínborításban, a környező potenciális szennyező forrásokban és más fajok viselkedésében beállt 

változásokat. Ez sokszor nem értelmezhető terepi szemrevételezéssel. Beavatkozási terveket 

készíthetünk, nagyobb súlyú indoklással támaszthatjuk alá azokat. 

 

 

 

 

Bevezetés  

A Légi felmérés és térinformatika a tájépítészet szolgálatában című cikkben röviden 

bemutatott eljárást elsősorban új típusú természetvédelmi indikátorok és tájvédelmi 

monitoring rendszerek támogatása érdekében dolgoztam ki. 

A környezetterhelés több síkon megy végbe. A különböző ismert és ismeretlen 

hatásmechanizmusú szennyező anyagok kibocsátása mellett rendkívül fontos megemlíteni 

azoknak a felszíneknek a visszaszorulását, amelyek a növekvő emberi életteret és az  

antropogén hatásokat pufferelik. A hatás-ellenhatás mindenhol megfigyelhető. Több szén-

dioxidot juttatunk a levegőbe és közben csökken az erdők által borított földfelszín mérete. A 

fennmaradó erdőterületek több szenet kötnek meg, a fák ellenálló képessége és minősége 

lecsökken (Steege et al. 2015). Ami ebből szembetűnő, hogy az esőerdők növényzete sűrűbb, 
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egyes növényfajok életciklusa gyorsabb. Hasonló folyamatok jelentkeznek az európai 

erdőkben is. A természeti területként számon tartott felületek belső degradációja akkor is 

gyorsan végbemegy, amennyiben azok pufferzónáit felszámoljuk, környezetüket 

degradáljuk. Hosszú távú fennmaradásunk a gyarapodásunkat és annak káros hatásait 

elimináló területek megóvása nélkül nehezen elképzelhető. A védelem viszont monitoring 

rendszerek kiépítésével valósítható meg. 

A történelmi, közelmúltbeli és a várható beavatkozások hatásainak és összefüggéseinek, 

valamint a számos beavatkozás-végrehajtó szervezet bevallásai és a monitoring adatok 

vizsgálatával végbemenő elemzések olyan modern számítástechnikai és statisztikai 

módszereket vesznek igénybe, mint például a big data analízis (Marx 2013). A 

multitemporális és interdiszciplináris vizsgálatsorok közös értékelése ma már 

számítástechnikai megoldások nélkül elképzelhetetlen. Mivel a környezetvédelmi és a 

természetvédelmi szempontokból releváns adatok térben és időben képződnek le, ezek a 

vizsgálatok egyre inkább a térinformatikai alapú adatbázisokban elemző algoritmusokra 

támaszkodnak. 

A természetes vegetáció elemzéséhez éppúgy nélkülözhetetlenek a nagyfelbontású 

térinformatikai adatbázishoz kapcsolt térképfedvények, mint a városökológiai vizsgálatoknál, 

a felosztott földfelszín keskeny határsávjaiban végbemenő, az ipari és beépített területeket 

valamelyest pufferelő mezsgyék felméréséhez. Általánosságban elmondható, hogy a kis 

kiterjedésű felszínelemek megismerése a céltérképező szolgáltatások alapvető feladatává 

vált. A nagy felmérési részletesség a nagy kiterjedésű monokultúrákban lezajló folyamatok 

megismeréséhez éppúgy fontos (Mulla 2013), mint a parcellák között fellelhető, fészkelő 

helyként szolgáló és az őshonos növényfajok populációit megmentő keskeny sávok esetében 

(Csathó 2009), vagy a települési szintű objektum elemzéskor közigazgatási feladatoknál 

(Yalcin és Selcuk 2014; Rupnik et al. 2015). Ennek megfelelően komoly igény tapasztalható a 

távérzékeléses felmérési módszerek felbontás növelése iránt. Felgyorsult világunk 

problémáira a felszínváltozás monitoring műveletei is egyre gyorsabban ismétlődő 

felvételezéssel reagálnak, hogy még idejekorán jelezhessék az anomáliákat, megadva ezzel a 

káros folyamatok visszaszorításának lehetőségét. A növekvő terepi felbontású és gyakoriságú 

felmérések azonban számos korlátba ütköznek, és ezeket a problémákat legtöbbször több 

tudományterületnek közösen kell orvosolnia. 

 

Módszerek 

Populáció felmérés 

A fontos fészkelő és táplálkozó helyekről készített nagyfelbontású (0,5-3 cm terepi felbontás) 

ortofotó-térképeket nem csak állományfelmérésre tudjuk használni. Az állatok megjelenése 

vagy eltűnése egy adott területről semmiképpen sem a véletlen műve. Egyes fajok 

érzékenyek, mások jól alkalmazkodnak a külső hatásokhoz. Gondot jelent, hogy sok esetben 

csak évek múltán érezhető a hatása egy-egy emberi tevékenységnek, így nem lehetséges a 

tervezési fázisban értékelni a károkozás mértékét. A madarak egy ideig el tudják viselni az 

antropogén hatást, vagy annyira ragaszkodnak a költőterülethez, hogy annak drasztikus 
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megváltozása esetén is megpróbálnak az előző évi területen fészkelni akkor, ha egyáltalán 

nincs a közvetlen közelben másik megfelelő terület. Viszont az élőhely megváltozása miatt 

előfordulhat, hogy nem képesek olyan számban fiókákat nevelni, hogy az a természetes 

elhullást tartósan pótolni tudja, ezért ha lassú ütemben is, de idővel az adott faj nagy 

valószínűséggel el fog tűnni a területről. Ilyen esetekben létfontosságú lehet az adott 

területen a pontos állománynagyság évről-évre történő összehasonlítása. A felmérés 

lehetőséget kínál az élőhely és az egyedszám monitoringjára is. Amennyiben az adott 

időszakot reprezentáló, több időpontban ismételt felvételeken tapasztalható egyedszám 

átlaga érzékelhető eltérést mutat az előző év/évek hasonló módon vizsgált 

kolónianagyságához képest, akkor érdemes ellenőrizni, hogy mi a változás oka. Meg kell 

vizsgálni az elmúlt évek beavatkozásait, a felszínborítás változását, a környező potenciális 

szennyező forrásokban bekövetkezett változást és más fajok viselkedésében beállt 

változásokat is. A változás sokszor nem értelmezhető terepi szemrevételezéssel, így a 

légifelvétel-térkép ennek kimutatását és értékelését is elősegítheti. Ilyen felmérés esetén 

esélyünk van arra, hogy sokkal jobban megismerjük egyes fajok élőhely igényét, és jobb 

természetvédelmi terveket tudjunk készíteni, nagyobb súlyú indoklással alátámasztva azt a 

döntéshozók számára.  

Egy másik lehetséges felhasználási területe az ilyen fajta passzív távérzékelésnek a 

madarak megjelenéséből vagy eltűnéséből adódó indikátor szerep. Egy-egy 

madárcsoportnak vagy madárfajnak speciális táplálkozási igénye van. Sok esetben a 

táplálékkínálatot az adott terület vízminősége és szennyezettsége befolyásolja. Ezért a 

táplálékspecialisták jelenlétéből vagy megfogyatkozásából akár egy esetleges szennyezés is 

észlelhető, hasonlóan a vegetáció és a talajjelek nyújtotta szennyezés térképezési 

lehetőségre. Az állatfajok jelenlétét, mint jelző módszert használó elemzés természetesen 

csak a nagy (0,5 - 3 cm) terepi felbontású ortofotó-térképek esetében alkalmazható. A 

növényzet változását könnyebben nyomon követhetjük, mert kisebb terepi felbontás mellett 

is elemezhető, másrészt az egyedek nem helyváltoztatók. Amíg 20 cm terepi felbontásnál 

még túlnyomórészt társulások vizsgálhatók, az 1 - 15 cm terepi felbontás tartományban már 

a fás szárú egyedek is térképezhetők és a lágyszárúak foltelrendeződését is aprólékosan 

elemezhetjük.  

Bizonyos esetekben állatfajok előfordulását is valószínűsíthetjük, például a fülemülesitke 

(Acrocephalus melanopogon) kifejezetten kedveli az öreg nádasokat. Nagy kiterjedésű 

nádasoknál a földfelszínről nem lehet megmondani, hogy hol találhatók a faj számára 

optimális öreg nádfoltok. Ezért nem is becsülhető, hogy hány pár költhet a területen. 

Amennyiben tudjuk, hogy mi a kapcsolat adott állatfaj megjelenése vagy eltűnése és az 

élőhely minősége és változása között akkor már az amatőr ornitológusok által gyűjtött 

adatok is felhasználhatók az élőhely-térképezésben. Így sokkal nagyobb terület fedhető le, 

mintha kizárólag a hivatásos természetvédelmi szakemberek adatait fogadnánk el. Persze 

ahhoz, hogy ezeket a kapcsolatokat felfedezzük, sok terepen eltöltött idő és légifelvétel 

elemzés szükséges. Végeredményként azonban gyorsabban felfedezhetjük és 

megszüntethetjük az esetleges veszélyeztető tényezőket. 
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Vegetáció felmérés 

A modern vegetációtérképezés egyik alapeszköze a légi felvételezéssel (valamilyen légi 

távérzékelési módszerrel) készülő digitális térképállomány. Ennek terepi felmérésekkel 

együttesen történő kiértékelésével létrehozható a geometriailag és a foltazonosítás 

szempontjából is pontos tematikus növényállomány-térkép. Egyszerre térkép és adatbázis, 

ahol a növényállomány-foltokhoz minőségi és mennyiségi információkat rendelünk. A 

távérzékeléssel felvételezett, fotogrammetriai módszerekkel georeferált képanyagon a 

munkaterületet a növényállomány-foltoknak 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. A lehatárolható terepi foltok 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 determinálja a társulás 

architektúráját, a szubdomináns és kísérő fajok leírása, amelyek jellemzők a közösségre. A 

térinformatikai szoftverek esetében a járulékos fajok adatainak felvételére is lehetőség van 

az adott foltokhoz. 

Az általam alkalmazott vegetációtérképezési eljárás első lépése a légi felmérés volt, ezt 

követte a geodéziai felméréssel egybekötött terepi mintavétel. A laboratóriumi 

fotogrammetriai munkálatok után a felvételek elemzése ismételt terepbejárással 

folytatódott. Az előosztályozás során vizuális képmanipulációval értem el, hogy a 

felvételeken egy adott felszínborítási kategória egy adott intenzitásértékkel szerepeljen, 

majd az így nyert raszteres állományt automatikusan vektorizáltattam a számítógéppel. A 

foltmeghatározást és az ellenőrzést is a terepi jelenlét biztosította. 

A felméréskori állapot tematikus térképezése után megvizsgáltam a munkaterületekről 

fellelhető idősoros adatokat is. Mivel az archív légifelvételek topológiai értelemben pontosak 

még akkor is jól használhatók, amennyiben a kalibrációs adataik beszerzése lehetetlenné 

vált. A korabeli függőleges kameratengelyű (lefelé tekintő) légifelvételeket ortorektifikálva, a 

felszínborítást róluk interpretálva kinyerhetjük az egykor jellemző terepi vegetációfoltok 

térbeli helyzetét. A felvételek kis felbontása és sok esetben pankromatikus volta miatt a 

meghatározható felsznborítási kategóriák száma korlátozott, de rendelkezésre állás esetén a 

foltokhoz hozzárendelhetjük a régi terepi felvételezések információit. Jelenleg ez a módszer 

a leghatékonyabb megoldás közelmúltba visszatekintő retrospektív vegetációtérképezésre. 

Ezen kívül felhasználhatók még levéltári írásos emlékek, botanikai közlemények és a XIX. 

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 
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fát, vagy növénycsoportot jegyeztek le, mint meghatározó 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. 

 

Eredmények 

Az új kamerarendszerhez szükséges teszteket a Háros-félsziget légi felmérése során 

végeztem el 5 cm terepi felbontással. Elsősorban a felső lombkoronaszintben jelenlévő 

egyedek feltérképezése volt a célom. A Légi felmérés és térinformatika a tájépítészet 

szolgálatában című cikkben bemutatott komplex felmérési eljárást alkalmaztam, tehát 

oldalról-felülről készült ortofotók és háromdimenziós modell is a rendelkezésemre áll. Az 

ortofotókat először terepi felmérés nélkül, a direkt tájékozásra hagyatkozva állítottam elő. 

Az így elért két méteres pontosságot a Háros-félsziget körül geodéziai GPS mérésekkel 

gyűjtött illesztőpontok segítségével a félsziget belső területeire vonatkozóan is sikerült 5-20 

cm síkrajzi pontosságúra növelni. A nagy pontosság és a legalább 80%-os repülésirányú 

átfedés lehetővé tette, hogy a koratavasszal (2016.04.23-án) és télen (2016.11.29-én) négy 

repülési soron elvégzett felvételezés ortofotóit vizsgálva a fák azonosítása és a lombkoronák 

körülrajzolása függőleges betekintéssel mehessen végbe. A teljes területet az 50 

megapixeles penta elrendezésű mérőkamerával fényképeztem, így minden térrész felülről és 

négy irányból vizsgálható bármilyen térinformatikai szoftverben. A kiértékelést előzetes 

terepbejárás nélkül hajtottam végre. A terepi ellenőrzéskor azt tapasztaltam, hogy a nyár és 

fűz egyedek felső lombkoronaszinti azonosításában nem fordult elő tévesztés. (Sem a 

Populusok, sem a Salixok fajainak különválogatása nem volt cél.) Három mintaterületet 

jelöltem ki (1. ábra).  

 

 
1: ábra: A Háros-félszigetről készített ortofotók és a mintaterületek 

 

Az első és a második mintaterület esetében a kiértékelést mással is elvégeztettem, az 

elemzési hibák feltárása érdekében. Az első mintaterületen (2. ábra) a zöld juhar (Acer 

negundo) és a vénic szil (Ulmus laevis) utólag a terepen került meghatározásra, de fentről 
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észlelhető (nem lombkorona alá szorult) egyedeit jól soroltam be. A bálványfa (Ailanthus 

altissima) egyedek azonosítása is sikeres volt még a terepi jelenlét előtt is. A fehér akác 

(Robinia pseudoacacia) és a mogyoró (Corylus avellana) ismeretlen komplexet alkotott 

mielőtt a helyszínen fel nem vettem az adatbázisba. Ebben a vizsgálatban a rendelkezésre 

álló spektroszkópiás adatokat nem alkalmaztam a fajok azonosításához. A terepi 

adatgyűjtést a Mecsekerdő Zrt. munkatársaival végeztem el az M0 híd melletti ártéren, 

amelynek során fényképes adatbázist készítettem a későbbi meghatározás elősegítése 

érdekében. 

 

 
2. ábra: A Háros-félsziget délnyugati csúcsának felső lombkoronaszintjét és nyílt területeinek 

fásszárú növényzetét bemutató felmérés részlete 
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A másik két mintaterületen a terepi felvételezést a Duna Ipoly Nemzeti Park 

munkatársai segítségével végeztem el és itt is elkészítettem a GPS-es és fényképes 

dokumentációt (3. ábra).  

Közben ortogonális fás szárú határozókulcsot is készítek, amely segédlet a 

légifelvételekről és egyéb távérzékelt állományokról történő növény, illetve társulás 

határozást hivatott elősegíteni. A fényképes útmutató folyamatosan bővül, kiadását 

tervezzük. 

A félszigeten belül kijelölt második, a belső erdőrezervátum szempontjából 

reprezentatív mintaterület 25,46 hektáros. Az ortofotó kiértékelést követő terepi 

ellenőrzésre 2016. decemberében került sor. Az itt regisztrált fák 34,9%-a fűz, 57,5 %-a nyár, 

4,4 %-a kocsányos tölgy. A mintaterületen megtalálható fás szárú egyedek 3,2 %-a a 

felsoroltaktól eltérő, így a mintaterület vizsgálata elsősorban a nyarak, fűzek és a kocsányos 

tölgy egymástól történő elkülönítésének és feltérképezésének nagyfelbontású légi 

felméréses módszerét hivatott ellenőrizni. 

 

 
3. ábra: Az ábrán látható ortofotók 2016. 11. 29-én, a terepi felvételek 2016. 

decemberében készültek 
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Ennek a mintaterületnek a teljes felületére vonatkoztatva 5,0% volt a tavaszi RGB 

ortofotóról történő felső lombkoronaszinti kiértékelés hibája, mert 1,28 ha lombkoronák 

által borított felület került téves besorolásra. A mintaterületen megtalálhatók kisebb 

tisztások is, ezért a felmérés megbízhatóságát célszerű a lombbal borított felületet alapul 

véve is megadni. Amennyiben kizárólag az ágszerkezettel fedett területre vonatkoztatjuk, 

7,3% hibát állapítottam meg. A mintaterület 0,1%-án az ortofotó pontosabb eredményt 

biztosított a terepbejárásnál, és ezt egy, az ezekre a területekre megismételt terepi 

adatgyűjtés tisztázta. Ilyen eset a különösen nehezen megközelíthető területeken, valamint a 

terepen nem látható felső lobkorona szerkezetek esetében fordult elő. 

Bár a tenyészidőszakbeli légi felmérés általában a felső lombkoronaszint térképezésén 

keresztül ad képet az erdő állapotáról, azt is megvizsgáltam, hány fatörzset lehet lokalizálni a 

lombos felvételeken. A tavaszi felmérés esetében az 5 cm terepi felbontású RGB ortofotó a 

törzsek 86,9%-át tárta fel a háros-félszigeti mintaterületen. 

A téli ortofotók vizsgálata jobb eredményt nyújtott ezen a mintaterületen a tavaszi 

felvételek kiértékelésénél (4.ábra). A Háros-félsziget belsejében található mintaterület teljes 

felületére vonatkoztatva 0,8% volt az RGB ortofotóról történő felső lombkoronaszinti 

kiértékelés hibája a terepi validáláshoz képest. Amennyiben kizárólag az ágszerkezettel 

fedett területre vonatkoztatjuk, 1,1% hibát állapítottam meg. A mintaterület 0,3%-án az 

ortofotó pontosabb eredményt biztosított a hosszadalmas terepbejárásnál. Ez az eredmény 

számottevően meghaladja a tavaszi felvételekből levezetett felső lombkoronatérkép 

pontosságát. Az 5 cm terepi felbontású téli RGB ortofotó a törzsek 84,6%-át tárta fel a háros-

félszigeti mintaterületen, ami gyengébb eredmény a tavaszi lombokban gazdag felvételhez 

képest. 

A módszer megbízhatóságának ellenőrzése érdekében a téli ortofotó kiértékelését 

megismételtettem egy olyan elemzővel, aki sohasem járt a helyszínen és korábban nem 

találkozott a  felvételekkel. Elmondtam, milyen textúra, színezet és egyéb bélyegek alapján 

soroltam be a fákat az általam elvégzett interpretáció során, és ezeknek az elveknek a 

mentén olyan független kiértékelés ment végbe, amely a háros-félszigeti belső mintaterület 

teljes felületére vonatkoztatva 2,2% kiértékelés hibát eredményezett. Amennyiben kizárólag 

az ágszerkezettel fedett területre vonatkoztattam, 3,5 % hibát tapasztaltam. A terület 0,5%-

án az ortofotó pontosította a terepi vizsgálatot. Ez esetben az elemző 43,9%-al több törzset 

vélt felfedezni a  felvételeken a terepen felvett adatokhoz képest. A két kiértékelés 

összehasonlításakor a nyarak térképi síkra vetített lombkorona felületének összesítésében 

9,1 %, a tölgyek lombkorona felület összegeiben 1,5 %, az összes vetületi lombkorona 

felületben 9,2% eltérés mutatkozott a két azonos felvételsorozaton alapuló elemzés között, 

a mintaterület méretéhez viszonyítva. Az első felmérésben tölggyel borított treület 

nagyságához képest az ismétlés 24,2 % eltérést mutatott, ami annak tudható be, hogy a 

második elemző nem járt a helyszínen, és nem kapta meg a terepi jegyzőkönyveket, ezen 

felül az is közrejátszik, hogy a sorozat eltérő perspektívájú ortofotóin rajzolta meg az egyes 

egyedek ágszerkezeteinek körvonalát. 
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4. ábra: A félsziget belsejében található mintaterület tavaszi és téli ortofotóiból levezetett 

folttérképei, valamint a terepi validálás során tapasztalt eltérések 

 

Egy harmadik, 2,7 hektáros mintaterületet is kijelöltem a félsziget északkeleti, invazív 

fafajokkal fertőzött területén. Itt is azt tapasztaltam, hogy a bálványfa teljes bizonyossággal 

lokalizálható és a téli felvételen egyértelműen elkülöníthetők a platánfélék (Platanaceae), a 

veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a kökényszilva (Prunus spinosa), a bálványfa és a 

japánkeserűfű (Fallopia japonica) a nyaras, fűzes, vénic sziles erdőtől, még alászorult 

lombállapotban is. A tavaszi felvételen ehhez képest a som, a kökényszilva és a 

japánkeserűfű nem volt elkülöníthető. A zöld juhart (Acer negundo), a hegyi juhart (Acer 
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pseudoplatanus), a kislevelű hársat (Tilia cordata), a vénic szilt, a mezei juhart (Acer 

campestre) és az amerikai kőriseket (Fraxinus pennsylvanica) egy kategóriaként lehetett 

meghatározni. Egy, a Szent István Egyetem Botanikus kertjében végzett felmérésem 

kimutatta, hogy a korai juhar (Acer platanoides) tavaszi felvételezéssel ugyancsak 5 cm terepi 

felbontású RGB légi felméréssel elkülöníthető a kocsányos-tölgyestől, nyarasoktól és 

hársaktól. 

A téli (lombszegény) felvételek a vizsgált területen, a vizsgált fajok esetében rendkívül 

kedvezőek a felső lombkoronaszint vizsgálatához. Érdekes módon a lombos időszakban a fák 

törzse jobban elválasztható a környezetétől a  felvételeken, mint a téli időszakban. 

A multispektrális csatornákról információt nyerünk az egyedek vízellátottságáról, 

ökofiziológiai állapotáról. A terepi vizsgálat során az adatsor kiegészíthető a törzskerülettel 

és egyéb, légi felméréssel nem beszerezhető adatokkal. 

A képek felbontása és minősége lehetővé teszi bizonyos madárfajok meghatározását, és 

az is meghatározható, hogy pontosan hány fészek található egy nyílt területen elhelyezkedő 

kolóniában (Bakó et al. 2014), azok hol helyezkednek el és hány fióka van a kitakarás mentes 

fészkekben. A 800 méter terep feletti magasságból történő pár perces megfigyelés nem jár 

zavarással, nincs szükség napokig tartó jelenlétre. Ha a területre valamilyen ok miatt mégis 

be kell menni, pontosan tudjuk előre, hogy melyik fészket hol kell keresni a koordináták 

alapján, így a beavatkozásokkal járó zavarás is minimalizálható. További előnye a 

felvételeknek, hogy utólag bármikor vizsgálhatók, az esetleges tévesztések felülbírálhatók. A 

madarak elkülönítése terepen sokszor nehéz, főként rossz fényviszonyok között messziről, 

amikor egy egyed egy pillanatra tűnik föl. Ilyenkor még egy gyakorlott ornitológus is 

téveszthet. A légifelvétel-térképről az egyedszám is pontosabban megállapítható, 

lecsökkenthető az alul vagy felülbecslés mértéke. Az azonos napszakban, egymást követő 

napokon történő ismétlés tovább javítja az egyedszám megítélésének pontosságát. 

A nádszigetek (5. ábra) és felső lombkoronaszintben elhelyezkedő költőtelepek (6. ábra) 

elemzése nem csak a szigorúan vett élőhelyről ad információt, de a tág értelemben vett 

környezet fontos indikátora. A legalább három ismétlésben (különböző napokon) vizsgált 

költőtelepek éves ismétlésben történő elemzése kimutatja, amennyiben az adott populáció 

táplálékszerző területén, vagy a zavarásmentességhez szükséges puffer zónában olyan 

környezeti probléma (zavarás, szennyezés, vadászat, élőhely-változás, stb.) lép fel, amely az 

egyedszám megváltozását indukálja. Így a vizsgálati területen érvényesülő folyamatok 

jelezhetnek a védett területen kívülről eredő hatásokat. Ezzel akár a közeli, emberek által 

lakott területen beállt olyan változások is kimutathatók, amelyeket a városökológiai elemzés 

sem feltétlenül mutat ki, és amelyek hosszú távon az ott élők számára is károsak. 
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5.  ábra: Dankasirályok (Chroicocephalus ridibundus) számlálásához készült ortofotó-mozaik 

részlete. A Velencei-tó egyik nádszigetét ábrázoló, gyenge megvilágítási körülmények között 

IS 4 mérőkamerával fényképezett 0,5 cm terepi felbontású ortofotó alapján készült el a 

dankasirály egyedeket megjelenítő tematikus térképfedvény (Bakó et al. 2014) 
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6. ábra: Kárókatona (Phalacrocorax carbo) és szürke gém (Ardea cinerea) költőtelepek 

részletei a fiókák és felnőtt egyedek számlálására szolgáló ortofotó mozaikokból 

(Bakó et al. 2014) 

 

Árvízmodellezés költséghatékonyan beszerzett téradatokkal 

A módszer költséghatékony megoldást jelent az olyan természeti katasztrófák várható 

hatásainak előrejelzéséhez és megelőzéséhez, mint amilyenek az árvizek, sárlavinák és 

csapadékvíz elvezetési anomáliákhoz köthető káresemények. Ennek igazolására 

tesztfelmérést végeztünk a Dunakanyarban, amelynek eredményei egyértelműen 

rávilágítottak arra, hogy a hidrodinamikai folyami árvízmodellek téradatainak 

leghatékonyabb beszerzési eszköze a repülőgépes légi felmérés, terepi lézerszkenneres 

adatgyűjtéssel kiegészítve, ott, ahol a vegetáció sűrűsége azt indokolja. 

 

Összegzés 

Az ismertetett vizsgálatok és gyakorlati alkalmazás alapján megállapítható, hogy egyes 

felszínelemzési paraméterek nagy pontossággal térképezhetők az ismertetett módszerrel. 

Ilyenek például a felső lombkoronaszint térképezés, a vízimadár költőtelep monitoring, a 

távközlési tornyok kihelyezésének modellezéséhez, valamint a hidrodinamikai modellezéshez 

alapanyagot szolgáltató háromdimenziós felmérés, vagy a felszínborítás vizsgálat, amelyek 

idősoros kivitelezésben környezetvédelmi és természetvédelmi indikátor szerepet tölthetnek 

be. 
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