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A drónok felvételek készítésére haszná-
latakor a képek gyors hozzáférhetõsége
teszi lehetõvé a különbözõ feladatok
rugalmas és rövid idejû tervezését. Ala-
csony repülési magasságuknak köszön-
hetõen ezek az eszközök még sûrû fel-
hõréteg alatt is képesek repülni. Csen-
des és energiatakarékos elektromos
motorjaik ráadásul nemcsak környezet-
barátok, hanem az emberekre és az ál-
latokra káros zajkibocsátást sem érik el.
Nagy felbontású kamerával vagy érzé-
kelõkkel felszerelve a drónok áthidal-
ják a szakadékot a fárasztó földfelszíni
terepi és a költséges, személyzettel ellá-
tott helikopterekbõl vagy repülõgépek-
bõl végzett madártávlati felmérések kö-
zött. Sikerüket növeli az a tény, hogy az
ipari megoldások egyre költ-
ségtakarékosabbá válnak és a
repülõ robotok teljesítménye
folyamatosan fejlõdik.

A drónok a helikopterekhez
hasonlóan függõleges fel- és le-
szállásra képesek. Irányításuk a
földrõl, hordozható számítógép
segítségével történik. Beépített
GPS által képesek a helyzetük
és magasságuk megtartására,
vagy akár önállóan repülnek a
megadott koordináták pontos
helyére. A felépítésüktõl és a
súlyuktól függõen a legújabb

modellek akár egy órányi repülésre is
képesek. A fedélzeti kamera 360 fok-
ban elforgatható, az intelligens felfüg-
gesztésnek és repülésvezérlésnek kö-
szönhetõen pedig a drón még szeles
körülmények között is megtartja a pozí-
cióját és így magas szintû képstabilitás
érhetõ el. A továbbított élõ digitális ké-
pekhez földrajzi hivatkozást lehet ren-
delni, ami azt jelenti, hogy azok földraj-
zi koordinátákkal pontosan beazonosít-
hatók. 

Ez lehetõvé teszi bármely lefényké-
pezett objektum pontos helyzetének a
meghatározását. A háromdimenziós fel-
színi modellezések sem jelentenek prob-
lémát. Számos gyártó készít videósze-
müveget, amelynek révén a földi irányí-

tó valódi pilótának érezheti magát. Mia-
latt a drón a beépített GPS vagy a fedél-
zeti kamera segítségével egy tárgy felett
repül, a videószemüveg lehetõvé teszi
az irányító számára a kamera élõ képé-
nek a valós idejû megtekintését, mutat-
va a magasságot és a látómezõt is. A ki-
jelzõn megjelenített adatok távolról mó-
dosíthatóak. 

A pilóta nélküli légi eszközökkel az
erdõterületeken végzett leltárok és
egyéb felmérések minden eddiginél
pontosabban és jelentõsen kibõvült ha-
tókörrel valósíthatók meg. A kulcsfon-
tosságú szerepet az alacsony repülési
magasság és az idõjárási körülmények-
tõl való magas fokú függetlenség jelen-
ti. Ráadásul a repülési eredmények az
operatív tervezésbe közvetlenül beépít-
hetõk. A drónok egyik fõ alkalmazási
területe az erdõk és a nyílt területek fel-
térképezése. A kapott képek várakozás
nélkül felhasználhatók az elemzések és
alkalmazások széles skálájához, példá-
ul a fák vagy egyéb növények egészsé-
gi állapotának a felméréséhez. Ide tar-
tozik a károsítók fertõzésének korai fel-
ismerése és kiértékelése, vagy a ned-
vességtartalom meghatározása, illetve a
holtfa mértékének a feltárása. A fakoro-
nák állapota a drónok segítségével je-

lenleg pár perc alatt borotvaéles
képeken dokumentálható. Az
ilyen értékelésekre korábban
csak rengeteg idõ és erõfeszítés
árán volt mód. A víz-, hó-, jég-,
vihar- és tûzkárok kielemzésénél
ugyancsak mind fontosabb sze-
repet töltenek be a jövõben a
drónok. Végül, de nem utolsó-
sorban, a drón „szeme” könnyen
és gyorsan képes meghatározni
a vadkárok helyét és mértékét. 

Az infravörös képek és az
NDVI (vegetációs index, adott
terület vegetációs aktivitását ki-
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Drónok használata az erdészetben 
Fenntartható gazdálkodás támogatása a levegõbõl

Évtizedek óta használnak légi felvéte-
leket az erdõgazdaságokban különbözõ
feladatok elvégzéséhez, például erdõ-
leltár készítéséhez, vagy katasztrófák
utáni károk feltérképezéséhez. Napja-
inkban ezekhez a feladatokhoz már pi-
lóta nélküli önálló repülésre képes,
drón néven ismert kisméretû repülõgé-
pet lehet alkalmazni. (Drón, ez esetben
multikopter, több mint két rotorral ellá-
tott forgószárnyas légi jármû.)
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fejezõ érték) fotók kombinációjaként
olyan eredmény érhetõ el, amivel a nö-
vények növekedése, a vegetáció mérté-
ke és a biomassza-termelés is mérhetõ-
vé válik. Az erdõk állapotának egyszerû
lefényképezése pedig lehetõvé teszi az
erdõsítési programok részletes tervezé-
sét, a telepítendõ növények mennyisé-
gének, helyének és sûrûségének a pre-
cíz meghatározását. 

Gyakran okoz
gondot a hegyvidé-
ki erdõkben a kö-
zelítõ nyomok vagy
a kötélpályák kiala-
kítása is. A hegy
lábánál állva nehéz
megítélni, hogy
van-e szikla, szaka-
dék, vagy védett fa
az útban. A drón
azonnali és világos
eredményt szolgál-
tat, gyorsítva a dön-
téshozatalt. A ha-
gyományos légifel-

vételek csak vertikális szemszögbõl ké-
szülnek, ezzel szemben a drón kamerája
dönthetõ, így a lejtõs területeken, hegyol-
dalakon is pontos légi felvételek készíthe-
tõk. A drónok másik nagyon fontos alkal-
mazási területe az éghajlatváltozás megfi-
gyelése. Ez egy olyan terület, ahol az er-
dészeti szakma digitális anyaggal alátá-
masztva képes kulcsfontosságú hozzájá-
rulást tenni a politikai döntéshozatalhoz.

Egy tanulmány szerint, melyet 2013
májusában végzett a McKinsey Global
Institute, a robottechnológia részeként a
drónok már fontos gazdasági tényezõket
befolyásolnak, köztük a mukaerõköltsé-
get, a termelékenységet, a rugalmasságot
és a biztonságot. A hatékonyság, költség-
takarékosság és az egyszerû használat
pedig nagy jövõbeli lehetõségeket te-
remt a számukra. Az alacsony zajszintû
és károsanyag-kibocsátású környezetba-
rát elektromos motorral felszerelt drónok
tökéletesen megfelelnek a legkorszerûbb
technológiai követelményeknek. 

A témával foglalkoznak majd a LIG-
NA 2015 erdészeti és faipari kiállításon is
egy szabadtéri bemutató keretében, me-
lyet a német KWF (Kuratorium für Wal-
darbeit und Forsttechnik e.V.) szervez.

Fordította: Kocsi István
mezõgazdasági szakfordító

Referálta: Erdõ-Mezõ Online/
www.erdo-mezo.hu

Forrás: http://www.ligna.de
Fotók: Sam Beebe/Flickr.com,

lyndavmapes.com

Újra radioaktív felhõk terjenghetnek
Európa felett, a világ legsúlyosabb
atomkatasztrófájának helyszíne, Cser-
nobil körül elhelyezkedõ sûrû erdõk-
ben egyre gyakrabban kialakuló tü-
zeknek következtében. 

A talaj felsõ rétegeiben elraktározódott
sugárzást már korábban is megbolygat-
ták az erdõtüzek, a helyzetet azonban
súlyosbítja az éghajlatváltozás, a politi-
kai instabilitás és a lehullott levelek ter-
mészetes körforgása. 

A Norvég Légi Kutató Intézet csapata
Nikolaos Evangeliou vezetésével ele-
mezte az erdõtüzek erdõterületre gyako-
rolt hatását. Munkájukhoz valós tûzese-
tek mûholdas felvételeit, valamint a terü-
leten leülepedett radioaktív cézium-137
izotóp méréseit táplálták be számítógé-
peikbe. Becslésük szerint 85 petabecqu-
erel (PBq) radioaktív cézium szabadult
ki az 1986-os balesetben. elenleg 2 és 8
PBq közötti érték rejtõzik a vizsgált er-
dõzóna talajának felsõ rétegében. Nor-
mál esetben ez fokozatosan csökkenne
az erózió vagy a vegetáció eltávolításá-
nak hatására, a környék erdõit azonban
teljesen magukra hagyták. A fák maguk-
ba zárják a radioaktív ionokat, a lehulló
levelek pedig visszajuttatják a talajba –
utalt a sajátos körforgásra Evangeliou.

A csapat há-
rom nagy tûze-
setet elemzett,
melyek 2002-
ben, 2008-
ban és 2010-
ben követ-
keztek be.
Számításaik sze-
rint ezekkel a cézi-
um 2-8 százaléka,
körülbelül 0,5 PBq
szabadult ki a füst-
ben, ami Kelet-Eu-
rópa felé mozgott,
sõt még Törökor-
szágban, Olaszor-
szágban és Skan-
dinávia felett is
észlelték.  Evangeliou csapatának szá-
mítása szerint a tûzesetek 10 mikrosie-
vert sugárzásnak tették ki a közeli Kijev
lakóit, ami 1 százaléka a megengedett
éves sugárterhelésnek. 

A kutatók szerint nagy az esély az er-
dõtüzek szaporodására. A terület egyre
szárazabbá válik az éghajlatváltozás kö-
vetkeztében. Az aszályok már jelenleg is
súlyosbítják az erdõtüzeket, mind gya-
koriságukat, mind kiterjedésüket tekint-
ve. A trend idõvel egyre rosszabbá válik
az erdõgazdálkodás teljes hiánya miatt.

Okszerû erdõkezelés során a legtöbb
európai erdõbõl eltávolítják az elhalt

faanyagot, tisztítják az utakat stb. A
gazdálkodás hiányában az elhalt
vegetáció biomasszája 1986 óta

megkétszerezõdött, amiben fontos sze-
repet játszanak a radioaktívan szennye-
zett levelek. Ezek elpusztítják a
kulcsfontosságú lebontó szervezeteket,
rovarokat és mikroorganizmusokat. En-
nek következtében a sugárzó anyagok
felezõdési ideje is jelentõsen lelassult. A
kutatók modelljei szerint az erdõtüzek
2023-ban és 2036-ban tetõzõdnek majd,
ekkor fog távozni a talajból a legna-
gyobb mértékben a radioaktív anyag.

Forrás: Newscientis.com, 
Origo/Tudomány
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Erdõtüzek éleszthetik újra Csernobil sugárzását


