
  

R. CXXXI = |. SYLWAN 1987 Nr 9 
  

TOMASZ ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI 

Podstawy i zastosowanie teledetekcji lasu 

Основы и применение теледетекции леса 

Fundamentals and application of forest teledetection 

WSTĘP 

Pye techniczny umożliwia sięganie po nowe techniki i technologie. 
W ostatnich latach do nauk przyrodniczych, jako narzędzie pozna- 

nia, wkracza teledetekcja, zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi za 
pośrednictwem aparatury lotniczej i satelitarnej, rejestrującej promie- 
niowanie elektromagnetyczne emitowane, odbite lub rozproszone przez 
różne obiekty. 

Praca niniejsza ma na celu syntetyczne przedstawienie podstaw i za- 
stosowań teledetekcji leśnej, której rozwój, w ostatnich latach, umożli- 
wił otrzymywanie jakościowo nowych danych o środowisku przyrodni- 
czym. 

ŻRÓDŁA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Teledetekcja wykorzystuje dwa typy źródeł energii elektromagnetycz- 
nej: na 
— naturalne (termiczne) jak Słońce, Ziemia, ciało czarne, 
— sztuczne (radioelektryczne) jak radary i lasery. 

Idealnym radiatorem jest ciało czarne, które emituje całą absorbowa- 
nq energie (emisy jność= 1). Zdolność radiacyjną ciała czarnego określa 
prawo Plancka, które mówi, że istnieje zbieżność liniowa intensywności 
promieniowania i temperatury absolutnej przy danej długości fali. 

Głównym źródłem energii wykorzystywanym w teledetekcji jest Słoń- 
ce. Emisja słoneczna pochodzi prawie wyłącznie z fotosfery, czyli po- 
wierzchniowej warstwy Słońca. Fotosfera Słońca jest porównywalna do 
ciała czarnego, którego temperatura radiacyjna wynosi około 6 000 K. 
Jego radiacja jest maksymalna dla fal o długości 0,45 um, ale w związku 
z wpływem atmosfery maksimum radiacji na powierzchni Ziemi przy- 
pada w zakresie fal o długości 0,55 um. Irradiacja (czyli zdolność promie- 
niowania otrzymywanego przez powierzchnię obiektu) na powierzchni 
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Ziemi zależy od pory roku i dnia, szerokości geograficznej, waruńków 

meteorologicznych, a także obecności pyłów, aerozoli i gazów zawartych 

w atmosferze i absorbujących promieniowanie. Teledetekcja wykorzy- 

stuje odbite promieniowanie słoneczne w zakresach widzialnym i blis- 

kiej podczerwieni. 

Kolejnym źródłem promieniowania jest Ziemia, która emituje głów- 

nie promieniowanie w zakresach dalekiej podczerwieni. 

Urządzenia rejestrujące promieniowanie naturalne noszą nazwę ra- 

diometrów pasywnych. Są to kamery oraz skanery lotnicze i satelitarne. 

W teledetekcji sztuczne źródła energii znajdują zastosowanie w radio- 

metrach aktywnych (np. radar). Stosuje się je w zakresach mikrofalo- 

wych, wykorzystując głównie fale centymetrowe oraz metrowe, chociaż 

w pewnych przypadkach i w tych przedziałach znajdują zastosowanie 

radiometry pasywne. 

WPŁYW ATMOSFERY 

Słoneczne promieniowanie elektromagnetyczne, przechodzące przez 

atmosferę, podlega zakłóceniom działającym na różne zakresy fal. Zale- 

dwie część promieniowania dociera do powierzchni Ziemi i to w pro- 

porcjach stałych dla poszczególnych zakresów spektrum. Absorbcja ener- 

gii powodowana jest przez gazy atmosferyczne, a szczególnie przez: tlen, 

ozon, wodę, dwutlenek węgla, azot, tlen molekularny, tlenek węgla, me- 

tan, tlenek azotu. 
Atmosfera jest nieprzezroczysta dla ultrafioletu (do 0,29 um) z po- 

wodu unoszących się w niej cząsteczek stałych. Powyżej tych długości 

nieprzezroczystość jest powodowana jedynie przez ozon stratosfery. Poza 

stratosierą ilość ozonu zmienia się sezonowo, osiągając maksimum na 

wiosnę w hemisferze północnej, a amplituda tych zmian zależy od szero- 

kości geograficznej. Zawartość ozonu i pyłów w atmosferze ogranicza 

stosowanie ultrafioletu w teledetekcji. | 

W zakresie widzialnym ozon powoduje słabą absorbcję w zakresie 

0,60 um, a tlen molekularny absorbcję w pasmach 0,69 i 0,76 um. W pod- 

czerwieni absorbcja promieniowania ma miejsce w zakresie 1,0—1,5 um 

i jest powodowana przez wodę i dwutlenek węgla. Absorbcja molekular- 

na pary wodnej i tlenu atmosferycznego ma niewielki wpływ na promie- 

niowanie mikrofalowe o długości fal powyżej 2 cm. 

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE POKRYW LEŚNYCH 

Każdy obiekt, w tym i roślinność, pochłania, odbija i transmituje 

promieniowanie elektromagnetyczne w ilościach stałych dla poszczegol- 

nych długości fal (ryc. 1). Wartość odbicia od liści jest różna dla różnych 

gatunków i zmienia się w czasie w zależności od stanu fenologicznego. 

Na wartość odbicia wpływa grubość kutykuli, zawartość wody, ilość pig- 

mentu, a także usytuowanie liści w koronie, w stosunku do kierunku 

padania promieni słonecznych (cień). 
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Ryc. 1. Schemat transmisji, absorbcji i odbicia promieniowania elektromagnetycz- 
nego na przykładzie aparatu asymilacyjnego 

Omawiając pokrywę roślinną należy zauważyć modyfikacje wartości 
odbicia w stosunku do rezultatów otrzymanych przy pomiarach pojedyn- 
czych liści. Wynika to z różnic w gęstości pokrycia (odbicie od gleby 
1 cienia przy niepełnym zwarciu), pokroju roślin (kąt ustawienia gałęzi 
i forma koron), organizacji przestrzennej (więźba, zabiegi hodowlane, np. 
cięcia schematyczne, typ gospodarki) itp. 

Wartość odbicia dla lasu jest wypadkową odbicia od aparatu asymi- 
lacyjnego, od gałęzi i od pokrywy glebowej (z uwzględnieniem cienia). 
Przykładowe różnice w wielkości odbicia promieniowania elektromagne- 
tycznego od pojedynczych liści i od lasu przedstawia tabela. 

Przykład różnic w odbiciu promieniowania elektromagnetycznego 

od pojedynczych liści i od lasu 

  

  

  

  

Długość fali 0,55 um (zieleń) 0,67 um (czerwień) 0,80 um (bl. pcz.) 

Drzewostan - liść las liść las liść las 

Liściasty 10—15% 24% 5—10%  0,5—1,5%, 50—60% 30—40% 

Iglasty | 10% 1—3% 5—10% 0,5—15% 35—45%  15—25% 
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Promieniowanie widzialne (0,4—0,7 um) i bliska podczerwień (0,7—1,3 um) © 

Słabe odbicie roślin w zakresie widzialnym jest powodowane przez 

barwniki (ryc. 2). W chloroplastach umiejscowione są grana zawierające 

chlorofil. Wymiary granów, rzędu 0,5—0,05 um, są porównywalne z dłu- 
gością fal widzialnych, więc promieniowanie w tym zakresie jest zakłó- 

cone przez elementy o podobnej wielkości, a światło penetrując chloro- 

plast ulega silnemu rozproszeniu. Inne organa komórkowe (mitochondria, 
rybosomy, jądro) także, choć w mniejszym stopniu, przyczyniają się do 

rozpraszania promieniowania słonecznego. Chlorofil nie absorbuje fal 

rzędu 0,55 um, więc w tym zakresie występuje maksimum na krzywej 
odbicia. Natomiast zakres niebieski i czerwony to obszar silnej absorbcji 

chlorofilu. 
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Ryc. 2. Zestawienie. krzywej odbicia promieniowania elektromagnetycznego od apa- 

ratu asymilacyjnego z krzywą absorbcji wody e 

Barwniki liści pochłaniają krótkie zakresy fal (0,35—0,75 um). Chlo- 
rafil dostarcza energii niezbędnej do fotosyntezy pochłaniając głównie 

promieniowanie niebieskie (0,4 um) i czerwone (0,675 um). Karoten 

i ksantofil charakteryzują się o wiele mniejszą absorbcją, która uwidacz- 
nia się głównie jesienią, w trakcie zaniku chlorofilu. 

W przedziale 0,75—1,3 um pigmenty mają niewielki wpływ na odbi- 

cie. Głównym czynnikiem zmieniającym jego wielkość, -'w tym przedzia- 
le, jest struktura wewnętrzna liści, tzn. grubość kutykuli, rozwinięcie 

hypodermy, wielkość przetchlinek, parenchyma palisadowa i mezofil. Gdy 
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roślina usycha, mezofil traci swą strukturę i odbicie w bliskiej podczer- 
wieni ulega zmianie. Mezofil jest różnie zbudowany u różnych roślin 
i dlatego osobniki te odbijają fale z zakresu podczerwieni, w mniejszym 
lub większym stopniu. 

Podczerwień średnia (1,3—2,5 um) i daleka (2,5—14 um) 

W zakresie promieniowania powyżej 1,5 um właściwości spektralne 
liści załeżą od zawartości wody. Dowodzi tego porównanie krzywej odbi- 
cia liści z krzywą pochłaniania wody (ryc. 2). Absorbcja w przedziale 1,3— 
4,6 wm rośnie ze wzrostem długości fal, osiągając dwa maksima: 1,45 
1 1,95 um. 

Omawiając zakresy podczerwieni średniej i dalekiej należy wspom- 
nieć o energii emitowanej przez obiekty. Rośliny pozostają w stanie rów- 
nowagi energetycznej ze środowiskiem, gdyż ilość energii otrzymana ze 
Słońca, atmosfery i promieniowania rozproszonego jest równa ilości ener- 
gii utraconej wskutek konwersji, transpiracji i zwykłej emisji. | 

Rośliny chore wyróżniają się silniejszą od zdrowych odpowiedzią spek- 
tralną. Cierpiące niedostatek wody zachowują się różnie, gdyż jej brak 
powoduje, co prawda, wzrost zewnętrznej temperatury liścia, lecz czyn- 
niki atmosferyczne (ap. wiatr) powodują spadek tej temperatury, zmniej- 
szając odpowiedź spektralną. 

Mikrofale 

W zakresach mikrofalowych o właściwościach spektralnych decyduje 
odbicie i emisja obiektów. Emisyjność zależy od właściwości obiektów 
(chropowatość, skład chemiczny, temperatura, polaryzacja) oraz kąt re- 
jestracji i długości fal. Głębokość penetracji przez mikrofale zależy od 
długości fal oraz od właściwości dielektrycznych i rezystencyjnych ma- 
teriału. e 

Roślinność jest na ogół dobrym emitorem i „zachowuje się” jak po- 
wierzchnia chropowata, dla której emisyjność zmienia się nieco zależnie 
od kąta padania promieniowania. | 

WPŁYW KONDYCJI DRZEW NA ICH ODPOWIEDZI SPEKTRALNE 

Na kondycję drzew wpływa wiele czynników. Tutaj omówimy zmia- 
ny odpowiedzi spektralnych drzew spowodowane niektórymi przemysło- 
wymi zanieczyszczeniami powietrza, suszą oraz atakami szkodników owa- 
dzich. | 

Jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza jest dwutlenek 
siarki. Siarka jest normalną składową roślin. Dwutlenek siarki, wchła- 
niany przez liście, reaguje z parą wodną tworząc kwas siarkowy. Jony 
siarczynowe są następnie utleniane do siarczanów asymilowanych przez 
rośliny. Dopóki stopień produkcji siarczynów nie przekracza zdolności 
rośliny do ich utleniania, to może ona znosić poziom zanieczyszczeń tym 
związkiem, ale tylko do mómentu, gdy akumulacja siarczanów i reduk- 
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cja zdolności gromadzenia ich osiągnie punkt, w którym liście ulegają 

zamieraniu. Pierwszym symptomem szkód jest destrukcja chloroplastów, 

wskutek wiązania związków żelaza, powodująca wzrost odbicia od apa- 

ratu asymilacyjńego w zakresie widzialnym. Chloroza może przechodzić 

w zamieranie tkanek. W tym stadium destrukcja mezofilu 1 dehydracja 

tkanek powoduje silne zmiany odbicia w bliskiej podczerwieni. Zbliżony 

wpływ na rośliny wywiera dwutlenek azotu. 

Innymi szkodliwymi dla roślin substancjami chemicznymi są związki 

fluoru. W przeciwieństwie do siarki fluor jest obcy metabolizmowi roślin 

i jego koncentracja w liściach zależy jedynie od proporcji zanieczyszczeń. 

W wyniku intoksykacji fluorem następuje modyfikacja odbicia w bliskiej 

podczerwieni (faza nekrozy). Nieco wcześniej mogą też wystąpić zmiany 

odbicia w zakresie widzialnym (chloroza), a także wzrost odbicia od ga- 

łęzi i niższych pięter wskutek fałdowania lub zwijania się liści. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kondycję drzew jest zawar- 

tość wody. W wyniku jej braku rośliny reagują więdnięciem tkanek, 

a co za tym idzie zmianą absorbcji promieniowania w zakresie bliskiej 

podczerwieni. Susza może też powodować spadek zawartości pigmentu. 

U drzew liściastych braki wody powodują lekką modyfikację odbicia 

w zakresie widzialnym, ale wyraźny jego wzrost następuje w podczer- 

wieni. Natomiast w przypadku iglastych (badania nad Pinus, silvestris, 

P. resinosa, Picea canadensis) nie obserwuje się zauważalnych modyfi- 

kacji w odbiciu, aż do obumierania igieł. | 
Więdnięcie tkanek powoduje zmianę ustawienia liści. U iglastych, ze 

względu na brak zmian odbicia od aparatu asymilacy jnego, zjawisko to 

może być pierwszym symptomem świadczącym o zachodzących w drze- 
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Ryc. 3. Modyfikacja odbicia promieniowania elektromagnetycznego drzewa zdrowe- 

go i martwego (Guyot) 
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wostanach procesach. Zmiana kąta ustawienia igieł powoduje wzrost od- 
bicia od pokrywy glebowej, gdyż igły, sytuując się wzdłuż pnia i gałęzi, 
odsłaniają niższe piętra lasu. 

"Żer szkodników pierwotnych powoduje, że w odbiciu promieni od 
pokrywy roślinnej coraz większą rolę będą odgrywały gałęzie, cień, gleba 
i roślinność dna lasu. Dla większości drzew 1liściastych, a także dla drzew 
luźno rosnących, pod którymi istnieje pokrywa roślinna, zubożenie apa- 
ratu asymilacyjnego powoduje zmianę odpowiedzi spektralnej, polegającą 
na silnym skoku w bliskiej podczerwieni. Przykład różnic odbicia od 
drzew zdrowych i martwych przedstawia ryc. 3. | 

PODSUMOWANIE 

Reasumując należy podkreślić, że w różnych zakresach promienio- 
wania. elektromagnetycznego mogą się manifestować różne elementy 
przyrodnicze, jak również różne objawy zmian kondycji roślin. 

"1. Przedział 0,4—0,7 um to zakres pochłaniania promieniowania elek- 
tromagnetycznego przez barwniki roślinne i dlatego w tym paśmie od- 
bicie od aparatu asymilacyjnego jest niewielkie. Ponadto fale tych dłu- 
gości ulegają pewnemu rozproszeniu w atmosferze. Zmniejszenie zawar- 
tości pigmentów w liściach powoduje wzrost odpowiedzi spektralnej. 

2. Przedział 0,75—1,3 wm to zakres; w którym następuje wyraźna 
zmiana odpowiedzi spektralnej liści chorych lub zamierających. Te dłu- 
gości fal charakteryzują się silnym odbiciem od zielonych części roślin 
i niewielkim rozproszeniem w atmosferze. Ten zakres jest niezwykle 
przydatny przy wydzielaniu drzew chorych i zamierających. 

, 

3. Przedział 1,3—2,5 um. Wyniki badań pozwalają przypuszczać, że 
zmiany zawartości wody w liściach powodują modyfikację odbicia pro- 
mieniowania elektromagnetycznego o tych długościach fal, podczas gdy 

zmiany w zakresach 0,4—1,3 um są jeszcze słabo widoczne.. Zakres ten 

nie bywa stosowany w filmach lotniczych, ale jest rejestrowany przez 
urządzenie Thematic Mapper zainstalowane na satelicie Liandsat. 

4: Przedział 8—14 um to zakres podczerwieni termalnej. Te długości 
fal nie są wykorzystywane do badań roślinności. Błony lotnicze nie są 

uczulone na to pasmo promieniowania, a satelity mają w tych kanałach 

niską rozdzielczość: Meteosat — 5 km, Landsat TM — 120 m. 

Powyższe zależności zostały wykorzystane przy wyborze teledetekcy j- 

nych technik badania lasów. Najczęściej stosowana jest fotografia lotni- 

cza, jako stosunkowo tania i łatwa w interpretacji. Zdjęcia lotnicze mają 

wysoką rozdzielczość, a ponadto niski pułap fotografowania zmniejsza 

stratę kontrastu powodowaną zakłóceniami atmosfery. Zdjęcia panchro- 

matyczne (rejestrujące zakres widzialny promieniowania elektromagne- 

tycznego) umożliwiają ogólne opisanie lasu poprzez wydzielenie rozluz- 

nionego zwarcia, wylesień, odnowień, a także rozróżnienie drzew iglas- 

tych od liściastych, określenie form zmieszania, wysokości drzew, a na- 

wet klas wieku, natomiast zastosowanie filmu spektrostrefowego, który 

rejestruje odbicie w zakresach zieleni, czerwieni i bliskiej podczerwieni, 

pozwala ocenić stan lasu. Jest to możliwe dzięki różnicom w odwzoro- 

waniu na takim filmie drzew o różnej kondycji — od zdrowych do 

/ 
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martwych z 2 lub 3 stadiami pośrednimi. Dzięki specyficznym właściwoś- 
ciom filmu spektrostrefowego możliwe stało się opracowanie metody 
wyznaczania stref uszkodzeń przemysłowych (opracowania dla lasów wo- 
kół elektrowni Kozienice, elektrowni Konin-Pątnów, 'huty aluminium 
w Koninie, huty Katowice) oraz metody .oceny zdrowotnego i sanitarne- 
go stanu lasu (opracowania dla lasów Sudetów Zachodnich, nadleśnictw 
Piotrków, Bełchatów i fragmentu Borów Tucholskich). 

Inne możliwości teledetekcyjnego badania lasów daje technika sateli- 
tarna. Pierwsze satelity serii Landsat (USA), rejestrujące obrazy o roz- 
dzielczości 80 m w 4 zakresach spektralnych (w przedziale 0;4——1,1 um), 
umożliwiały jedynie ogólne klasyfikowanie lasów, poprzez wydzielenie 
drzewostanów iglastych i liściastych oraz dużych (powyżej 0,6—0,7 ha) 
powierzchni wylesień i odnowień. Bardziej szczegółowe opracowania na 
podstawie tych zobrazowań nie są możliwe. 

Natomiast wysokorozdzielcze satelity nowej generacji stwarzają nie 
spotykane dotychczas możliwości badania lasów na podstawie zdjęć 
z przestrzeni kosmicznej. Urządzenie Thematic Mapper (IM), zainsta- 
lowane na najnowszych satelitach serii Landsat rejestruje 7 przedziałów 
spektrum (0,45—0,52 um, 0,52—0,60 um, 0,63—0,69 um, 0,76—0,90 um, 
1,55—1,75 um, 10,40—12,50 um, 2,08—2,35 um), dając obraz o rozdziel- 
czości 30 m (jedynie w zakresie podczerwieni termalnej — 120 m). Zakre- 
sy spektralne rejestrowane przez Landsata TM zostały specjalnie dobrane 
w celu ich przydatności do badań przyrodniczych. Z kolei najmłodszy 
satelita teledekcyjny SPOT (Francja) przekazuje na Ziemię obrazy 
o rozdzielczości 10 m (w zakresie 0,51—0,73 um) oraz 20 m (w przedzia- 
łach 0,50—0,59 um, 0,61—0,68 um, 0,79—0,89 um). Nadzieje można też 
pokładać w wysokorozdzielczych zdjęciach wykonywanych z radzieckich 
stacji orbitalnych, w zakresach panchromatycznym i spektrostrefowym. 

Z Ośrodka Przetwarzania Obrazów 
Lotniczych i Satelitarnych 
Instytutu Geodezji i Kartografii 
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