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Kutatási téma rövid kivonata:
Az „Erdei Ökoszisztémák térképezése” alprojekt célja, hogy olyan regionális léptékű,
űrfelvételeken alapuló erdőtérképeket és digitális adatbázisokat szolgáltasson
Magyarország erdőiről, melyek egyaránt tartalmazzák a környezeti jellemzőket
(éghajlat,
topográfia,
talaj,
erdei
ökoszisztéma-típusok,
biodiverzitás,
környezetszennyezés)
és
az
erdőgazdasági
jellemzőket
(fafajok,
faállományviszonyok, fatérfogat, egészségi állapot, erdőgazdálkodás módja,
erdőművelési mód, elsődleges rendeltetés, tulajdonviszonyok, tűzesetek).
Elkészült Magyarország 1:500 000 méretarányú térképe (2. ábra), amely az erdei
ökoszisztéma-régiókat (az erdő növekedés szempontjából többé-kevésbé hasonló
körülményeket biztosító területeket), és tematikus rétegeket (általában hasonló
erdőgazdálkodási rendszerben kezelt területeket) ábrázolja.
Reprezentatív teszt területeken vizsgáltuk, hogy az űrfelvétel-feldolgozási technikák
milyen mértékben segítik a magyarországi erdei ökoszisztémák regionális léptékű
térképezését. Elkészítettük a teszt területek 1:100 000 méretarányú osztályozott
űrfelvétel-térképeit (3. ábra), amelyek az űrfelvételek alapján elhatárolt erdei
ökoszisztéma-osztályokat ábrázolják.
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A kutatási téma részletes bemutatása:
Az elvégzett munka áttekintését adja az 1. ábra.
1. ábra: Az erdei ökoszisztémák térképezése módszertani sémája
1. Kiegészítő adatbázis
összeállítása
- Meglevő adatok gyűjtése
- A meglevő erdészeti adatok
felülvizsgálata
- Új erdészeti nevezéktan
kifejlesztése
2. Erdei ökoszisztéma-régiók
kialakítása
- Erdő-régiók körvonalazása
- Erdő régiók rétegezése
- Reprezentatív teszt területek
kiválasztása

Integrált GIS

- Erdő régiók

- Erdő rétegek
- Referencia adatok

- Osztályozott erdei ökoszisztéma
típusok
3. Referencia adatok gyűjtése
- A teszt területek részletes
adatbázisának összeállítása

4. Űrfelvételek feldolgozása
- Digitális előfeldolgozás
- Spektrális analízis
- Erdei ökoszisztémák digitális
osztályozása

5. Eredmény
- 1 : 500 000 méretarányú térkép, amely az ország erdei ökoszisztéma-régióit és
rétegeit ábrázolja
- A teszt területek űrfelvétel-térképei, (1 : 100 000), amelyek az osztályozott erdei
ökoszisztéma-típusokat mutatják
A projektben alkalmazott számítógépes programok (Czimber Kornél):
− Adatbázis lekérdező program: az Országos Erdőállomány Adattár adatainak (120
MB) lekérdezéséhez.
− Képernyő-digitalizáló program a szkennelt térképek digitalizálásához.
− Konvertáló programok attribútumok, raszteres és vektoros adatállományok
átalakításához.
− SG-IMAGE képfeldolgozó program.
A végrehajtás főbb lépései:
− Térképek és leíró adatok gyűjtése, analóg térképek digitalizálása. Új, űrfelvételek
osztályozására használható erdészeti nomenklatúra-rendszer kifejlesztése.
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−
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Erdő régiók elhatárolása (erdőborítás, termőhelyi viszonyok, Magyarország
erdőgazdasági tájbeosztása, ill. természetes növénytakarója alapján).
Tematikus rétegek (sztrátumok) képzése (fő fafajcsoportok, vastagfa-térfogat,
átlagos állománymagasság, az erdő egészségi állapota alapján).
Tesztterületek kijelölése (Nyugat-Dunántúl, Bükkhegység, Alföld).
Földi referencia adatok gyűjtése a tesztterületeken a műholdas képfeldolgozási
eljárások hitelesítéséhez és értékeléséhez.
Spektrális radiometriai referencia adatok gyűjtésére (tanuló és teszt adatok) az
űrfelvétel-feldolgozási technikák kifejlesztésére és kalibrálására.
Űrfelvételek digitális multispektrális osztályozása.

Az alprojekt eredménye:
• Az ország 1:500 000 méretarányú térképe, amely az erdei ökoszisztémákat és
rétegeket mutatja. A térképet színkóddal, jelkulccsal láttuk el és bejelöltük a
tesztterületek határait is (2. ábra).
• Három tesztterület 1:100 000 méretarányú térképe, amely a különféle erdei
ökoszisztéma-típusokat ábrázolja és Landsat TM adatok osztályozásával készült.
Minden térkép színkódolt és jelkulcsos (példaképpen a III. tesztterület (Alföld)
osztályozott űrfelvételét mutatja a 3. ábra).
• Az alprogram összes közbenső- és végeredményének digitális adatbázisa.
• Egy új erdei ökoszisztéma-rendszer nomenklatúra, amely alkalmas a műholdas
adatok használatához.
• Az alprogramban alkalmazott módszer teljes értékelése. Ebben értékeltük, hogy a
Landsat TM és más távérzékelő műholdak adatai milyen mértékben segítik az
erdei ökoszisztémák regionális térképezését.
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2. ábra: A magyarországi erdei ökoszisztémák régiói, sztrátumai és a tesztterületek

3. ábra: A III. tesztterület (Alföld) osztályozott űrfelvétel-térképe
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