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Diarkový prieskum Zeme, ktorý zahŕňa etapy získavania, prenosu, 

spracovania a interpretácie (rozboru) dát, sa zaoberá v podstate prejavom 

elektromagnetického žiarenia vo vzťahu k objektom geosféry. Z hľadiska diaľkového 

prieskumu je veľmi dôležitým prejavom interakcia s cieľovým predmetom odraz 

žiarenia, pretože ten podstatne ovplyvňuje množstvo energie smerujúce k detektoru. 

Odrazené, popríp. vyžarované žiarenie je diferencované čo do intenzity a vlnovej 

dižky, čo závisí na druhových a stavových parametroch skúmaných objektov. 

Rastlinstvo odráža žiarenie viac v zelenom pásme ako v červenom, ale 

najvýhodnejšia je vysoká reflexia v blízkom infračervenom pásme. Veľkosť 

odrazivosti je silne závislá na obsahu vody v rastlinách, zvlášť v obore 

infračerveného žiarenia.V blízkom infračervenom pásme obsah vody spôsobuje 

značne intenzívnejšiu reflexiu ako v pásmach viditeľného spektra. V zásade platí, že 

s poklesom obsahu vody v listoch sa ich spektrálna odrazívosť zvyšuje. Pri vlhkosti 

listov menšej ako 55 % rastlina stráca značnú časť chlorofylu. To vedie k zvýšenej 

odrazivosti v pásme chlorofylu 0,66 um. Pri poklese obsahu vody dochádza 

k zmenám vo vnútornej štruktúre listu, čo sa prejavuje v odrazivosti na vlnových 

dĺžkach v blízkom infračervenom pásme. 

Vlhkostné pomery sa na snímkach rozoznávajú pomerne ľahko, aj na 

čiernobielych snímkach panchromatických (skôr infračervených). Dlhotrvajúce suché 

počasie môže (pri nedostatku zaviaženia) spôsobiť vysychanie pôdy aj rastlín, na 

snímkach veľmi zřetelné. Okrem fotografických snímkov sú dobré materiály pre 

hodnotenie stavu rastlín aj snímky teplotné. Zdravé rastliny dobre vedú vodu, v noci 

sú viacej ochladzované a ráno chladnejšie, kým usychajúca vegetácia je teplejšia. 


