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A szárazföldi bioszféra és ezen belül 
a vegetáció meghatározó szerepet 
tölt be az élelmezés és nyersanyag-

ellátás terén, továbbá alapvetQ szabályozó 
funkciót lát el az éghajlati rendszerben. A 
jelenleg zajló globális lépték_ változások 
következtében a vegetáció monitorozása 
az elmúlt évtizedekben kiemelt kutatási 
területté vált.

A növényzet állapotának és produkti-
vitásának folyamatos vizsgálatára a leg-
kiválóbb eszköz a m_holdas távérzékelés 
(1. ábra). A m_holdas adatok alapvetQ in-
formációt szolgáltatnak a nagy területeket 
borító növényzet állapotáról, fejlettségérQl 
és a mezQgazdasági termésmennyiségrQl. 
Ennek köszönhetQen az idQjárás és rajta 
keresztül az éghajlat növényzetre gyako-
rolt hatása m_holdak segítségével is vizs-
gálható.

Földünk elsQ m_holdját, a Szputnyik-1-et 
1957 Qszén bocsátották fel az egykori Szov-
jetunióból, s ezzel megkezdQdött a Föld lég-
körének és felszínének tanulmányozása egy 
új és különleges helyrQl: a világ_rbQl. Ezt 
követQen a világ vezetQ gazdaságai egyre 
több m_holdat állítottak Föld körüli pályára, 
melyek szenzorai az adott kor technikai és 
m_szaki fejlettségét tükrözték. Hamarosan 
felismerték a m_holdas távérzékelés további 
lehetQségeit, és a meteorológiai céllal felbo-
csátott mérQm_szereket ellátták a vegetáció 
megfigyeléséhez szükséges mérési csator-
nákkal is. A növénytakaró fejlettségének és 
produktivitásának vizsgálatához az 1980-as 
évek elejétQl kezdve állnak rendelkezésre 
m_holdas adatok. 

A vegetáció m_holdas távérzékelésé-
nek alapja a felszín által visszavert nap-
sugárzás _rbázisú platformon történQ mé-
rése. Az így nyert adatokból a mérési 
csatornák kombinálásával különbözQ ve-
getációs indexeket hozhatunk létre, ame-
lyekbQl a növényzet állapotára, produkti-
vitására és fenológiai ciklusára jellemzQ 
információt nyerhetünk. Ezek közül az 
egyik legismertebb az ún. NDVI (Norma-
lizált Vegetációs Index), amely a vegetá-
cióra jellemzQ, a látható és közeli infra-
vörös tartományban megfigyelhetQ eltérQ 
sugárzás-visszaverésen alapul. Mivel a 
felhQmentes légkörön áthaladó sugárzás 
két fQ hullámhosszfüggQ fizikai folya-
mat (gázmolekulák és aeroszol részecs-
kék általi szórás és elnyelés) gyengítésé-

nek van kitéve (2. ábra), ezért 
az NDVI vegetációs indexet a 
légkör sugárzásmódosító hatá-
sának leválasztásával célsze-
r_ elQállítani. Az így kapott 
NDVI-adatsorok a hosszabb 
idQskálán bekövetkezett, na-
gyobb térségre vonatkozó vál-
tozások tanulmányozásához az 
elérhetQ egyik legjobb adatfor-
rásnak számítanak. A vegetáci-
ós indexek jól alkalmazhatók 
a szélsQséges idQjárási esemé-
nyek vegetációra gyakorolt ha-
tásának vizsgálatához is. 

Sok kutatót foglalkoztató kér-
dés, hogy a globális átlagban nö-
vekvQ felszíni hQmérséklet hatá-
sára bekövetkezQ biotikus válto-
zások vajon detektálhatók-e m_-
holdas mérések alapján? Ezen 
változásoknak leginkább az ún. 
vegetációs idQszakban van nagy 
jelentQsége, amikor a növény-
zet számára a növekedés lehe-
tQvé válik. A korábbi vizsgála-
tok egyértelm_en kimutatták az 
északi félteke mérsékelt övére 
a meghosszabbodott vegetációs 
idQszakot (Myneni et al., 1997) 

 TÁVÉRZÉKELÉS
 

KERN ANIKÓ

A vegetáció megfigyelése az _rbQl

1. ábra. Európa m_holdtávlatból 2015. július 1-jén (az ELTE vevQállomása által 
vett Aqua/MODIS m_holdkép a Google Earth szoftverrel megjelenítve)

2. ábra. A vegetáció m_holdas megfigyelésének 
sematikus ábrája, ahol két különbözQ állapotú növényzet 

sugárzás-visszaverése közötti különbséget figyelhetjük 
meg a vörös, illetve a közeli-infravörös tartományban
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és az NDVI növekedését (Tucker et al., 
2001; Zhou et al., 2001). Ezen eredmények 
összhangban vannak a felszíni hQmérsék-
let emelkedésével, amely erQsen megha-
tározza a növényzet növekedését, illetve 
megfelelnek annak a feltételezésnek, mi-
szerint a megnövekedett légköri szén-di-
oxid mennyisége a növényzet gyorsabb 
növekedéséhez vezethet. Más kutatások 
(pl. Piao et al., 2008) árnyaltabb képet 
adnak a folyamatokról, miszerint a növe-
kedési idQszak kitolódása miatt módosul 
a növényzet légzése is, amely a fotoszin-
tézis általi szén-dioxid-megkötéssel el-
lentétes irányú folyamat. Ezek a korábbi 
eredmények jól tükrözik a problémakör 
bonyolultságát, és további vizsgálatokra 
ösztönöznek. 

Az amerikai NASA EOS elnevezés_ _r-
bázisú földmegfigyelQ rendszerének két 
jelentQs képviselQje a Terra és az Aqua 
m_hold. Ezek az ún. kvázipoláris nap-
szinkron pályán, megközelítQleg 705 km 
magasan a földfelszín felett keringQ m_-
holdak egy adott területrQl napi kétszeri 
mérést biztosítanak. A fedélzetükön elhe-
lyezett szenzorok közül az egyik legfigye-
lemreméltóbb az ún. MODIS-szenzor. A 
36 spektrális mérési csatornával kialakított 
sugárzásmérQ m_szer méréseit a látható, a 
közeli-infravörös és az infravörös tartomá-
nyokban, mintegy 2330 km széles terület 
folyamatos lefedésével végzi, 250, 500 és 
1000 méteres felbontással. A belQlük szár-
maztatott adatok 2000 óta érhetQk el kü-
lönbözQ tér- és idQbeli felbontásban.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) ^rkutató Csoportja 2002-ben te-
lepítette m_holdvevQ-állomását Budapes-

ten (Ferencz et al., 2003). Az egyéb me-
teorológiai m_holdak adatainak vételén 
túl az állomást az amerikai Terra és Aqua 
m_holdak MODIS-adatainak közvetlen 
vétele teszi különlegessé és a térségben 
egyedülállóvá immár több mint 10 éve 
(Timár et al., 2006). Az állomás által vett 
MODIS-adatok a valós idej_ feldolgo-

zás mellett a hosszabb adatsorokon ala-
puló alkalmazásokra is lehetQséget nyúj-
tanak (Kern et al., 2014). Ezek közül az 
egyik legfontosabb a saját származtatású 
NDVI-adatsorok vizsgálata. Ide tartozik 
a vegetációs indexeken alapuló termés-
becslés is, amely egyaránt jelenti a ter-
méshozam elQrejelzését és annak utóla-

gos analízisét is. A saját származtatású 
mennyiségek legnagyobb elQnye azok 
azonnali elérhetQségében rejlik.

Magyarország vegetációja  
az elmúlt 15 évben (2000–2014)

A 2000-tQl elérhetQ MODIS-adatok mos-
tanra már tekintélyes hosszúságú adatsort 
alkotnak ahhoz, hogy hosszabb idQszakra 
vonatkozóan végezzünk elemzést a Kár-
pát-medencére az idQjárás és a növényzet 
kapcsolatáról, feltérképezve az idQszak alatt 
bekövetkezett változásokat és azok okait. 

De hogyan is kell elképzelni egy ve-
getációs index alapú térképet a Kárpát-
medencére? A 3. ábrán példaként látha-
tunk egy aktuális (2015. június 6., Terra/
MODIS) 250 méteres horizontális felbon-
tású NDVI-mezQt. A vegetációt ~0,3 és 
1 közötti NDVI-értékek jellemzik, ahol 
a nagyobb értékek (vagyis a képen a sö-
tétebb színek) dúsabb, potenciálisan na-
gyobb produktivitású növényzetet jelöl-
nek. A képen fehér szín jelzi a felhQket 
és a nyílt vízfelületeket, hiszen az NDVI-
mezQk elQállítása értelemszer_en a földfel-
színre korlátozódik. Ennek megfelelQen az 
NDVI származtatásának elengedhetetlen 
lépése a már említett légköri sugárzásmó-
dosító hatások leválasztásán túl a felhQzet 
felismerése és elkülönítése. 

Az idQben egymást követQ felhQmentes 
adatokból lehetQség nyílik vegetációs in-

dex idQsorok meghatározására is. Az idQ-
beli meneteken a növényzet éves fejlQdé-
se jól tükrözi a meteorológiai paraméterek 
alakulását. A Magyarországra vonatkozó 
NDVI-értékek területi átlagolásával elQál-
ló idQbeli menetek közül négy érdekesebb, 
különbözQ idQjárású évre vonatkozót áb-
rázol a 4. ábra. Az ország teljes területé-

3. ábra. NDVI-mezQ Magyarország térségére (Terra/MODIS, 2015. június 6., 
ELTE vevQállomás)

4. ábra. Magyarország teljes növényzetének átlagos NDVI-menetei négy különbözQ 
idQjárású évben. A drapp sáv a 2000–2014 alatt bejárt tartományt jelöli 
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re történQ átlagolás természetesen elfedi 
a regionális különbségeket, ugyanakkor 

egyszer_en használható, robusztus ered-
ményeket szolgáltat, amelyek elQkészítik 
a kisebb területekre vonatkozó vizsgálato-
kat. A vegetáció felfutását mind a négy év 
során meghatározta a kora tavaszi csapa-
dék és hQmérséklet, jelentQs különbsége-
ket eredményezve. 

A 2003-as év Európa-szerte hírhedtté vált 
a nyári hQhullámairól és az azokat kísérQ 
csapadékhiányáról, hazánk térségében is je-
lentQs aszályhelyzetet eredményezve. Ennek 
eredményeként a vegetációt június végétQl 
folyamatos és drasztikus hanyatlás jellemez-
te, amellyel az NDVI a 15 év alatt elQfordu-
ló értékekbQl képzett tartomány (a 4. ábrán 
drapp színnel jelölve) alsó határához került 
közel. A Kárpát-medencét 2007 júliusában 
érintQ hQhullám ugyancsak hirtelen csök-
kenést eredményezett a növényzet fejlettsé-
gében. Az említett két év jellegzetességeitQl 
eltérQ módon a 2010-es évet országosan je-
lentQs csapadéktöbblet jellemezte (5. ábra). 
Ennek pozitív hatása a viszonylag h_vösebb 
hónapok miatt csak a nyár második felében 
vált érezhetQvé, így a július-szeptemberi 
hónapokban okozott kiemelkedQen magas 
NDVI-értéket. 2014-ben a tavaszi hónapok 
szintén az átlagnál melegebbek voltak, a 
2007-es évhez hasonlóan a fenológiai ciklus 
korai indulásához vezetve. Ezt követQen az 
ideális mennyiség_ és idQbeli eloszlású csa-
padék és a kevésbé forró nyár alakította to-
vább a vegetáció fejlettségét, amelynek ered-
ményeként a vegetációs idQszak 2014-ben a 
15 év alatt elQforduló leghosszabb lett.

Joggal merülhet fel a kérdés, vajon 
mennyire tér el egymástól, illetve a teljes 
növényzetre vonatkozó átlagtól a külön-

bözQ növénytípusok éves menete. A fQbb 
növénytípusok megkülönböztetésével ké-

szült a 6. ábra, amely a 
mezQgazdasági, a gyepes 
és az erdQs területekre kü-
lön átlagolt, 2000–2014 
közötti országos NDVI-
menetek 15 év alatt be-
járt tartományát szemlélte-
ti. A 6. ábrát megfigyelve 
láthatjuk, hogy az egyes 
növénytípusok közötti kü-
lönbségek jelentQsek. A 
lágyszárú növényekhez 
képest a mélyebb gyökér-
zet_ erdQk nyilvánvalóan 
kevésbé vannak kitéve az 
idQjárás változékonyságá-
nak, ezért a 15 év alatt be-
járt tartomány határozottan 
keskenyebb. Megfigyelhe-
tQ a mezQgazdasági növé-
nyek esetén a gabonára vo-
natkozó aratás júniusi/jú-
liusi idQpontja is, amely 
után a fQ meghatározó túl-
nyomórészt az Qszi aratású 
kukorica.

Érdekes és könnyen áttekinthetQ kép tá-
rulkozik elénk, ha a fQbb növénytípusokra 
vonatkozó évenkénti NDVI-meneteket egy-
egy sávként ábrázoljuk, ahol a sávon belü-
li pozíció az év adott napját jelenti, színe 
pedig az NDVI értékét jelöli (7. ábra). A 
vegetációs index így bemutatott menetei-

nek évek közötti változékonysága szem-
bet_nQ. Jól látható az adott növénytípusra 
vonatkozó vegetációs idQszak évrQl évre 
változó kezdete és vége. Kirajzolódnak a 
különbözQ érték_ maximumok vagy akár 
az extrém idQjárási helyzetek okozta vál-
tozások is. Ez utóbbiak közül a már em-
lített 2003-as vagy 2007-es nyári hQhul-

lám és szárazság hatására bekövetkezQ 
csökkenés is kivehetQ, amelynek jelei még 
az erdQk esetén is felismerhetQk. Megfi-
gyelhetjük továbbá azt is, hogy az erdQk 
fenológiai ciklusa mennyire határozott fel-
futású, szemben például a mezQgazdasági 
növényekkel, amelyeket sekélyebb gyö-
kérzete miatt sokkal jobban érint az idQjá-
rás változékonysága. Ugyanerre vezethetQ 
vissza az is, hogy a gyepes területek esetén 
gyakran rajzolódik ki „kétpúpú”, vagyis 
két maximummal jellemezhetQ éves me-
net, amely szintén az idQjárás alakulását 
és a gyepek kisebb aszályt_rQ képességét 
tükrözi. FelismerhetQ továbbá az idQszak 
legcsapadékosabb 2010-es éve a sor-
ban következQ 2014-es és 2005-ös évvel 
együtt, és az erQteljes nyári aszállyal súj-
tott 2012-es év is. A legszárazabb 2011-
es év kisebb eltérést hozott, amely rész-
ben a nyári hónapok viszonylag alacso-
nyabb hQmérsékletének tulajdonítható.

De vajon a m_holdas adatok alapján 
számszer_síthetQ-e valahogy a vegetá-
ció állapotának változásában az idQjá-
rás hatása? A kérdés megválaszolásához 
érdemes a napi szint_, Magyarországot 
lefedQ hQmérséklet- és csapadékadatok-
ból, illetve vegetációs index adataiból 
országos szint_ havi átlagokat képez-
ni. A 15 évet lefedQ havi szint_ adato-
kat vizsgálva egyértelm_en kirajzolódik 
a kapcsolat a vegetációs periódus alatti 
átlaghQmérséklet, illetve csapadékösz-
szeg és az átlagos NDVI-értékek között. 

Szintén kimutatható, bár némileg gyen-
gébb a kapcsolat a vegetációs periódus 
alatti NDVI-átlagértékek és a teljes évre 
vonatkozó csapadékösszegek között. A 
gyengébb kapcsolat rámutat arra, hogy 
sok esetben nem a csapadék mennyisége, 
hanem idQbeli eloszlása fontos a növény 
szempontjából. A legerQsebb kapcsolat 
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5. ábra. Az évenkénti kumulatív csapadékmennyiség 
alakulása a 2000–2014-es idQszakban Magyarország 

teljes területére átlagolva

6. ábra. Az erdQkre, gyepekre és mezQgazdasági területekre vonatkozó vegetációs 
index meneteinek tartománya a 2000–2014-es idQszakban Magyarországon
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mindhárom esetben a gyepekre és a me-
zQgazdasági területekre adódott, hiszen 
a mélyebb gyökérzet_ fákból álló erdQk 
kevésbé vannak kitéve az idQjárás válto-
zékonyságának, mint a sekély gyökérze-
t_ lágyszárú növények.

Érdekes kérdés az is, hogy vajon mi-
lyen fáziskülönbséggel reagál a vegetá-
ció az idQjárásban bekövetkezQ válto-
zékonyságokra. Ennek kimutatására jó 
eszköz az átlagtól való eltérést szem-
léltetQ ún. anomáliamezQk meghatáro-
zása. A származtatott anomáliamezQket 
alapul véve, az eredmények a csapadék 
hatására létrejövQ vegetációs változá-
sok esetén kb. egy hónapos fáziskésés-
rQl tanúskodnak, vagyis közelítQleg eny-
nyi idQ után mutatkozik meg a csapadék 
hiánya vagy többlete a növényzet álla-
potában. Ez a talajok vízzel való feltöl-
tQdésérQl, illetve a talajnedvesség csök-
kenésének dinamikájáról árul el fontos 
részleteket.  De nemcsak egyetlen hó-
napnyi csapadékösszeg a meghatározó 
a vegetáció további fejlQdésében, ha-
nem viszonylag erQs kapcsolat áll fenn 
három egymást követQ hónapra vonat-
kozóan is. Ezek közül a június–július–
augusztus idQszakra vonatkozó csapa-
dékösszeg határozza meg leginkább a 
vegetációs indexnek az idQszak utol-
só hónapjára vonatkozó értékeit. Ez az 
eredmény arra utal, hogy a szárazságra 
hajlamos idQszakban a csapadék össze-
tett módon befolyásolja az augusztusi 
állapotot. 

Bár minden növényfajnak egyedi tu-
lajdonsága, hogy milyen környezeti ha-
tások és genetikai adottságok befolyá-
solják a vegetációs ciklus elindulását és 
befejezQdését, ennek ellenére robusztus 
választ feltételezve vizsgálható m_hol-
das adatok alapján a fenológiai idQszak 
kezdete és vége is. Ezek alapján az or-
szágosan átlagolt meneteket vizsgál-
va, a vegetációs periódus indulásában 
a legdominánsabb környezeti faktor-

nak a márciusi minimum-hQmérséklet 
bizonyult (a csapadék szerepe nem je-
lentQs). Ennek segítségével a márciusi 
minimum-hQmérséklet anomáliát ismer-
ve megjósolható a növényzet fejlQdésé-
re vonatkozó felfutás ideje, amennyi-
ben nem tolódik el jelentQs mértékben 
a vegetációs idQszak az éghajlatváltozás 
következtében. Az eredmények szerint 
a vegetációs periódus végét leginkább 
az októberi minimum-hQmérséklet be-
folyásolja. Az eredmények összhang-
ban vannak az elvárásokkal, de kieme-
lendQ, hogy a számszer_ kapcsolat léte-
zése kvantitatív vizsgálatok céljából is 
felhasználhatóvá teszi az eredményeket. 

Összefoglalva a bemutatott eredmé-
nyeket elmondható, hogy a távérzékelt 
adatok nagy lehetQségeket rejtenek a 
Kárpát-medence növényzetének vizsgá-
latára. Ezen lehetQségek ma még jórészt 
kiaknázatlanok. Az országos lépték_ 
vizsgálatok – amelyek létjogosultsága 
csak országunk viszonylag kis terüle-
te miatt indokolt – módszertani alapot 
nyújtanak a kisebb régiókra vonatkozó 
vizsgálatokhoz. Munkám során példá-
ul a gyepek kapcsán az alföldi szikes 
legelQket együtt vizsgáltam a nyugat-
magyarországi dús kaszálókkal. Ennek 
ellenére az eredmények informatívak, 
és a terepi, kisebb térségekre fókuszá-
ló vizsgálatoktól függetlenül értékes, 
térben kiterjedt információt nyújtanak 
a hazai növényzet alapvetQ tulajdonsá-
gairól. A regionális vizsgálatok további 
érdekes összefüggéseket tárhatnak fel a 
környezeti változók és a növényzet fej-
lQdése vonatkozásában.                   U
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