
LANSZKI J.: Application possibilities of remote sensing cameras in examination of mammals.
Abstract: In this study possible applications of remote sensing cameras as useful tools in mammal
research was overviewed. Illustrated with 4 pictures.
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Bevezetés

Évtizedek óta élénken foglalkoztatja az emlõskutatókat, hogyan lehetne a rejtõzködõ
életmódot folytató „célobjektumaikat” úgy megfigyelni, hogy az emberi jelenlét zavaró hatá-
sát kiküszöböljék, és hasznos, értékelhetõ információhoz jussanak. A természetben lezajló
események pontosabb megismerésére való törekvést jelzi például az egyik rangos tudomá-
nyos folyóirat, a Journal of Ecology 1977-es száma. Ebben, cinege fészek mögött elhelye-
zett automata fényképezõgéppel készített menyét fotóját közlik, szájában egy cinege fióká-
val (DUNN 1977). Az elsõ képet természetesen sokkal korábban – feltehetõen 1877-ben –
készítette automata fényképezõgép, amikor egy galoppozó ló oldott ki fényképezõgépet
(GUGGISBERG 1977 cit. CUTLER és SWANN 1999). Az automata fényképezõgépek legszéle-
sebb körû alkalmazás talán a madarakkal kapcsolatos. Fészekaljpredációs, táplálkozás-
ökológiai, fiókagondozási, aktivitási mintázat, populációs tulajdonságok, jelenlét-hiány vizs-
gálatokban egyaránt alkalmazták (áttekintette: CUTLER és SWANN 1999). Néhány évtizede –
elsõsorban Észak-Amerikában – hagyományos és infra kamerákat alkalmaznak egyes vad-
fajok (pl. szarvasfélék, medve) megfigyelésére, vadszámlálásra, korösszetétel vizsgálatra
(MACE et al. 1994, JACOBSEN 2002, KROLL 2002). Indiában tigrispopuláció sûrûség felmérés-
re alkalmaztak vonalakon (transzekt felmérés) és hálóban (kvadrátban) elhelyezett automa-
ta fényképezõgépeket (KARANTH 1995, KARANTH és NICHOLS 1998). Itt, a tigrisek csíkozottsá-
ga alapján egyedi azonosítást tudtak végezni, mely a csapdázás fogás-visszafogás mód-
szeréhez hasonló eredményt adott. Ezek az adatok, megfelelõ statisztikai módszerekkel
akár mozgáskörzet, vagy populációsûrûség számításra is alkalmasak lehetnek (GRIFFITH és
SCHAIK 1993). A rejtõzködõ és egyúttal emberre veszélyes emlõsök (pl. grizzly, tigris) vizs-
gálata esetén pedig különösen indokolt lehet az emberi jelenléttõl függetlenül mûködõ esz-
közök használata. Praktikusan megállapítható, például a gazdasági kárt okozó mosómedve
és más fajok pl. vadetetõ helyeken való megjelenése (ROLLINS 2002a). Számos gyakorlati,
valamint ma még csak elméletinek tûnõ alkalmazási terület létezik (bõvebben: CUTLER és
SWANN 1999), és újabb felhasználási lehetõségekre, valamint további jól hasznosítható tech-
nikai megoldásokra lehet a jövõben számítani. A témában sikeres hazai fejlesztés is történt.
Tölgyesi György terepi tapasztalatok alapján, a 90-es évek elejétõl végzi az automata fény-
képezõgépek és - kamerák mûszaki fejlesztését. 

Ebben a tanulmányban a fontosabb alkalmazási lehetõségek, valamint gyakorlati tapasz-
talatok összefoglalása található, részletes mûszaki, technikai ismertetés nélkül.
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Anyag és módszer

A napjainkban alkalmazott vadmegfigyelõ automata fényképezõgépek nagyobb része inf-
ravörös aktiválású (CEARLEY 2002). Ezek általában két csoportba oszthatók: 1) passzív inf-
ravörös- és 2) aktív infravörös kamerák közé. A passzív rendszerû kamerák mûködésbe lé-
pését általában a mozgás, illetve az állat és a háttér hõmérséklete közötti különbség egy-
idejû érzékelése váltja ki. Az aktív rendszerû kamerák akkor készítenek felvételt, amikor az
állat keresztezi az adó és a vevõ között húzódó infra sugarat, mely az ember és a legtöbb
állat számára láthatatlan. Tulajdonképp az infravörös fény kibocsátás megszakítása indítja
el a felvételkészítést (részletesebben pl.: SAVIDGE és SEIBERT 1988). Mindkét típus érzékeny-
sége (a felvétel kezdés idõbeni késleltetése révén) hozzáigazítható a megfigyelni kívánt cél-
objektumhoz. Azon tengerentúli gyártmányok, melyeket vadfajok megfigyelésére fejlesztet-
tek, általában fél, illetve egy perccel az érzékelést követõen készítenek felvételt.

Az egyszerûbb kivitelû automata fényképezõgép rendszerek mozgás- és/vagy hõ érzé-
kelõsek. A gép automatikusan exponál, amikor az állat a szenzor látóterébe érkezik. A föld-
be szúrható drótpálcára rögzített szenzor vezetékkel kapcsolódik a fényképezõgépet tartal-
mazó burkolat csatlakozójához. A szenzor „látótere”, hagyományos biztonságtechnikai esz-
köz beépítése esetén horizontálisan 10°, vertikálisan 20°. Az érzékelõ felület leszûkíthetõ,
illetve a szenzor úgy helyezendõ el, hogy a megfigyelni kívánt állat az exponálás idõpillana-
tában, a fényképezõgép látóterében tartózkodjon. A fényképezõgép beállítása alap felsze-
relésnél vagy csak nappali, vagy csak éjszakai módban történik (vagyis vagy bekapcsolt a
vaku, vagy kikapcsolt). Programozható idõkapcsolóval, vagy alkonykapcsolóval (egyszerû
változatban a szenzor beállításával) további készenléti idõ szabályozás lehetséges. Ezzel a
cél faj életmódjához (éjszakai, szürkületi, vagy nappali aktivitás) igazodhatunk, elkerülhetõ
a felesleges képkészítés (például az énekesmadarak által okozott sorozatos exponálások),
továbbá mérsékelhetõ a folyamatos „készenlét” miatti magasabb energiafelhasználás és az
emberi jelenlét zavaró hatása is kisebb lesz. Így naponta elegendõ egy alkalommal a filmet
ellenõrizni, vagy a memóriakártyát leolvasni, kisebb a gép körül a taposás, kevesebb szag-
jel marad és nem utolsó sorban az „illetéktelenek” felfigyelésének esélye is kisebb. Digitális
óra beépítése lehetõvé teszi a készített felvételek számának külsõ ellenõrzését. Például ak-
kor lép az óra egy percet elõre, ha kép készül, így a fényképezõgépet csak akkor kell kiven-
ni a védõburkolatból, ha filmet, vagy memóriakártyát kell cserélni.

A gyártók a fix objektíves fényképezõgépet vízmentes, terepszínû burkolatba helyezik, és
kiegészítõ elektronikával látják el. Az üvegbõl készült elõlap fûthetõ, melyet az objektív elé,
a burkolat kivágására ragasztanak. Ez a megoldás lehetõvé teszi a -10–15°C hidegben va-
ló használatot is, továbbá a fûtõszál a hajnali párás környezetben egyúttal párátlanít is.
A vaku számára külön üveggel fedett elõtétes nyílás található a burkolaton. A vaku erõssé-
gétõl függ a bevilágított terület nagysága. Egy normál fényképezõgéppel kb. 5–6 méter tá-
volságig készülhet dokumentációs célra jól használható kép. Magát a fényképezõgépet cél-
szerû földbe szúrható, kb. 1,5 m hosszú tartó állványra felcsavarozni. Így a gép magassá-
ga könnyen beállítható, az állvány szilárd rögzítést tesz lehetõvé. A doboz álcázása történ-
het például fatörzsbe építéssel, vagy a helyszínre jellemzõ növényzet (pl. sás, nád, pázsit-
füvek, lombos ágak) felhasználásával. A gépet pánttal, fatörzshöz is lehetséges rögzíteni.
A berendezés melegre érzékeny, elektronikája a tûzõ nap alatt meghibásodik. A felszerelés-
be beépíthetõ vagyonvédelmi egység (elmozdulás érzékelõ). A tengerentúli gyártmányok a
burkolatból nem vehetõk ki, programozásuk kívülrõl történik.

Az automata képrögzítés lehetséges 36 mm-es (célszerûen 400 ASA-s) filmen, digitális
állóképen, digitális videón és VHS videón. Normál filmes felvétel passzív és aktív infravörös
kamerákkal is készíthetõ. A legtöbb digitális állóképes felvevõ egység passzív infravörös ka-
merás. A digitális fényképezõgépek memóriakártyáján tárolhatók a képek, melyek akár a te-
repen, egy kézi LCD monitoron (pl. egy fényképezõgépben) megnézhetõk, vagy számító-
gépre letölthetõk. Ezzel a képkészítés akár a helyszínen leellenõrizhetõ, a csere kártya kön-
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nyen szállítható, a felvételek tartósan, praktikus formában tárolhatók, illetve a feleslegesek
törölhetõk. A legtöbb digitális videokamera és VHS felvevõ egység szintén passzív infravö-
rös rendszerû, a velük készített képanyag vagy memóriakártyán, vagy VHS videó szalagon
tárolható. Az egységek többsége szárazelemmel (praktikusan újratölthetõ elemekkel) mûkö-
dik. A nagyobb áramfelvevõ berendezések, mint pl. a VHS videokamerák, vagy a hazai
gyártású automata fényképezõgépek áramellátását legtöbbször zselés akkumulátorral old-
ják meg. Az akkumulátor a legpraktikusabban, csatlakozó napelem egységgel tölthetõ fel.
Napelemek beszerezhetõk terepi használatra alkalmas, rázkódást és ütõdést is álló egysé-
gekben.

Eredmények és megvitatás

Az alkalmazás lehetõségei és korlátai
Az automata fényképezõgépek hasznosak lehetnek a fészekaljpredációs kísérletek el-

végzésénél (pl. DUNN 1977, CUTLER és SWANN 1999, ROLLINS 2002b). A mûfészekbe barom-
fitojás, gyurmából formázott tojás, stb. helyezhetõ. A fényképezõgépet a fészektõl kb. 3–4
méter távolságra, a talajtól 60–80 cm magasságban helyezik el. A kamera érzékenységét
úgy célszerû beállítani, hogy az érzékeléstõl fél-egy perc idõkésleltetéssel készítsen képet
(különben a tojásfogyasztás eseménye nem látható). 

Az automata fényképezõgéppel készített felvételeken szereplõ állatok esetenként egye-
dileg is azonosíthatók a bunda egyed-specifikus mintázata (pl. a nyest esetében), vagy a ko-
rábbi sérülések (pl. fülön látható harapásnyom) alapján. 

A kihelyezett fényképezõgép faunisztikai felmérésre is alkalmas a faj jelenlétének megál-
lapítása által. Az egy területen (a kamera által „belátott” területen belül) megforduló állatfaj-
ok száma felmérhetõ. Az egyik ilyen somogyi megfigyelõ helyen például, néhány napon be-
lül vidra, róka, borz, mókus, vándorpatkány, közönséges erdeiegér és madarak is megfor-
dultak. Idõjelzés beállítása esetén az egyes fajok, illetve egyedek aktivitási idejével kapcso-
latos információhoz juthatunk. 

További lehetõséget jelentenek az etológiai alkalmazási lehetõségek, melyek azért lehet-
nek értékesek, mert vadon élõ, ritkán megfigyelhetõ állatokról készülnek a felvételek. Pél-
dául, a csoportban élõ ragadozó emlõsök (így a borz) megfigyelésére alkalmasak a video
kamerák (STEWART et al. 1997). Az infra kamerás rendszerek alkalmazásával az állatok za-
varása kizárható. Azonban a tapasztalatok szerint (az olcsóbb, fényképezõgépes
automatikák felhasználásával), a vaku mûködése sem vált ki menekülést, az állatok ugyan-
is a villámláshoz hozzászoktak. Ezt a félénknek vélt vidráról és rókáról sorozatban készített
saját felvételek is alátámasztják.

Az elkészült felvételek bizonyító értékûek, a kutatómunka egyes fontos részletei doku-
mentálhatók vele. Az automata fényképezõ, vagy filmfelvevõ rendszerek alkalmazásával hi-
potézisek, módszerek tesztelhetõk, monitorozás végezhetõ vele, vagy a természetvédelmi
(pl. kezelési) tevékenység eredményessége ellenõrizhetõ. Ennek az alkalmazási lehetõsé-
ge szinte korlátlan, elegendõ, ha az utak alatti átjárók (bio-alagutak), vagy vadátjárók tesz-
telését vesszük figyelembe. Nagy Britanniában például automata infra kamerás rendszerrel
tesztelték, hogy a különbözõ típusú hidak mennyire alkalmasak a vidra számára átjáróként
(GROGAN et al. 2001). A megtervezett rendszer szerint kihelyezett fényképezõ egységek sta-
tisztikailag is értékelhetõ adatokat képesek szolgáltatni (WILSON et al. 1996, WILSON és
DELAHAY 2001). Hazai példa is említhetõ. Az egyik somogyi halastó mentén vidrák moleku-
láris genetikai vizsgálata érdekében, minden hónapban friss hullaték (ürülék) gyûjtést vé-
geztünk. A begyûjtött minták vidra bélhámsejt DNS-ének mikroszatellit polimorfizmus vizs-
gálata alapján, a nyári-õszi idõszakban havonta, egyidejûleg csak egyetlen vidra egyedet
tudtunk azonosítani. Ugyanakkor a vízpartra kihelyezett automata fényképezõgép egy anyát
és kölykét együttesen fotózta le. Vagyis legalább két vidrának, és feltehetõen hosszabb ide-
ig jelen kellett lenni a területen.
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A fényképezõgép helyének kiválasztása kulcsfontosságú, a felvétel készítés esélyének
szempontjából kritikus. A váltókra helyezett felszereléssel végzett felmérés eredménye nem
random mintavételbõl származik, ezért eredménye félrevezetõ lehet, pl., ha populációsûrû-
séget akarnánk a felvételekbõl megállapítani. Mindenkor a cél faj(ok) viselkedéséhez iga-
zodva javasolt a berendezést kihelyezni. A vizsgálat célja szerint, az automata kamera elé
az állatok be is becsalogathatók (pl. MACE et al. 1994). Ez történhet a cél faj egyedének gyûj-
tött vizeletével, mely pl. domináns hímtõl, vagy ivarzó nõsténytõl származik (KOERTH 2002),
esetleg kombinált vizuális jelekkel (pl. szarvasféléknél: agancstisztítás utánzással). A terri-
toriális állatfajok különösen a szaporodási idõszakban élénken reagálnak fajtársak szagje-
leire. Nyestnél azt tapasztalták, hogy az idegen fajtárs szagjelével ellátott területen a hím
nyest sokkal többet mozog, és intenzívebbé válik a területjelölése (SEILER et al. 1994).

A ragadozók állati tetemekkel, vagy préda fajok kihelyezésével (pl. házi egerek zárt fé-
szekben) is becsalogathatók. A csalétket úgy célszerû elhelyezni, hogy azt kutyák, házi
macskák és rágcsálók ne érhessék el, azért hogy ne a táplálékkeresõ háziállatokról készül-
jenek a képek. Erre legmegfelelõbb lehet a lakott területektõl viszonylag távoli, sûrû növény-
zettel fedett, vagy nehezen megközelíthetõ, utakról nem belátható helyszín. Természetesen
olyan pontot kell választani, ahol a megfigyelni kívánt állat elõfordul. Meglepetést okozhat,
hogy nemcsak ragadozók és mindenevõk (pl. vaddisznó), hanem akár növényevõk (pl. õz)
is megközelíthetik az állati csalétket, amint azt a sakálmegfigyelésre kihelyezett fényképe-
zõgép rögzítette. 

Az egész nap során készenlétben álló fényképezõgép (tulajdonképp a szenzor) látóteré-
ben, a nyári idõszakban felmelegedõ és a szélben mozgó levelek exponálást váltanak ki, így
néhány perc alatt feleslegesen kifogy a film, megtelik a memóriakártya. Hasonlóképp prob-
lémát okozhatnak a többségében éjszaka aktív kisrágcsálók, vagy nappali madarak melyek
a kihelyezett csalétekre gyülekezve megelõzik a megfigyelni kívánt állatainkat. Nyári idõ-
szakban a nagyobb rovarok, így például a lódarázs is elegendõ az exponáláshoz. Tapasz-
talatok szerint, a kábeleket úgy célszerû elhelyezni, hogy azokat rágcsálók és nyulak ne rág-
hassák meg. A ragadozók (pl. róka, borz) kotoréka közelében elhelyezett fényképezõgép
zavarást jelent, így kicsi az esély arra, hogy néhány napon belül sikerül használható képet
készíteni. Ez nem is etikus, ráadásul védett és fokozottan védett fajoknál törvénybe ütközik. 

Az automata kamerák jól alkalmazhatók a vadgazdálkodás gyakorlatában is, így a nagy-
vad fajok, pl. szarvasfélék egyedszámlálására. Legegyszerûbb felhasználási lehetõség az
áthaladás számlálás. Ekkor kép nem készül, viszont a megfelelõ magasságban, váltó mel-
lé rögzített készülék számlálja az áthaladó példányokat. Az automata fényképezõgépeket
változatos környezeti feltételek között alkalmazták, így félsivatagtól egészen hideg égövi er-
dõkig (JACOBSEN 2002). A tapasztalatok szerint, az infravörös automata kamerák alkalmazá-
sával az állományfelmérés pontosabban elvégezhetõ, mint más módszerekkel. Különösen
a téli idõszakban kapott eredmények bizonyulnak megbízhatónak, az õszi felméréseket
azonban jelentõs hiba terhelheti (pl. dús vegetáció miatt). A felvételekkel nemcsak a bikák
számát lehet meghatározni, hanem a trófea hozzávetõleges minõségét is. Megállapítható
továbbá az ivari és korösszetétel, a borjas tehenek aránya. Így a módszer alkalmazása elõ-
segíti az állományszabályozást, a bikák hasznosítását, vagy megõrzését. 

Az etetõhelyek, illetve vadföldek használatának hatékonysága (intenzitása) is tesztelhe-
tõ. A táplálkozó helyeket látogató fajok megfigyelésével kiszûrhetõk azok melyek nem cél-
fajok, viszont fogyasztanak a kihordott takarmányból (ROLLINS 2002a). Ezek, ha pl. ragado-
zó emlõsök, egyszerû élvefogó csapdázással eltávolíthatók a területrõl. A táplálkozó helytõl
kb. 10 méter távolságra helyezik el a kamerákat. Az elsõ, jó fényviszonyok mellett készített
fotón a megfigyelt terület szerepel. Felmerülhet annak a kérdése, hogy ugyanazokat az
egyedeket fotózzuk, ezért a random mintavételhez, két expozíció között legalább 30 perces
idõkésleltetéssel beállított fényképkészítési mód lehet szükséges. Ezzel az idõzítéssel egy
36 expozíciós film akár 2–3 napig mûködhet. A beállítás lehet rövidebb, pl. 10 perces is, de
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1. ábra: Automata kamera terepi vizsgálatokhoz

2. ábra: Automata fényképezõgéppel készült vidraportré 
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3. ábra: Az automata fényképezõgép udvarló nyestet örökített meg

4. ábra: A egy kíváncsi rókát is megörökítet a gép



a felvételkészítést egy helyszínen két hétig célszerû folytatni (BROWN 2002). A felvételek
számítógépen és papírképen is értékelhetõk. Az egyes táplálkozó helyeken készített, leg-
alább 100 felvétel értékelése alapján tesztelhetõ a takarmányozás hatékonysága. A külön-
bözõ táplálékot nyújtó területeken, ill. vadetetõknél felszerelt videó kamerákkal nyomon kö-
vethetõ a táplálékpreferencia, mely például a percenkénti rágásszám alapján értékelhetõ.
Éjszaka aktív fajoknál infravörös kamerák alkalmazása szükséges.

Az automata kamerákkal nyomon követhetõ az állatok napi aktivitása, a holdkeltétõl és
idõjárástól, emberi zavaró tevékenységektõl függõ aktivitása (KROLL 2002). Az automata
fényképezõgépeket, kamerákat olyan esetben célszerû alkalmazni, ahol más módon nem
lehetséges vadgazdálkodási szempontból fontos információt nyerni (pl. mert a terület nehe-
zen megközelíthetõ, nagy zavarást okoznánk), illetve ha a gazdálkodás hatékonyságán ja-
vítani akarunk. Az alkalmazást korlátozzák a felmerülõ költségek és súlyos problémát jelent
a vagyonvédelem kérdése. A kereskedelemben 50 és 5000 USD között kaphatók eszközök.
Egy hõ és mozgásérzékelõ, normál filmes automata fényképezõgép ára egy közepesen jó
digitális kamera árának (kb. 120 eFt), egy infrás rendszerû, 8 mm-es, vagy VHS rendszerû
kameráé pedig két digitális kamera árának felel meg. A telepített rendszerek elláthatók rádi-
ós, vagy telefonos vagyonvédelmi eszközzel, melyek tovább növelik költségét. A mellékelt
képek Tölgyesi György (Hódmezõvásárhely) által készített, megbízhatóan mûködõ automa-
ta fényképezõgéppel készültek.

Összességében, a legfontosabb érv az lehet az automata fényképezõgép, vagy kamera
emlõstani felhasználása mellett, hogy a berendezés akkor, és ott is „éber”, amikor és ahol a
kutató, természetbúvár nem lehet jelen, valamint olcsóbb, mint az élõmunka erõ.
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Application possibilities of remote sensing cameras 
in examination of mammals

JÓZSEF LANSZKI

In this study possible applications of remote sensing cameras as useful tools in mammal research was
overviewed. Remote-trip cameras are ideal for identifying the species (occasinally individuals) living in
a particular area, for monitoring relative or (in certain cases) absolute abundance of species, for study-
ing activity patterns and for wildlife management. These devices have also been used to address a wide
variety of ecological and conservation-related questions.
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