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1. Sok víz, kevés víz probléma 
 

Magyarország kontinentális éghajlata miatt szinte alig van olyan év, amikor elégedettek 
lehetnénk országunk csapadékellátottságával. Vannak ugyan évek, amikor az éves 
csapadékmennyiség megfelelő lenne, de ilyenkor az éven belüli eloszlással szokott „gond” 
lenni. A vízhiány-vízbőség problémát jól érzékeltetheti a 2000-es év is, hiszen az rekordokat 
döngető árvízi magasságok (és a tavaszi jelentős belvíz elöntések) után néhány héttel már egy 
hosszú („párját ritkító”) aszályos időszak kezdődött. 

Történeti források bizonyítják, hogy ez a szélsőségesség a múltban is megvolt, de igazán 
a folyószabályozásokat követő ármentesítések után vált kritikussá, mint ahogyan a belvíz 
probléma is jórészben ennek a nagy tájátalakító tevékenységnek az „eredménye”. (Korábban 
ugyanis az óriási területeket elöntő folyók csak hosszú idő alatt vezeték le a szétterülő 
vizeket.) Erős egyszerűsítéssel azt is mondhatjuk, hogy a több mint 10 ezer km2 termelésbe 
vonásának az ára ezen területek rendszeres belvízproblémája (sőt részben vízhiánya is). 
Mindez arra is ráirányíthatja a figyelmet, hogy a belvizek elvezetésével „megoldott” 
belvízmentesítés ugyanakkor fokozhatja az adott terület aszályosságát. 
 

 
2. A belvíz fogalma, keletkezése 

 
A belvíz fogalmát többféle módon is meghatározták már, légyegét azonban az alábbi adja 

leginkább vissza: a belvíz valamely (vízgyűjtő)terület felszínén, vagy a felszínközeli 
képződmények/termőtalaj hézagjaiban megjelenő többletvíz, amely a növényzet fejlődést 
akadályozza, illetve az emberi építményeket károsítja. 

A belvizek keletkezésének két alapesete van. Az összegyülekezési típusú belvizek esetén 
a felszínre került vizek lefolyását, elszivárgását klimatikus, szemcseméreti vagy domborzati 
okok átmenetileg akadályozzák. A feltörő, felszivárgó (réteg- vagy talajvíz eredetű) belvizek a 
Darcy-törvény által meghatározottan a felszín alól, a felszín alatti vizek nyomásviszonyai 
alapján jutnak a talajra, és közvetlenül nem a felszíni csapadékból táplálkoznak (közvetetten 
azonban csapadék eredetük többnyire nem vitatható). 

A belvizek kialakulását tekintve jól elkülöníthető három jellegzetes időszak: a téli-tavaszi 
(december-április), a nyári (május-augusztus) és az őszi (szeptember-november). A belvíz 
minden időszakban sok gondot okoz, de a mezőgazdaságban különösen nagyok a fajlagos 
(területegységre vonatkoztatott) belvízkárok nyáron, mert a víz ilyenkor szinte a kész termést 
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viszi el. Éppen ezért az alföldi területeket rendszeresen sújtó belvízelöntések nagyságának, 
pontos területi meghatározásának problémája fontos gazdasági kérdés.  

 
 

3. A belvizes területek elhatárolása távérzékelési adatok alapján 
 

A kutatásunk fő célja az volt, hogy a szóba jöhető értékelési módszerek összehasonlítsuk, 
majd a különböző jellegű mintaterületek pontos elemzése alapján javaslatot tegyünk a 
legeredményesebben hasznosítható vizsgálatokra. Jelen értékelésünk az 1999-es és 2000. évi 
tavaszi belvízborítások elemzésén alapul. Ennek során lehetőségünk volt összevetni a FÖMI 
által készített műholdas (LANDSAT felvételeken alapuló) kiértékelést, a rendelkezésünkre 
bocsátott (az ARGOS Stúdió által készített) légi felvételezést, illetve a Vízügyi 
Igazgatóságoktól származó terepi adatgyűjtés adatait. 

Már a kutatás előtt is nyilvánvaló volt, hogy a belvízi elöntések kiterjedésének 
elhatárolására a különböző távérzékelési eljárások adják a leginkább objektív lehetőséget (az 
időbeli változások regisztrálására, akár utólagos értékelésére is lehetőség van), s a választott 
felvétel típus függvényében biztosítják a szükséges területi pontosságot, lehetővé tehetik akár 
az operatív védekezés segítését is, sőt kedvező esetben akár a részleges előrejelzésre is 
alkalmasak lehetnek. 

 
3.1. A felhasznált adatgyűjtési technikák előnyei és korlátai 
 
a) Műholdas távérzékelés 

A műholdas észlelésen alapuló technikák közül a legkönnyebben alkalmazhatók a 
LANDSAT  műhold multispektrális felvételei.  

Előnye: 
1. egy-két felvétel elegendő akár az egész alföldi térség egységes kiértékeléséhez,  
2. az infravörös sáv kiválóan alkalmas a vízfelületek meghatározásához, 
3. a feldolgozás gyorsan és szinte rutinszerűen elvégezhető egy megfelelő képfeldolgozó 

szoftware segítségével, 
4. egységes képminőség. 
Hátránya: 
1. a műhold két hetet meghaladó észlelési sűrűsége (a jelenleg üzemelő két műhold 

esetén a heti adatszolgáltatás biztosítható), amit a kedvezőtlen meteorológiai 
viszonyok tovább ronthatnak (felhő borítás), 

2. ebből következően a tényleges feldolgozás szükségszerű időbeli csúszása, 
3. a multispektrális felvételek tényleges felbontása kb. 30 m (kb. 0,1 ha), a termális 

felvételeké 120 m. 
b) A légifényképezésen alapuló távérzékelés.  

Előnye: 
1. gyorsabb, időben pontosabban tervezhető adatszerzés, 
2. a jobb terepi felbontás miatt részletesebb terület-meghatározás, 
3. szükséges esetben nagyobb operativitás 

Hátránya: 
1. nagyobb terület esetén nagyobb munkaráfordítás (a sok felvétel transzformálása és 

geometriai összeillesztése miatt), 
2. a kisebb spektrális felbontás miatt egyes felszínek azonosítása bizonytalanabb, 
3. az előző miatt különösen fontos lenne egyidejű terepi adatgyűjtés is, 
4. a légi felvételezés optimális idejének meghatározása nehéz. 
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c) Terepi adatfelvételezés 
Előnye:  
1. a leggyorsabb adatgyűjtési lehetőség 
2. növényzettel erősen fedett felszíneken is nagy biztonsággal alkalmazható. 
Hátránya: 
1. elhatárolása nagyon szubjektív (különösen ott ami könnyen nem megközelíthető), 
2. változatos felszíneken gyakran sugall jelentős egyszerűsítéseket, 
3. a több terepi felmérő eltérő értékelési gyakorlata miatti adattorzulás, 
4. a jelenleg alkalmazott térképek kis méretaránya. 

 
 

3.2. A belvizes légifotótérképek kiértékelésének módszertani alapjai  
 
3.2.1. A fotómozaikok készítése 
 

A kutatás előkészítő fázisában kiderült, hogy megfelelő pontosság elérése érdekében a 
vizsgálatban a kiválasztott légifelvételeket EOTR 1:10.000-es méretarányú topográfiai 
térképekhez, valamint részben az 1:50.000-es digitális térképi állományhoz célszerű 
transzformálni. A térképekhez történő képtranszformálás nélkülözhetetlen a földrajzi 
információs rendszerekkel (ARC/INFO, ArcView) való geometriai kapcsolat 
megteremtéséhez. 

A képtranszformálás során minimálisan 6 db felszíni illesztőpont volt szükséges 
felvételenként, de a korrekció során transzformált felvételekre átlagban 25 db-ot 
választottunk, biztosítva ezzel a megfelelő pontosságot. Így sikerült elérni, hogy az általunk 
megengedett hiba felső határa 1.5 pixel volt, amely 4-6 m-nél kisebb pontosságot jelent. 

 
 

3.2.2. A belvizes területek elhatárolása 
 

A korábbi módszertani jellegű értékelésünk tapasztalatait figyelembe véve a különböző 
kiértékelési lehetőségek közül az multispektrális osztályozás elveit alkalmaztuk. A 
multispektrális, digitális képek esetén a számítástechnika és a matematika eszközeivel 
lehetőség van a spektrális patternek tudományos elven működő felismerésére. Statisztikák 
készíthetők a pixelek spektrális tulajdonságai szerint, és a pixelek osztályozhatók matematikai 
feltételek alapján. Ezt a folyamatot két jól elkülönülő részre, a tréningre (betanításra) és az 
döntéshozási módszereket használó osztályozásra bontjuk. 

A tréning során a számítógépet fel kell készíteni, be kell tanítani arra, hogy felismerje az 
adatokon belüli csoportokat. A tréning az a folyamat, melyben meghatározunk feltételeket, 
amelyekkel ezek a csoportok felismerhetők. Ezt a módszert az jellemzi, hogy végig a 
felhasználó irányítása alatt áll. Először a felhasználó kiválasztja azokat a pixeleket, amelyek 
reprezentálni fogják az adott osztályt. A pixelértékek elemzése és a tematikus térkép 
osztályainak előzetes ismerete szükséges ehhez a módszerhez, így készítve fel a számítógépet 
a hasonló tulajdonságú pixelek azonosítására. 

A tréning eredményeként statisztikai paramétereken alapuló parametrikus pixelhalmazt 
jelölhetjük ki a földrajzi térben egy terület lehatárolásával. A tanulók meghatározása után a 
kép pixeleit egyenként elemezve osztályozzuk és soroljuk be egy-egy döntési szabály (pl. 
maximum lykelihood, illetve a legkisebb távolság) szerint. A döntési szabály egy matematikai 
algoritmus, mely a tanulók adatai alapján végzi el a pixelek osztályba sorolását. 
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A belvíztérkép elkészítésekor a tanulóterületeket a terepi tapasztalatok, a szintvonalas 
térképek mélyebb terepszintjei és a kép spektrális tulajdonságai alapján jelölhetjük ki. 
Példaként bemutatjuk, hogy a Kardoskúti Fehér tó környékét lefedő légifelvételeken 8 
növényzeti, 2 talaj, és 5 vízborítási osztályt különítettünk el. Ezek utóbbiak azonban nem 
konkrét, nevesített osztályok, ugyanis ezeket csak a pontos terepi felmérés után lehetne 
megnevezni. Az osztályozás után ezeket összevonva általában 3 felszínborítási kategóriát 
adtunk meg: nyílt belvízfoltok, túlnedvesedett talajfelszínek és egyéb száraz területek (2. 
ábra). 

 
1. ábra: A Kardoskúti Fehér tó környezete az 1999 tavaszi belvizes időszakban (infravörös 

fotómozaik) 

  
2. ábra: A Kardoskúti Fehér-tó és környezete osztályozása (fekete: Fehér-tó, kék: nyílt 

belvízfelszín, sárga: belvízzel erősen átitatott talaj, zöld: száraz felszín) 
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4. A mintaterületek értékelése 
 
A Tiszántúlon hat, különböző felszíni adottságú terület összehasonlító vizsgálatát 

végeztük el 1999. tavaszának nagy belvízborítású időszakában, melyek közül két eltérő 
adottságú területet mutatunk be. Az azonos vetületi rendszerbe és méretarányra transzformált 
adatforrások részletes összevetési lehetőséggel szolgálhatnak a különböző eljárások 
lehetőségeiről. Területenként általában 4 térképet készítettünk:  

1. a légifotók összemozaikolt képe (fototérkép), illetve erre illesztve a vízügy 
igazgatóságok terepi felméréseinek adatai, 

2. az előbbi fototérkép alapján irányított osztályozással készült belvízelöntési térkép, 
3. a FÖMI által műholdfelvételek alapján készített belvizes minősítés, 
4. a légi- és űrfelvételek alapján készült értékelés térképi összevetése. 
A képi adatokat statisztikai elemzésekkel egészítettük ki. 

 
 
4.1. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer (3-6. ábrák) 
 

A vizsgált terület nagysága 3205 hektár, a belvízrendszer 3,3 %-a. A fotomozaikra 
illesztett földi felmérésnél gond volt az 1:100.000-es térkép pontossága (pontosabban a 
méretarányból fakadó bizonytalansága). Jól mutatja ezt, hogy kisebb területen a jelölt 
belvízelöntés az állandó vízfelületbe is benyúlik. 

Az űrfelvétel és a légifelvétel adatait összevetve a jelentősebb nyílt vízfelületek jó 
egyezést adnak, a légifotókon azonban sokkal több apró vízrészlet felismerhető. A műholdkép 
felbontásának korlátozottságát jól érzékelteti, hogy a térkép DK-i részén látható állandó 
vízfelület partvonalánál a vízborítás mértékét eltúlozza, ugyanakkor a bővebb spektrális 
információk birtokában képes vízben álló növényzetet is elkülöníteni.  

Az eltérő típusú vízfelületek összevetése során, a légifotók adata látszik meggyőzőbbnek.  
A különböző módszerekkel kapott területi adatok összevetése során a légifelvétel adja a 

legnagyobb vízborítási értéket (1077 ha), a műholdkép belvizes és vízben álló növényzet 
összesített adata aránylag jó egyezést ad a terepi felmérések értékével, azonban ezek területi 
megoszlásának ismeretében már nincs ilyen egyezés! 

 
1. táblázat A különböző típusú belvizes területek megoszlása  

a Hortobágy-Berettyó melletti mintaterületen (ha) 
 Légifelvétel Műhold kiértékelés 

(FÖMI) 
Felszíni adatok 

(Vízügyi Igazgatóság) 
Belvizes terület 1077 470 862 
Túlnedvesedett talaj 1067 548  
Vízben álló növényzet  389  
Összes terület 3205 
 
 
4.2. Hamvas-sárréti belvízrendszer (7-9. ábra) 
  

A vizsgált terület kiterjedése 5573 hektár, a belvízrendszer 8 %-a. A terület kiértékelését 
több tényező is nehezítette. Mind a műholdkép, mind a légifelvételezés több időpont alapján 
volt összeállítható, de ezen túlmenően a terület egy részén a légi anyag felhőtakarás miatt nem 
volt hasznosítható (ez magyarázza a mintaterület alakját). Ez a képhiány a határos területek 
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felé a légi anyagok értékelését erősen rontja. A képen feketében megjelenő területek nagyobb 
része belvíz, de az osztályozás során ez nem jelölhető ki. 

A légifotómozaikon nagyon jól láthatóak az egykori folyómedrek, amelyek a vízbő 
időszakban szinte megújulnak. (A műholdas adatokon csak a legnagyobb formák jelennek 
meg.)  

A légifotó és az űrfelvétel összevetése során a légi anyag látszik a pontosabbnak. A 
műholdas meghatározás csak a képek szélein tapasztalható (előbb említett) technikai 
problémák miatt ad pontosabb adatot a vízborításra, viszont a terület nagyobb részén a fotók 
egyértelműen jobban tükrözik a helyzetet. Ennek oka a műholdkép kisebb felbontása, ami 
ilyen változatos területen – a nagyobb pixelméret okozta átlagoló értékek miatt – nem képes 
tükrözni a részleteket. 

A terepi felmérések alig-alig egyeznek a távérzékelt adatokkal.  
 

2. táblázat: A különböző típusú belvizes területek megoszlása  
a Hamvas-sárréti belvízrendszer területén kijelölt mintaterületen (ha) 

 Légifelvétel Műhold kiértékelés 
(FÖMI) 

Felszíni adatok 
(Vízügyi Igazgatóság) 

Belvizes terület 1369 272 918 
Túlnedvesedett talaj 1685 251  
Vízben álló növényzet  1353  
Összes terület 5573 

 
 

5. Az értékelés legfontosabb általánosítható tapasztalatai 
 

1. A légi- és űrfelvételek jól kiegészítik egymás adatait, s többé-kevésbé az elméletileg is 
várható eltérések tapasztalhatók. 

2. A műholdfelvételek pontossága jelentősen romlik (a gyengébb felbontás miatt) azokon 
a területeken, ahol a felszín geomorfológiai okok miatt változatos, vagy a felszínborítottság a 
területhasználat miatt gyorsan változik! 

3. A légifelvételek a részletességük miatt rendszeresen valamivel nagyobb belvízborítást 
adnak. Földi referencia hiányában nem lehet meghatározni, hogy az erősen átnedvesedett 
felszín mikor jelenti a mezőgazdasági terület tényleges károsodását.  

4. A terepi felmérés több területen feltűnően eltér a légi- és űrfelvételek feldolgozásának 
adataitól. Ebben szerepet játszik az is, hogy a terepi adatok általában nem egy pillanatot, 
hanem egy időszakot (gyakran maximális elöntést) értékelnek. Bizonyos eltérések azonban 
ezzel nem magyarázhatók, s félve (a sértés szándéka nélkül) az is megkockáztató, hogy a földi 
értékelés a belvízelöntések pontos területi elhatárolásra esetenként nem használható, az 
elöntött területek nagyságrendjének becslésére ugyanakkor alkalmas lehet. 

5. Ebben a vizsgálati módszerben úgy tűnik legalább 1:50 000 méretarányú terepi 
felvételezés ad kielégítő referenciát a távérzékelt adatok számára. 
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3. ábra 
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4. ábra 
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5. ábra 
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6. ábra 
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7. ábra Hamvas-sárrét belvízrendszer, légifotó mozaik a terepi felmérés lehatárolásaival (1999 március 11., 12., 19.) 
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8. ábra Hamvas-sárrét belvízrendszer, belvízelöntés légifelvételek alapján (1999 március 11., 12., 19.) 

 



Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. 

 13

9. ábra Hamvas-sárrét belvízrendszer, belvízelöntés műholdkép kiértékelés (FÖMI) alapján (1999 március 11., 12., 19.) 
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6. A továbbhaladás megcélozható irányai 
 

1. Áttekintő értékeléshez továbbra is alkalmas lehet a Landsat műhold felvételeire alapozott 
kiértékelés. (Amennyiben a kiértékelést a felhasználó végzi, vagy a legújabb típusú – 
olcsóbb – felvételek is alkalmasak a hasonló pontosságú kiértékelésre, akkor az elemzés 
költségtakarékosabbá tehető.) Itt gond lehet, hogy a tavaszi és őszi időszakban a nagyobb 
felhősültség miatt kapható-e jó időpontból származó adat.  

2. 2000-től már rendelkezésre állnak az Ikonos műhold 1-3 méter felbontású felvételei. 
Anyagiak függvényében indokolt lenne ennek kipróbálása, mert technikailag ez számtalan 
korábbi gondot megoldana. 

3. Lényegesen gyorsítaná és pontosabbá tenné a kiértékelést, ha digitális domborzatmodell 
rendelkezésre állna a kritikus területekről. Miután azonban itt kis domborzati különbségű 
területekről van szó, az 1:10.000 topográfiai térképek digitális megjelenítésére, ezek 
aktualizálására, sőt kiválasztott modellterületen részletes terepi felmérésekkel (GPS) 
kiegészített pontosítására is szükség lenne.  

4. Néhány kiválasztott mintaterületen a digitális terepmodell, egy több időpontban elvégzett 
légifotózás, kiegészítve terepi mérésekkel (nyílt vízfelszínek nagy pontosságú 
magasságmeghatározása, talajvíz megfigyelések) a belvízképződés pontos folyamatát 
feltárhatná, és a légifelvételekre alapozott operatív védekezés lehetőségeinek 
megszervezését is megalapozhatná. 

 


