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• Földi fotogrammetria (spektrális, 3D modell) 

• Földi lézeres letapogatás (TLS) 

• Légi fotogrammetria (ortofotó, 3D modell) 

• Légi lézeres letapogatás (ALS) 

• Légi hiperspektrális fényképezés 

• Műholdas passzív távérzékelés (optikai) 

• Műholdas aktív távérzékelés (radar, LiDAR) 

1. Távérékelési eljárások 



• Műholdas megfigyelés előnye: 

• Nagy területről homogén adathalmaz, olcsó, gyors 

• Érzékelő felbontásai: 

• térbeli, időbeli, spektrális, radiometriai 

• Közepes felbontás: Landsat TM, Sentinel, Modis 

• Nagy felbontás: QuickBird, Worldview, Skysat 

• Mi várható? Mikro-szatelitek, méteres felbontás 

 

2. Műholdas földmegfigyelés 



Landsat 7, 8 és Sentinel-2 műholdak 



• Erdőborítottság, erdő-nem erdő térképezés 

• Vegetációs indexek, műhold és légifelvétel 

• Fafajtérképek 

• Műholdas idősorok (Landsat 7-8, Sentinel-2) 

• Hiperspektrális felvételek (légi és műholdas) 

• Egészségi állapot felmérés 

• Vegetációs indexek 

• Egészségi állapot változása 

• Vegetációs indexek változása 

3. Szisztematikus erdőleltár 



Hiperspektrális légifelvétel feldolgozása 

Forrás: Envirosense 



Sentinel-2 idősor objektum alapú osztályozása 

Forrás: Barton 



• Záródás becslés 

• Nagyfelbontású műholdfelvétel, légifelvétel 

• Faállomány szerkezet 

• Légifelvételek és textúra jellemzők alapján 

• Légi lézeres letapogatás elemzése 

• Földi fotogrammetria 

• Körlap becslés, sztereo kiértékelés 

• Földi lézeres letapogatás 

Szisztematikus erdőleltár folytatás 



Szisztematikus erdőleltár: többfázisú mintavétel 

és optimalizálás (FIA, Alaszka) 



Földi fotogrammetria, lézeres letapogatás 

Forrás: Brolly 



• Műholdas alkalmazások (SRTM, IceSat) 

• Légi lézeres letapogatás (DDM, DTM) 

• Képegyeztetés (SGM, FÖMI) 

• Kinyerhető adatok: 

• Famagasság, átlagmagasság 

• Záródás, törzsszám, korona 

• Számítással fatömeg 

4. Borított felszínmodellek 



IceSat – erdők lombkorona magassága 

Forrás: Lefsky 

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/forest-height-map.html


Légi lézeres 

letapogatás 

Precíziós erdőgazdálkodás! 



BFM drónfelvételből képegyeztetéssel 

Forrás: Király 



Manion spirál 

5. Egészségi állapotfelmérés 



• Vegetációs indexek és változásaik 

Egészségi állapotfelmérés 



• Vegetációs index éven belüli változása 

Egészségi állapotfelmérés 



• Vegetációs index és erdőkárok 

Egészségi állapotfelmérés 



• Szintér transzformáció 

Egészségi állapotfelmérés 



• Szintér transzformáció 

Egészségi állapotfelmérés 

Forrás: Kristóf 



• Víz stressz: átlaghőmérséklet emelkedés, 

csapadék csökkenés, hőségnapok 

• Megfigyelés: vegetációs index változása, eltérés 

a sokéves átlagtól (különbség, hányados) 

• Online webes rendszerek: ForWarn, Global 

Forest Watch, TEMRE (ERTI) 

• Új lehetőségek: párolgás és talajnedvesség 

levezetett műholdas termékek 

6. Éghajlatváltozás monitoring 



• ForWarn: MODIS 21 napos NDVI maximum és 

az előző évi azonos időszaki maximumok 

átlagának különbsége %-ban kifejezve 

6. Éghajlatváltozás monitoring 

Forrás: 

ForWarn 



• Global Forest Watch - Climate 

6. Éghajlatváltozás monitoring 

Forrás: GlobalForestWatch 



• Biotikus károk: kisebb károsítás, gócpontok 

7. Erdőkár felmérés 

Forrás: ForWarn 



• Tűzkárosítás: szélnek kitett oldal, napi eltérés 

Erdőkár felmérés 

Forrás: ForWarn 



• Jégkár, szélkár, viharkár: vonalas, pontszerű 

Erdőkár felmérés 

Forrás: ForWarn 



• Antropogén: fahasználat, erdőírtás, erdőtűz 

Erdőkár felmérés 

Forrás: GlobalForestWatch 



• Négy erdészeti alrendszer közül 2. célja az 

erdőállapot monitorozása, erdőkárok térképezése 

• Sentintel-2 alapú, 10 méteres felbontású 

• Aktuális NDVI – előző évek NDVI átlaga 

Erdőkár alrendszer – FIR (fejlesztés alatt) 



Erdőkár alrendszer – FIR (fejlesztés alatt) 



Köszönöm a figyelmet! 
 

Czimber Kornél 


