
Geoinformatika és domborzatmodellezés 2009 
A HunDEM 2009 és a GeoInfo 2009 konferencia és kerekasztal válogatott tanulmányai 
 
 

 1 

Litológiai elemek és felszínfejlõdési típusok azonosítása DTM-bõl generált 

morfometriai paraméterek alapján  

(az IDRISI, SAGA és TAS összevetése) 
 

Demeter Gábor
1
, Szabó Szilárd

2  
 

1Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 4010 Debrecen, 
Egyetem tér 1., 52-512-900/2235, demetergg@gmail.com 

2Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 

1., szszabo@delfin.unideb.hu 
 
 
 
Bevezetés, célkitûzés 

 
E tanulmányban annak lehetõségét vizsgáljuk, hogy mekkora eséllyel azonosíthatók 

felszínfejlõdési folyamatok, illetve kõzettípusok mindössze egy DTM, illetve a belõle kivont 

morfometriai változók alapján - amennyiben a terület geológiájáról ismereteink korlátozottak. 

Másképpen fogalmazva, az eltérõ geológiai adottságok hatnak-e olyan mértékben a 

felszínfejlõdésre, különbözik-e a felszínfejlõdés a különféle kõzettípusok esetében, hogy ez a 

morfológiában is megjelenjen. 
A vizsgálathoz kidolgoztunk egy széles adatbázison, sok változón nyugvó, de alapvetõen 

területspecifikus metódust. A bemutatásra kerülõ eredmények tehát általánosnak nem 

tekinthetõk, relevanciájuk korlátozott. Pireneusok-típusú orogén (a keményebb kõzetek 

alkotják a gyûrt maghegységet, elõterében puhább, fiatalabb  flis-molassz üledékekkel) vagy 
felpikkelyezett régió (a kõzettípusok egymás mellett helyezkednek el, törések preformálta 

völgyekkel elválasztva, erózióbázisuk közel azonos tszf. magasságú) esetén azonban 

használhatók. 
A litológiai sajátosságokról mûholdfelvételek alapján is lehetséges következtetéseket 

levonni, módszerünk azonban ettõl eltér, zömmel statisztikai jellegû, a különféle 

tulajdonságokat kvantifikálható változók testesítik meg. A cél ugyanúgy az, hogy minél 

kevesebb költség- és idõráfordítással minél jobb elõzetes ismereteket kapjunk egy 
geológiailag feltáratlan területrõl. A DTM ui. nemcsak szintvonalak digitalizálásával, de orto- 
és sztereofotókból is elõállítható, a változók ugyanúgy generálhatók, az adatok kinyerhetõk 

belõle, mint a szintvonalak alapján készült DTM esetében. Így néhány berepüléssel kevéssé 

kutatott területek is megismerhetõk a részletes terepi geológiai térképezés elõtt, ezáltal idõ- és 

költségmegtakarítás érhetõ el. 
Mivel a geológia esetében nehézségként jelentkezik (fõleg térképezetlen, nem kellõen 

megkutatott területen, amelyre tkp. az eljárást kidolgoztuk) a számszerûsíthetõ változók 

begyûjtése, a belõlük történõ interpoláció pedig módszertanilag jelent kihívást, ezért  

módszerünk relevanciáját elõször egy ismert geológiájú mintaterületen teszteltük. A Bükkben 

és elõterében azt vizsgáltuk, hogy az elkülönített típusok (morfometriai alapú klaszterek) 

mennyire felelnek meg egy-egy kõzettípusnak, azaz mekkora sikerességgel osztályozhatók 

vissza az eredeti litológiai kategóriákba az egyes pontok/esetek morfometriai változók 

alapján. 
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Az, hogy morfometriai paraméterek alapján lehetséges a kõzetminõségrõl 

megállapításokat tenni bizonyított (PÜSPÖKI ET AL. 2005), jelen tanulmány folytatása az elõzõ 

HUNDEM-konferencián elhangzott anyagnak, ahol a lejtõmeredekség és a kõzetkeménység 

összefüggését vizsgálatuk statisztikai módszerekkel (DEMETER ET AL. 2006). 
 
Anyag és módszer 

 

A mintaterület jellege 

 
A vizsgálati terület lehatárolása során egy jelentõs relieffel és változatos litológiai 

adottságokkal rendelkezõ, a felszínfejlõdés hasonló stádiumában lévõ tájegységekbõl felépülõ 

térszín kiválasztása volt a cél, biztosítandó a reprezentatív mintavételezés lehetõségét az 

egyes litológiai típusok összehasonlításához. 
A mintaterület 1500 km

2 kiterjedésû, magában foglalja a Bükk-hegység északi részét és 

északi hegylábi elõterét a Sajó-allúviumig (4. ábra). A terület egy részén (Bükk és Upponyi-
hegység) a kiemelt, paleo-mezozóos alaphegység kõzetei alkotják a felszínt. A mintaterület 

nyugati felén önálló blokkot alkot a konszolidált paleogén kõzetekbõl álló Heves-Borsodi-
dombság. A Darnó-vonalhoz kapcsolódó elõtéri dombsági régiókat zömmel kevéssé 

konszolidált neogén tengeri üledékek alkotják (pl. Tardonai-dombság). A három fõ geológiai 

egységet felépítõ formációk részesedése sorrendben: 21%, 29% és 50 %. 
A terület a felsõ-miocéntõl átmeneti megszakításokkal, de eredõjében folyamatosan 

emelkedett, s az elmúlt 5 millió év során, a harmadidõszak vége óta a denudáció határozta 

meg az egész terület arculatát (Badeni Agyag Fm. � tengerelöntés, szarmata/pannon � 
szárazföld). A denudáció és a tektonika szerepét bizonyítja, hogy a badeni üledékek 

elterjedése foltszerû, sok esetben csak a bezökkent medencékben találhatók meg. A szarmata 

abráziós andezitkavicsok jelenleg 270-300 m magasságban helyezkednek el, ami megadja a 
szarmatától lezajlott kiemelkedés és tengerszint süllyedésének mértékét a Bükk északi 

elõterének egyes régióiban. Az elõtér a pliocénben � részben akkumulációs � hegylábelõtéri 

helyzetben volt, erre utalnak az Utasi Zoltán által bazaltoszlopokban talált gömbölyített 

kvarckavicsok, amelyek éppen üdeségük miatt valószínûsíthetõen felszínközeliek, s nem 

aljzateredetûek. Mivel a térségben autochton kvarcos kõzet nincs, lehordási térszínként a 

Szepes-Gömöri-érchegység jelölhetõ meg. Késõbb a Rima-völgy bezökkenésével az 

akkumuláció lehetõsége korlátozódott. A tetõszinti, akkumulációra utaló rétegek hiánya a 

lepusztulás (váltakozó alacsonyodás illetve felszabdalódás) szerepének erõsödésére utal. 
A negyedidõszak során a területen a periglaciális felszínformálódás inkább 

tömegmozgások kísérte anyagáthalmozáshoz, völgyszélesedéshez, areális lepusztuláshoz, 

réteglehámozódáshoz vezetett. A pleisztocén meleg-nedves periódusai viszont a bevágódás, a 

lineáris erózió felerõsödésével az összefüggõ paleo-térszínek felszabdalódását 

eredményezték, amit több szakaszban kiemelkedés kísért a tektonikailag erõsen igénybevett 

térszínen. A számunkra a lejtõfejlõdés szempontjából fontos külsõ feltételeket tekintve a 

terület egészén általánosságban véve hasonló körülmények uralkodtak az utolsó 2,5 millió év 

során: hegységeink ekkor váltak középhegységi jellegûvé (PÉCSI 1987). Összehasonlítva az 

erõsen emelkedõ orogén (pl. alpi) és a teljesen lepusztult-elegyengetett (pl. balti) területekkel, 

a mintaterület a szárazföldi felszínfejlõdés köztes állapotát foglalja el.  
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A DTM-bõl derivált morfometriai adatbázis 

 
A vizsgálatok alapját egy részletes adatbázis szolgáltatta. A digitális topográfiai adatbázis 

alapját 1:50 000 léptékû térképek 10 m-es digitalizált szintvonalai jelentették. A szintvonalak 

digitalizálása GeoMedia 4.0 segítségével készült. Ezt követõen az állományt raszteressé 

konvertáltuk. Idrisi 32 szoftver felhasználásával három különbözõ léptékû digitális 

terepmodell (DTM) készült el a mintaterületre 25x25, 50x50 és 100x100 m/pixel felbontásban 

(5. ábra). A pixelek száma így rendre 2.373.000, 593.000 és 148.000 volt. A 25x25 m/pixeles 

felbontásnál részletesebb adatbázisépítésre nem került sor, egyrészt, mert a megnövelt 

adatsokaság feldolgozása a számítógép korlátozott kapacitása miatt sikertelennek bizonyult, 

másrészt pedig a választott felbontás megfelel a szakirodalom (HUTCHINSON-GALLANT 2000) 
és az alaptérkép méretaránya által támasztott kívánalmaknak, hiszen 0,5 mm-es digitalizálási 

hiba éppen ekkora (25m) terepi hibát eredményez. 
Az elõállított raszter alapú adatbázisban rekordként minden egyes pixelhez tartozott egy 

kõzetfizikai jellemzõ, a kõzettípus (4. ábra), illetve az ezt reprezentáló litológiai tényezõ: a 

nyomószilárdság, koptatottság, vízfelvevõ-képesség, fagyállékonyság értéke számmal 

kifejezve, egy magasság (5. ábra), illetve a lejtõmeredekség-érték %-ban kifejezve (6. ábra), 
továbbá az erózióbázistól való távolság m-ben megadva (7-8. ábra). E három fõ morfometriai 

mérõszám mellett megvizsgáltuk a kitettséget (10. ábra), és az alapadatokból derivált 

lefolyási értékszámot (9. ábra) és az ún. costpush értéket (11. ábra). A morfometriai változók 

esetében minden pixel saját, a DTM-bõl származtatott értékkel rendelkezett (kivéve a 

denudációs rátát), a litológiai tényezõk esetében viszont egy kõzettípuson belül minden pixel 

azonos értéket kapott. Ennek oka a rendelkezésre álló litológiai adatok nagyságrendekkel 

kisebb száma volt: így az adathalmazban két adatfelbontási lépték szerepel. 
 

1. táblázat. Az adatbázis morfometriai változóinak statisztikai paraméterei és a denudációs 

értékek (saját szerk., a denudációs értékek LÁNG 1969 alapján)  

 
 

 

A geológiai adatbázis 

 

A földtani adatbázis alapját az Észak-Magyarországi Régió (1:100 000) digitális fedetlen 

földtani térképe (BUDINSZKYNÉ-SZENTPÉTERY et al. 1999) jelentette. Az alaphegységi 

paleozoós és mezozóos kõzetek, a paleogén és neogén üledékes kõzetek 67 formációját 

cementáltság, repedéssûrûség, kor és anyag alapján Püspöki Z. segítségével 10 kõzetfizikai 

kategóriába soroltuk: 
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1. A neogén homokkövek csoportját 3, zömmel mérsékelten cementált homokot, kavicsot és 

konglomerátumot, helyenként agyag és aleurit közbetelepüléseket tartalmazó formációból 

alakítottuk ki. 
2. A neogén aleuritok kõzetfizikai kategóriája 4, döntõen agyagot, kõzetlisztet és 

sekélytengeri homokkõ közbetelepüléseket tartalmazó formációt összegez. 
3. A neogén homokos slír kategóriában 13, gyengén cementált sekélytengeri homokkõbõl és 

lignit és iszapos közbetelepülésekkel tarkított formáció került összevonásra. 
4. A neogén tufákat 5, a neogén különbözõ fázisaihoz köthetõ önálló vulkáni tevékenységbõl 

származó riolit-riodacittufa formáció képviseli. 
5. A neogén andezit tufák, tufitok, lávabreccsák és andezit-agglomerátumok jól elhatárolható 

vulkáni formációja. 
6. A paleogén slír kategória 3 homoktartalmú, csillámos-agyagos aleurolit, agyagmárga és 

agyagos formációból áll. 
7. A paleogén homokkövek csoportja 5 formációból áll, vékonypados és tömeges homokkõ 

építi fel gyakran glaukonitos-szilikátos-karbonátos cementációval. 
8. A paleo- és mezozóos sziliciklasztok 16 formációt foglalnak magukba. A változatos 

csoportot kovás homokkövek, kovapalák, lemezes radiolaritok és esetenként mészkõ 

olisztosztróma testek alkotják. 
9. A paleo-mezozóos mészkövek kategóriája 24 formációt vagy tagozatot foglal magába. 
10. A kisebb foltokat alkotó paleo-mezozóos vulkanitok közé besorolást nyert 7 formáció, 

melyet elsõsorban gabbró, dolerit, bazalt és kvarcporfír alkot. 
 
Módszer 

 
A kõzetek fizikai aprózódásnak való ellenállását reprezentáló litológiai paraméterként elsõ 

megközelítésben az egyirányú nyomószilárdság (ó, Unconfined Compressive Strength - 
UCS), másfelõl a koptathatóság, illetve a több tényezõt figyelembe vevõ, kõzet tagoltságával 

módosított UCS (ómod), a szintén több tényezõtõl függõ � gyakran szubjektív megítélés alá 

esõ � módosított RMR-index, valamint a belsõ súrlódási szög (ö) került kiválasztásra. A fenti 

tényezõk nagy része aligha tekinthetõ egymástól teljesen függetlennek, hiszen részben 

egymásból is számolhatók, ugyanakkor szükséges e paraméterek egymáshoz és a különféle 

kõzettípusokhoz való viszonyának meghatározása (1. ábra). E tényezõk, bár jelen munkában 

alapvetõen a kõzetek eróziós ellenállóképességének bemutatására szolgálnak, valójában 

valamennyien egy-egy specifikus anyagi minõséget jelenítenek meg, s nem tekinthetõk 

azonosnak (VÉGH 1967). Ezért vizsgáltuk a fenti litológiai paraméterek kapcsolatának jellegét 

és átszámíthatóságukat, mely a mérnökgeológiai gyakorlat számára fontos. Vizsgáltuk 

emellett a kõzet vízfelvevõ-képességét, fagyhatású aprózódásnak való ellenállását, mely a 
klíma szerepét volt hivatott reprezentálni. 

Mivel az adatbázisban szereplõ nyomószilárdság, koptatottság, vízfelvevõ-képesség, 

fagyállékonyság direkt módon nem számolható a DTM-bõl (bár az átlagos lejtõmeredekség 

kõzetkeménységbõl � UCS � történõ számítására a szerzõk tettek kísérletet az elõzõ 

HUNDEM konferencián), ugyanakkor a litológiai adatbázis teljességéhez nélkülözhetetlen 

volt bizonyos fizikai jelenségek kvantitatív jellemzése, e tulajdonságokat kísérleti úton 

mintavételezéssel, illetve irodalmi adatok alapján dolgoztuk fel. 
Az Országos Földtani és Geofizikai adattárból és a szakirodalomból gyûjtött 351 UCS 

adat jelentette a kõzetfizikai adatbázis alapját (FODOR-KLEB 1986; KLEB-VÁSÁRHELYI 2003; 
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RAINCSÁK 1992; 1993; 1996). Az adatok rendezése során az egyes kõzetfizikai kategóriákat 

alkotó formációkra jellemzõ UCS átlagértékeket a formációk területi kiterjedésével arányosan 

súlyoztuk, majd ezek átlagát képeztük kategória-átlagként, s a földtani térkép alapján minden 

pixelhez hozzárendeltünk egy UCS átlagértéket. A nyomószilárdság korrekciójához a 

mértékadó tagoltság megállapítására a pétervásárai (volt) benzinkút melletti feltárás 

(paleogén homokkõ), a pétervásárai és istenmezeji bentonitbánya (sziltek, tufák), a 

szenterzsébeti Nagy-kõ, az arlói Gyepes-szurdokvölgy (paleogén homokkõ), a tardosi kõfejtõ, 

a szarvaskõi gabbróbánya és a párnaláva-feltárás (paleo-mezozóos vulkanitok), az arlói 

Csahó-hegy és a járdánházi csuszamlásfalak (neogén slírek, homokkövek), a bárnai Nagy-kõ 

(neogén bazalt-andezit), a tihaméri kõfejtõ (neogén tufa), a táblai (Ózd) buszforduló (slírek), a 

Wind-féle téglagyár (slír és homokkõ), a dubicsányi Remete-emlékmû (andezit), a királdi 

Vár-hegy (andezit), a sajógalgóci és sajóvelezdi feltárások (paleozóos mészkõ), a Lök-völgyi 

útbevágások (paleo-mezozoós sziliciklasztok) és az Egerbakta melletti fal (paleo-mezozóos 

vulkanit), a Berva és a felsõtárkányi Kõköz, az Odorvár és Füzérkõ, a Mexikói úti kõfejtõ és 

az Upponyi-szoros (paleo-mezozóos mészkõ), a nagybarcai Csiga-tetõ, a sajóbábonyi 

bentonitfal és a szirmabesenyõi szarmata kõzetbe mélyült pincék bányafalainak és 

feltárásainak vizsgálata (azonos kõzettípus esetén a kapott értékek átlaga) alapján került sor. 
 

y = 0,3139x + 0,8156

R2 = 0,9747

y = 0,1401x + 25,429

R2 = 0,866

y = 0,7579x - 0,4663
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kõzettípus 
UCS  

(MPa) 

neogén homokkõ 4,8 

paleogén slír 5 

neogén aleurolit 6,5 

neogén slír 6,52 

neogén tufák 7,3 

neogén andezit 20 

paleogén homokkõ 35 

paleo-mezozóos sziliciklaszt 86 

paleo-mezozóos mészkõ 98 

paleo-mezozóos vulkanit 150 

1. ábra. A tagoltsággal nem csökkentett UCS, illetve az RMR, a módosított UCS, a belsõ 

súrlódási szög és az eredeti UCS-bõl számított kohézió nélküli nyírószilárdság kapcsolata a 

mintaterületen  (saját szerk.) 

 

A koptatottság-vizsgálatok legegyszerûbb vizsgálati eszköze az ún. Los Angeles-dob, 
mely egy vízszintes tengely körül percenként 30 fordulattal forgó 50 cm mély, 70 cm 

átmérõjû, kb. 1,8 m kerületû acélhenger. A vizsgálat során legalább 500 fordulaton keresztül 

(15-16 perc) koptatandó a vizsgálati anyag. (A Los Angeles-dob paraméterei megfelelnek egy 

600 W-os 100 literes betonkeverõnek). 
Megközelítõleg egyenlõ tömegû (2,5-3 kg), de 3 különbözõ méretû darabból álló (a 

legnagyobb nem haladja meg az össztömeg 50%-át), mintát helyeztünk el a bélelt belsõ 

felületû keverõhengerben minden egyes kõzettípusból, miáltal a henger falával való ütközések 

ereje tompult, a saját anyagon történõ koptatás nagysága viszont mérhetõvé vált. Ez egyrészt 

a valós körülményeket jobban közelíti, másfelõl viszont lehetõvé válik az anyag 
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ellenállóságának vizsgálata nagyobb/tartósabb terhelés esetén, amit itt a megnövekedett 

ütközésszám fejez ki. A kopásállóság a vizsgálat végére egészben maradt anyag tömege az 

eredeti tömeg %-ában (2. ábra). 

y = 100,12e-0,0011x

R2 = 0,98

y = 93,67e-0,0003x

R2 = 0,9129

y = 99,757e-3E-05x

R2 = 0,982

y = 98,108e-0,0003x

R2 = 0,975

y = 101,51e-0,0002x

R2 = 0,9316

y = -0,0307x + 92,845
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2. ábra. Az egymáson való (megnövelt ütközésszámú) görgetés eredményei (saját szerk.) 

 
A fagyhatású aprózódásnak való ellenállás vizsgálata (3. ábra) során minden 

kõzettípusból 3, vízzel telített mintát helyeztünk a fagykamrába, amelyben nappal +10, éjjel �

20 Celsius fokos hõmérséklet uralkodott. E peremfeltételek egyik oka, hogy amennyiben az 

aktuális víztartalom a telítési víztartalom 90%-ánál kisebb, a legkeményebb kõzetek esetében 

rövid idõn belül nem számolhatunk szétfagyási jelenséggel (VÉGH 1967), illetve, hogy a 
kapillárisokban a víz csak �10 Celsius fok alatt fagy meg, s nem a tartós hideg, hanem a nagy 

és gyors hõmérséklet-ingadozás okozza a kõzetek mechanikai tönkremenetelét. A vizsgálat 

során ismét követelményként jelentkezett, hogy az egyes kõzetek jól elkülönüljenek a faggyal 

szembeni ellenállás szempontjából, s nem a valós pleisztocén klíma rekonstruálása volt a cél. 
 

y = -0,5116x + 21,388

R2 = 0,4415

y = -0,79x + 37,153

R2 = 0,4898

y = -1,2453x + 67,485
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3. ábra. Kõzetek nedves fagyállósága és vízfelvevõ-
képessége és kapcsolata más litológiai paraméterekkel 

 

Kõzettípus  
Nedves 

fagyállóság (%)* 
vízfelvevõ-

képesség (%) 
neogén homokkõ 55 6,4 

paleogén slír 15 20 
neogén slír 15 3,5 

neogén tufák 66 12,5 
neogén andezit 81 8 

paleogén homokkõ 82 2,5 
paleo-mezozóos sziliciklaszt 97 1 

paleo-mezozóos mészkõ 100 1 
paleo-mezozóos vulkanit 100 0,1 

*a vizsgálat utáni  kompakt tömeg az eredeti tömeghez képest 
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Ezt követõen legyártottuk a morfometriai paraméterekbõl a kartogramokat: 
 

 
4. ábra. A vizsgálati terület egyszerûsített földtani térképe a kõzetfizikai kategóriák 

bemutatásával  
(BUDINSZKY et al. 1999. alapján szerk.: Püspöki Z. � Szabó Sz.) 

Jelmagyarázat: 1: neogén andezit; 2: neogén homokkõ; 3: neogén slír; 4: neogén aleurolit; 5: neogén tufa; 6: 

paleogén homokkõ; 7: paleogén slír; 8: paleo-mezozóos mészkõ; 9: paleo-mezozóos sziliciklaszt; 10: paleo-
mezozóos vulkanit 

 

 

5.ábra. A vizsgálati terület digitális terepmodellje (tszf. magasság m-ben) (saját szerk.) 
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6. ábra. A vizsgálati terület lejtõkategória-térképe (saját szerk.) 
Jelmagyarázat: 1: 0-10 %; 2: 10-16 %; 3: 16-22 %; 4: 22-44 %; 5: 44 % fölött  

 

 
 

7. ábra. A lokális erózióbázistól való távolság (m) (saját szerk.) 

 

A kartogramokból az adatnyerés Idrisi (ill. TAS, SAGA) szoftverbõl történt. A 

pixelenként kiolvasott értékeket ASCII formátumban exportáltuk a Statistica programba, majd 
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ott dbf formátumba (SPSS) mentettük. Bár a földrajzi koordináták leolvasása nem történt 

meg, elvben minden pont azonosítható, ill. további változóval bõvíthetõ, mert az Idrisi ua. 

sorrendben olvassa ki és vissza az adatokat, ha a pixelszám nem változik. Ehhez csak arra volt 

szükség, hogy a vizsgált terület téglalap alakú legyen. Ezt követõen a vizsgált területegységen 

túl nyúló részeket szûréssel távolítottuk el a kiértékelés elõtt (a szûrés alapja az volt, hogy a 

maszk geológiai kódolása 0 értéket mutatott). 
 

 

8. ábra. A regionális erózióbázistól való távolság (m) kartogramja (saját szerk.) 
 

 

9. ábra.  A Bükk és elõterének kumulatív lefolyástérképe (saját szerk.) 
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Korrelációs vizsgálatokat alkalmaztunk a változók közötti kapcsolatok erõsségének 

megállapítására.  
Parciális korrelációt használtunk a két változó közötti kapcsolatot befolyásoló egyéb 

változók szerepének kiszûrésére. 
Regresszió-analízist alkalmaztunk a változókat befolyásoló tényezõk szerepének 

vizsgálatához, az ok-okozati viszonyok tisztázásához. 

Faktoranalízist használtunk a független változók kiszûrésére, ua. jelenségre utaló 

változócsoportok azonosításához. 
Klaszteranalízist  alkalmaztunk a kõzetcsoportok közötti hasonlóság, a változók közötti 

proximitás bizonyítására. 
Diszkriminancia-analízis segítségével végeztük el a tulajdonképpeni fõ cél, a geológiai 

jelleg azonosítását morfometriai változók segítségével, adatbázisunk eseteinek 

újraosztályozása során. 
 

 

10. ábra. A Bükk és északi elõterének lejtõkitettség-térképe (
o) (saját szerk.) 
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11. ábra. A terület costpush térképe (saját. szerk.) 
 

A litológiai és morfometriai adatbázis eltérõ léptéke (2 millió vs. 350), a litológiai adatok 

átlag jellege és ismétlõdése szintén problémákat vetett fel, melyet a véletlenszerû 

mintavételezéssel történõ adatredukció sem oldott meg (ua. eredmények jöttek ki 200000 

pixel és 2 millió pixel felhasználása esetén). 
Korrelációs vizsgálatoknál az adatsor normáleloszlása kritérium. Az Idrisibõl történt 

exportálás után nem normáleloszlást mutató lejtõmeredekséget, erózióbázistól való 

távolságot, magasságeloszlást intervallumokba csoportosítottuk (2%, ill. 10-10 m), s ezek 
után a gyakorisági értékek alapján ismét elvégeztük a Kolmogorov-Szmirnov próbát, mely 

immár a normáleloszlásnak megfelelõ szignifikancia-szinteket (>0,05) jelentõsen meghaladta. 

 

Eredmények és diszkusszió 

 
Litológiai és szerkezeti sajátosságok azonosítása statisztikai vizsgálatok segítségével (Idrisi) 

 
Ismeretes, hogy az erózióbázistól távolodva a domborzati formák magassága növekszik. 

CLAYTON és SHAMOON (1998a, 1998b, 1999) viszont ezen túlmenõen azt állítják, hogy 

mindez kõzettanilag is igazolható: az erózióbázistól való azonos távolság esetén a keményebb 

kõzet lesz magasabban (12. ábra).  
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12. ábra. BAL: Kõzetkeménységi csoportok CLAYTON & SHAMOON szerint (1998b, 1999) 
az átlagos magasság és a folyóktól (erózióbázis) való távolság függvényében (Nagy-Britannia) 
JOBB: A magasság változása az erózióbázistól való távolság függvényében kõzettípusonként 

(Bükk)  
(lokális erózióbázissal számolva, trendvonalas ábrázolás, saját szerk.)  

 
Megvizsgálva mintaterületünkön az állítás valóságtartalmát, kõzetcsoportonként 

ábrázoltuk az erózióbázis feletti magasságot az erózióbázistól való távolság függvényében. Az 

elemzéshez 25x25 m/pixel felbontású adatbázisunkat használtuk fel. Az erózióbázis 

definiálásánál módszertani problémákba ütköztünk, különbséget kellett tenni a lokális és 

regionális erózióbázis között. Lokális erózióbázishoz tartozónak vettünk minden, Idrisi 

szoftverben a teljes mintaterületre generált lefolyástérképen megjelenõ völgyszakaszt, és az 

ettõl való távolságot mértük (értelemszerûen a legközelebbi völgytalp tekintendõ 

erózióbázisnak). Ennek köszönhetõen egyetlen pixel sem volt 3000 méternél messzebbre 

valamely völgytalptól, ami a vizsgálati terület erõs felszabdaltságára utal. (A völgytalptól 

való távolság ugyanúgy a felszabdaltság mérõszáma, mint a völgysûrûség, csak mérése az 

informatika fejlõdése elõtt nehézkes volt). Az erõs felszabdaltság eredményeképpen a lokális 

erózióbázison alapuló kétváltozós diagramjaink nem mutattak egyértelmû trendjelleget, sem 

monotonitást. A maximum- vagy a minimumértékek eloszlása viszont helyenként 

trendjelleget mutatott, s ezek alapján illesztettünk trendvonalat a ponthalmazra. A foltok 

alakja, illetve a maximum és minimumértékek lefutása alapján típusok különíthetõk el, 

melyek alkalmasak � korlátok között � felszínfejlõdési jellegzetességek azonosítására (13. 

ábra). 
Ahol a minimumértékek változatlanok, de a maximumérték növekszik, ott állítható, hogy 

a kõzet nem sajátos települési viszonyok (vetõ) miatt került magasra, hanem az erózióbázistól 

való távolsága miatt a központ magassága megõrzõdött, míg a peremek jobban erodálódtak. A 

centrumban bevágás, a peremen alacsonyodás (volt) a jellemzõ (paleogén homokkõ). 
Ott, ahol a maximumértékek változatlanok és a minimumértékek az erózióbázistól 

távolodva növekednek, a peremrégió erõs felszabdaltságára, bevágódásra számíthatunk. A 

központi régióban elegyengetés dominál(t) (pl. mészkõ), és/vagy a völgyregresszió még nem 

fejezõdött be. A változatlan maximumértékek egy maradványfelszínre utalnak.  
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Amennyiben az erózióbázistól távolodva mind a maximum, mind a minimumértékek 

növekednek, úgy kisebb felszabdaló erózióra, befejezetlen regresszióra és nagyobb (egykori) 

kiemelkedésre lehet gyanakodni.  
Lokális különbségekre utal, ha a kétváltozós diagramon az adatok nem egy, hanem több 

foltszerû képzõdményt alkotnak. Ebben az esetben az adott kõzet települése nem folyamatos, 

hanem megszakított, ami � tekintve, hogy a mintaterületen valamely kõzetcsoport képzõdése 

jól behatárolható idõhorizontot jelent � vagy utólagos tektonikát bizonyít, vagy az elõbbi 

mellett a prevulkáni felszín magasságkülönbségeinek is betudható (például a paleo-mezozóos 

vulkanitok esetében) (13. ábra). 
Növekvõ maximum és stagnáló minimum jellemezte a cementáltabb paleogén 

homokkövet (amelyre a nagy felszabdaltság jellemzõ), míg a paleo-mezozóos kõzeteknél 

mind a maximum, mind a minimum növekedett, bizonyítva részben a tektonikát, részben, 

hogy nagy keménységük, erózióbázistól való nagyobb távolságuk miatt a regresszió még nem 

fejezõdött be. A neogén andezitnél, a neogén homokkõnél és a neogén aleuritok esetében a 

magassági maximum nem nõtt az erózióbázistól távolodva, a minimum igen. 
Az egyes kõzettípusokra jellemzõ trendvonalakat egy diagramon ábrázolva tehát 

megfigyelhetõ, hogy a keményebb kõzetek azonos erózióbázistól való távolság esetén 

magasabban helyezkednek el (12. ábra), megerõsítve CLAYTON és SHAMOON (1998b) állítását. 

Az esetek zömében szintén igaz, hogy a magasság növekedésével az átlagos lejtés eleinte nõ, 

majd lecsökken. A távolság növekedésével a lejtõmeredekség a kezdeti emelkedés után csökkent. 
Mivel a lokális erózióbázisok alapján készített kétváltozós diagramok nem voltak 

meggyõzõk, redukáltuk az erózióbázist a Sajó völgyére, illetve a 200 m-nél alacsonyabban 

fekvõ térszínekre. Ez megfelel a klasszikus geomorfológiai értelmezésnek. (A szoftveres 

lekérdezésnél az elõzõtõl eltérõ módszer alkalmazására volt szükség. A 200 m-nél 

alacsonyabb térszínek határvonalát Idrisiben leválogattuk, majd vonalként definiáltuk, mint 
erózióbázist, végül egy fedvénnyel megszabadultunk a mintaterületen kívül esõ pontoktól). 

 

 
 

Peremeken felszabdalódás, regresszió folyamatban, a 

centrumban maradványszint, alacsonyodás nem jellemzõ 
 (puha vagy kemény kõzet) 

Peremeken alacsonyodás, a regresszió zömmel lezárult, 

a bevágódás nem gyorsuló, helyenként laterális erózió, 
(vagy közepesen kemény kõzet) 
 

 

A regresszió nem zárult le, követõ jellegû, a centrum 

erõteljesen emelkedik, az emelkedés gyorsabb, mint a 
bevágódás, a peremen alacsonyodás, vagy fosszilis felszín 

13. ábra. Felszínfejlõdési típusok a Bükkben a magasság és az erózióbázistól való távolság 

alapján 
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Megvizsgálva a kõzettípusonként leválogatott teljes adatsor korrelációs együtthatóit 

(SPSS), valóban csak az erózióbázistól való távolság és a magasság között volt erõs 

kapcsolat, azaz vizsgálati területünkön az erózióbázistól távolodva nõ a magasság (2. 

táblázat) (de ez nem feltétlenül szükségszerû, nem általános törvényszerûség, hanem 

speciális morfológiai kategóriát jelent: kiemelkedõ térszín, erõs bevágással: maghegység és 

elõtere). 
 
2. táblázat. Korrelációs mátrix a morfometriai paraméterek között kõzettípusokra lebontva 

 (saját szerk.) 

R értéke Neogén 

andezit 
Neogén 

homokkõ 
Neogén 

slír 
Neogén 

szilt 
Neogén 

tufa 
Paleogén 

homokkõ 
Paleogén 

slír 

Paleo-
mezozóos 

mészkõ 

Paleo-
mezozoós 

sziliciklasz 

Paleo-
mezozóos 

vulkanitok 
Magasság-
lejtés 
(regionális) 

-0,104 0,113 0,167 0,087 0,148 0,152 0,462 -0,024 0,058 -0,05 

Magasság-
távolság 

(regionális) 
0,140 0,522 0,701 0,716 0,837 0,311 0,205 0,734 0,400 0,615 

Lejtés-
távolság 

(regionális) 
-0,171 -0,138 -0,054 -0,014 0,116 0,181 -0,072 0,095 0,133 0,156 

Magasság-
lejtés * 
(lokális) 

-0,101 0,261 0,391 0,260 0,255 0,153 0,530 -0,021 0,058 -0,050 

Magasság-
távolság * 
(lokális) 

0,629 0,373 0,458 0,185 0,218 0,503 0,521 0,532 0,470 0,652 

Lejtés-
távolság 

(lokális) 
-0,141 0,091 0,295 0,166 0,188 0,041 0,298 -0,06 -0,053 -0,113 

* lokális erózióbázis esetében a 200 m-nél kisebb tszf. magasságú pontokat is értelmeztük, ezért az eltérés, p=0,01 

 

A magasság és a lejtõmeredekség esetében csak egy alkalommal volt kimutatható 

érdemleges kapcsolat: a paleogén slírek esetében a lejtõszög növekszik a magasság 

növekedésével. Ez arra utal, hogy vagy a tetõszintet jellemzõ laposabb lejtõk hiányoznak, 

vagy az inflexiós pont van magasan, a lejtõ felépítése tehát erõsen aszimmetrikus és homorú. 

A kõzet eme sajátossága a deráziós felszínformálódásra jellemzõ (homorú oldalú deráziós 

piramisok) (DEMETER 2003), illetve a laterális erózió dominanciáját mutatja a bevágó 

erózióval szemben. Megfordítva: amennyiben e két változó közötti korrelációs koefficiens 

negatív, az azt jelenti, hogy a meredek lejtõk kis magasságban találhatók, tehát a 

területen/kõzeten a bevágás dominál, illetve a maradványszintek felszabdalódása még nem 

elõrehaladott (domború lejtõ). Ezen eredmények részben magyarázhatók a kõzetminõségbeli 

különbségekkel. 
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A lokális erózióbázistól való távolság és a lejtõmeredekség kapcsolata esetében, ha 

normális (egy inflexiós ponttal bíró, szimmetrikus) lejtõk alkotják a felszínt, akkor a 

korrelációs koefficiens 0 körüli értéket vesz fel, 
ugyanis ugyanannyi azonos lejtõkategóriába tartozó 

terület lesz az erózióbázistól távol, mint amennyi az 

erózióbázis közelében. A korrelációs koefficiens 

növekszik, ha a meredekebb lejtõk távol 

helyezkednek el az erózióbázistól, ez viszont azt 

jelenti, hogy erõsen aszimmetrikus, homorú lejtõk 

jellemzik az adott területet/kõzetet, amely a laterális 

erózió erõteljesebb szerepére utal. Ha a korrelációs 

koefficiens 0 alá esik, az azt jelenti, hogy a 

meredekebb lejtõk az erózióbázis közelében 

helyezkednek el (14. ábra), ami arra utal, hogy a 
bevágó erózió a domináns, s a maradványszintek 

felszabdaltsága még nem elõrehaladott. Ahol 

mindkét tényezõ-pár hasonló értéket mutat a 

mintaterületen (pl. neogén andezit, paleo-mezozóos 

mészkõ ill. vulkanitok) ott valószínûleg a 

morfológiai következtetések megállják helyüket. 
A kétváltozós korreláció során a teljes adathalmaz kiértékelésekor a magasság és a 

litológia ill. az erózióbázistól való távolság s a magasság mutatott r>0,5 erõsségû kapcsolatot 

(3. táblázat). Az erõs kapcsolat hiánya a paraméterek többsége között nem meglepõ, hiszen a 

magasság és a lejtõmeredekség között nem szükségszerû az erõs kapcsolat: normál lejtõt 

feltételezve a kevésbé meredek lejtõk mind a völgytalp közelében, mind a tetõszint közelében 

elõfordulnak. Ugyanígy nincs értelme a teljes adatsokaság használatának az erózióbázistól 

való távolság és a lejtõmeredekség kapcsolatának vizsgálata esetén, hiszen az erózióbázis 

közelében éppúgy található kis meredekségû (völgytalpi) lejtõ, mint az erózióbázistól távol 

esõ, kevéssé felszabdalt tetõszinti térszínen. Az erõs kapcsolat inkább speciális esetet 

jelentene, mint szokványosat. A lefolyás és a magasság esetében, mivel eltérõ magasságú 

vízválasztókhoz tartoznak a legkisebb értékek, a korreláció szintén gyenge. 
Az elõbbi, illetve a litológiai és morfometriai adatszám közti nagyságrendi különbségbõl 

eredõ probléma kiküszöbölhetõ, ha a vizsgálati paraméterek átlagértékével számolunk (4. 

táblázat). Ez esetben jóval nagyobb lesz a korrelációs koefficiens valamennyi paraméter 

esetében, s értelmezhetõvé válik a lejtõmeredekség és magasság, továbbá a lejtõmeredekség 

és az erózióbázistól való távolság kapcsolata is. A kitettség mellett az erózióbázistól való 

távolság és a lefolyási értékek korrelációi a leggyengébbek a mátrixban. Az UCS (és más 

litológiai tényezõk) és a magasság, ill. a magasság és az erózióbázistól való távolság között is 

erõs a kapcsolat, de az összefüggés az UCS és az erózióbázistól való távolság esetében már 

gyengül. 

14. ábra. A magasság, lejtõ-
meredekség és az erózióbázistól való 

távolság kapcsolata és viszonya a 

domborzathoz (saját szerk.) 

erózióbázistól való távolság (m)
m

ag
as

sá
g
 (

m
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nagy  lejtõmeredekség

kis  lejtõmeredekség
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3. táblázat. A morfometriai és litológiai paraméterek korrelációs mátrixa a teljes adathalmaz 

felhasználásával (Pearson korreláció) 25x25 m/pixel felbontás esetén (saját szerk.) 

 
 szignifikanciaszint 0,01 

 

4. táblázat. A morfometriai és litológiai faktorok korrelációs mátrixa (Pearson-korreláció)  
az átlagértékek felhasználásával 25x25 m/pixel felbontás esetén (saját szerk.) 

 
* szignifikanciaszint 0,05   ** szignifikanciaszint 0,01 

 

Adathalmazunk struktúrája még így sem tökéletes, hiszen a litológia esetében csupán 351 

adat átlagát soroltuk mindössze 10 kategóriába, míg a morfometriai paraméterek esetében 

lehetséges volt mind a 2 millió pixelhez eltérõ értéket rendelni. (Ez autokorrelációhoz 

vezethet, de ezen az adatmennyiség eredeti 10%-ára történõ redukálása � véletlenszerû 

kiválasztással � sem módosítana). Éppen ezért a geológiát kivettük a korrelálandó 

paraméterek között és az egyes petrofizikai kategóriákon belül is elvégeztük a teljes adatsor 

morfometriai tényezõinek korrelációs vizsgálatát (lásd: 2. táblázat).  
A korrelációs mátrixok szerkezete alapján nem zárható ki az autokorreláció és a 

multikollinearitás. Szükséges tehát a változók függetlenségvizsgálatának elvégzése. A 

faktoranalízist megelõzõen elõször klaszteranalízist alkalmazva (SPSS 15.0, Past), 

dendrogramon meghatároztuk a litológiai és morfológiai tényezõk egymással való kapcsolatát 

a teljes adatbázist használva (15. ábra), majd az egyes kõzettípusok közti �rokonságra� utaló 

dendrogramot is elkészítettük az átlagok alapján (16. ábra). Ezt követõen � de csak a 
változók függetlenségének faktoranalízissel történõ vizsgálata után �  pedig minden egyes 
pixelt klaszterekbe soroltunk és térképen ábrázoltuk õket összevetve a klaszterek átlagértékeit 

és területi elhelyezkedését a  kõzettípusonkénti átlagokkal. 
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15. ábra. A morfometriai és litológiai tényezõk kapcsolata a teljes adatsor 

klaszteranalízise alapján (SPSS, standardizált adatokkal) (saját szerk.) 
 

A dendrogram szerkezete az UCS-t �helyettesítõ� litológiai paraméterek eltávolításával 

sem változott döntõen, ami arra utal, hogy az UCS helyettesítheti e paramétereket. Az UCS 

eltávolítása után a 3 fõ morfometriai paraméter a paleozóos és puha neogén kõzeteket 

elkülönítette egymástól, de az andezit és a paleogén homokkõ elkerült egymás közelébõl. Az 

UCS tehát nem elhanyagolható paraméter, befolyásolja a kõzettípusok közötti kapcsolatot. 

Ezt mutatta késõbb a faktoranalízis is: az UCS eltávolításával a változók besorolása a 

különbözõ változócsoportokba megváltozott. 
A kõzettípusok dendrogramon történõ klasszifikációja 3 csoportot hozott létre � ennek 

késõbb a diszkriminancia-analízisnél lesz majd jelentõsége � nagyjából kor (neogén, paleogén 

és paleo-mezozóos) és keménység szerint (puha, szemikonszolidált, kemény) csoportosítva 

õket. 
 

 
16. ábra. A kõzettípusok hierarchikus klaszterezéssel készült dendrogramja 

 (SPSS, standardizált átlagértékek alapján) (saját szerk.)  
 

A korrelációs vizsgálatok során figyelembe kell venni, hogy az erõs korreláció gyakran 

nem utal ok-okozati összefüggésre. Ebben az esetben parciális korrelációs vizsgálatok során 

lehet megállapítani, hogy a két változó között mért tényleges korrelációs koefficiens mekkora 

mértékben köszönhetõ a többi változó hatásának (bár ez az ok-okozati viszonyok 
megállapítását nem teszi minden esetben lehetõvé). 

A teljes adathalmaz esetében a tengerszint feletti magasság és a lejtõmeredekség közötti 

r=0,278 kapcsolat rp=0,04-re csökken, ha kontrollként az UCS értéket használjuk. A két 
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tényezõ közötti kapcsolat tehát nem ok-okozati viszony eredménye, hanem létrehozásában az 
UCS is szerepet játszik, míg az erózióbázistól való távolság sokkal kevésbé jelentõs (rp=0,25). 
A kõzetkeménység és a tengerszint fölötti magasság közötti erõs kapcsolat (r=0,74) viszont 

nem a lejtõszögnek vagy az erózióbázistól való távolságnak köszönhetõ (rp=0,71). Az UCS és 

a lejtõmeredekség kapcsolata (r=0,34) a magasságot, valamint az erózióbázistól való 

távolságot kontrollként alkalmazva szintén nem romlik jelentõsen (rp=0,2 és rp=0,32), azaz a 
nem túl erõs kapcsolat ok-okozati viszonyt mutat (legalábbis nem az említett két tényezõ 

befolyásolja). Az erózióbázistól való távolság és a magasság (r=0,5) kapcsolatának 

alakulásában az UCS és a lejtõszög sem kap szerepet (rp=0,47). Az egyes kõzetcsoportokon 

belül a parciális korrelációs vizsgálatok eredménye nem különbözött a kétváltozós korreláció 

eredményeitõl. 
A kõzettípusonkénti átlagok esetében a tengerszint feletti magasság és a lejtõszög r=0,831 

erõsségû kapcsolata rp=0,27-re csökken, ha kontrollként az UCS értéket használjuk. Ez azt 

jelenti, hogy a két tényezõ közötti erõs kapcsolat nem ok-okozati viszony eredménye, hanem 

inkább az UCS hozza létre, míg az erózióbázistól való távolság szerepe sokkal kevésbé 

jelentõs (rp=0,68) (csakúgy, mint a teljes adatsornál). A kõzetkeménység és a lejtõszög közötti 

kapcsolat (r=0,833) erõssége jelentõsen csökken, ha kontrollként a tengerszint fölötti 

magasságot használjuk (r=0,289), ami arra utal, hogy a kapcsolat erõsségének alakításában a 

magasság is szerepet kap, ellentétben az erózióbázistól való távolsággal (r=0,7). Az 
erózióbázistól való távolság és a lejtõszög közötti kapcsolatot (r=0,7) az UCS (rp=0,52) és a 

tengerszint feletti magasság (rp=0,34) csak kis mértékben befolyásolja. Az erózióbázistól való 

távolság és a magasság esetében (r=0,667) a lejtõszög szerepe nagyobb (rp=0,2), mint a 
kõzetkeménységé (rp=0,5).  

A magasság és az UCS esetében (r=0,93) egyik 

további tényezõ sem csökkenti jelentõsen a 

korrelációt, ami ok-okozati viszonyra utal (vagy arra, 
hogy a vizsgálatból kimaradt egy jelentõs tényezõ). 

Amennyiben ezt elfogadjuk, ez sarkítva azt jelentené, 

hogy a Bükk térségében tapasztalható magasság 

különbségekért a kõzetkeménység, a szelektív 

denudáció felelõs, (egységes magasságú kiindulási 

felszínt feltételezve). A kiemelkedés területenként 

eltérõ sebessége viszont szintén ehhez a képhez 

vezetne, csakhogy e tényezõ szerepét adathiány miatt 

nem tudtuk mérni.  
Megvizsgáltuk, hogy a vizsgált 11 tényezõ 

redukálható-e fõkomponens-analízis segítségével a 

teljes adatsor esetében (sajátérték>0,9) (5. táblázat). 
A lefolyási értékszám és a kitettség teljesen 

elkülönült, önálló faktor volt, ami arra utal, hogy 

független változók. Egy faktorba került a magasság 

és erózióbázis, a litológiai tényezõk pedig 

elkülönültek a morfometriai paraméterektõl.  
A litológiai tényezõket kihagyva � részben az 

eltérõ adatlépték miatt, részben amiatt, hogy 

statisztikai szempontból egyértelmûen nem független változók � a lejtés, a magasság és az 

5.táblázat. Fõkomponens-analízis 

során varimax rotációval létrejött 

mátrix, mely a változók faktorba 

sorolását és a faktorral való 

korrelációját mutatja. Az alsó sorban a 

variancia fõkomponensek által 

magyarázott %-os értéke (saját szerk.) 
Rotated Component Matrix/faktorok 

 
1 2 3 4 5 

magasság 0,555 0,325 0,577 0,311 -0,017 

lejtés 0,210 0,834 -0,004 -0,195 0,026 

kitettség -0,008 0,026 0,043 0,004 0,998 

erozióbázis 0,099 0,019 0,953 -0,032 0,050 

costpush 0,236 0,758 0,137 0,317 0,008 

lefolyás 0,059 0,012 0,016 0,941 0,004 

ucs 0,861 0,192 0,249 0,079 -0,031 

fagyállóság 0,918 0,212 0,084 0,066 -0,007 

vízfelvevõ -0,787 -0,058 -0,061 -0,043 -0,004 

kopásállóság 0,859 0,135 0,000 -0,054 0,031 

denudáció -0,919 -0,205 -0,117 -0,088 0,018 

KMO=0,77 45% 11% 9% 9% 8% 
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UCS egy faktorba nyert besorolást, a kitettség és az erózióbázis került egy másikba, a lefolyás 

pedig a harmadikkal mutatott korrelációt. Ennél pontosabban 4 faktor esetén sem lehetett 

leválogatni az egyes tényezõket: mindig volt olyan paraméter, mely legalább 2 faktorral jó 

korrelációt mutatott, s olyan faktor, melybe legalább 2 paraméter került besorolásra. 
A lineáris regresszió-analízis standardizált koefficiensei � melyek megmutatják, hogy az 

egyes paraméterek milyen súllyal szerepelnek az adott változó értékeinek alakulásában, azzal 

mennyire korrelálnak, végeredményben az ok-okozati viszonyokra is betekintést nyújtva � a 
6. táblázatban találhatók. Az ok-okozati viszonyok megítélésénél itt is gondosan kell eljárni, 

ugyanis nem a változócsoportokat, vagy azokkal legerõsebb korrelációt mutató változókat 

használtuk fel, hanem az összest (kivéve a litológiai változókat, közülük csak az UCS került 

bevonásra), így nem független változók is a mintába kerültek.  
Így pl. a kõzetkeménység alakulásában a tszf. magasság valójában nem játszik szerepet 

(éppen fordítva) � mindössze jól leképzi a kõzetminõség különbségeit. Mivel a vizsgálatba 

olyan derivált morfometriai tényezõk is bekerültek, mint a costpush, mely nyilvánvalóan több 

tényezõt ötvöz, s a lejtõszög és a magasság  függvénye; ez más, egytényezõs (kvázifüggetlen) 

változók szerepét gyengíti. Így például a lejtést a costpush látszólag jobban magyarázza, mint 

az UCS (hiszen a costpush részben maga is tartalmazza a lejtõmeredekséget, mint paramétert, 

így autokorrelációhoz jutunk), ami megtévesztõ eredményt ad. A costpush eltávolításával a 

lejtést az UCS és az erózióbázistól való távolság határozná meg, ami inkább reális. A lefolyás 

és a lejtõkitettség egyik vizsgált tényezõvel sem magyarázható. A lejtés gyakorlatilag egyik 

tényezõ alakításában sem kapott szerepet. Az újonnan bevont tényezõk nem vezettek a 
korábbi standardizált koefficiensek jelentõs csökkenéséhez, így indifferensnek tekinthetõk a 

vizsgálat eredménye szempontjából.  
 

6. táblázat.  Lineáris regresszió standardizált koefficiensei (p=0,000) a teljes adatsor 

alapján   
 Standardizált 

Koefficiens 
 Standardizált 

koefficiens 
 Standardizált 

koefficiens 
 Standardizált 

koefficiens 
R=0,871 Magasság R=0,471 Lejtés R=0,577 Eróziób. R=0,775 UCS 

Lejtés -0,092 Kitettség 0,023 Kitettség 0,062 Kitettség -0,021 
Kitettség -0,003 Eróziób. 0,104 Costpush -0,303 Costpush -0,181 
Eróziób. 0,315 Costpush 0,437 Lefolyás -0,071 Lefolyás -0,061 

Costpush 0,353 Lefolyás -0,068 UCS -0,287 Magasság 0,892 

Lefolyás 0,104 UCS 0,364 Magasság 0,873 Lejtés 0,190 
UCS 0,539 Magasság -0,292 Lejtés 0,091 Eróziób. -0,171 

        
 R=0,110 Kitettség R=0,300 Lefolyás R=0,683 Costpush  

 Costpush 0,043 Costpush 0,060 Magasság 0,785  
 Lefolyás -0,006 Magasság 0,392 Lejtés 0,306  
 Magasság -0,012 Lejtés -0,081 Eróziób. -0,243  
 Lejtés 0,030 Eróziób. -0,097 UCS -0,243  
 Eróziób. 0,091 UCS -0,139 Kitettség 0,023  
 UCS -0,052 Kitettség -0,006 Lefolyás 0,035  

 
A diszkriminancia-analízist arra használtuk, hogy megvizsgáljuk, milyen pontossággal 

azonosítható a kõzetminõség, mint litológiai paraméter a morfometriai paraméterek alapján 

(azaz az egyes pixelek besorolási pontossága mekkora az egyes kõzettani kategóriákba).  
A teljes adatsor diszkriminancia-analízise során a 2 millió pixel 40%-a került besorolásra 

a kõzettanilag megfelelõ kategóriába a lejtés, erózióbázistól való távolság és a magasság 

alapján, azaz rosszabb eredményt kaptunk, mint egy véletlenszerû besorolás esetén. 
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Amennyiben a kõzettani kategóriák számát 6-re csökkentettük, elsõsorban a puhább 

kõzetcsoportok összevonásával, úgy a helyesen besorolt esetek száma 71%-ra nõtt.  
Mivel területünkön a kõzetcsoportok elhelyezkedése szabályszerûséget mutat - a 

maghegység van az erózióbázistól a legtávolabb, ami befolyásolhatja az osztályzás 

eredményét - érdemes elvégezni a vizsgálatot a paraméterek egymás utáni kizárásával. 6 

kõzettípus esetén csak az erózióbázistól való távolság alapján a pixelek 56%-a nyert 
besorolást az eredeti kõzetcsoportba, a tengerszint feletti magasság esetében ez 67%, míg a 

lejtés alapján történõ besorolás 59%-os eredményt hozott, ráadásul 3 kategóriába egyetlen 

pixel sem került besorolásra. Egy paraméter segítségével tehát nem lehet a kõzettípusokat 6 

kategóriára elkülöníteni.  
Két változó vizsgálata esetében a lejtés és a magasság, illetve erózióbázistól való távolság 

és a magasság alapján az adatok 70%-a került helyesen besorolásra, de két kategóriába 

továbbra sem kerültek pixelek; az erózióbázis és lejtés alapján a besorolás pontossága 60% 

volt. Az üresen maradt kõzettani kategóriákból nyilvánvalóvá vált, hogy túl sok kõzetosztályt 

választottunk e besoroláshoz. Ezért a képzõdési koroknak (cementáltságnak) megfelelõen a 

dendrogram alapján képzõdött 3 csoportba kíséreltük meg besorolni az adathalmazt (a 

paleogén slíreket dendrogram alapján a neogénhez soroltuk be).  
Pusztán az erózióbázistól mért távolság alapján a pixelek 56%-a nyert besorolást az 

eredeti kõzettípusba, lejtés alapján 62%, a magasság alapján 76%. Két változó figyelembe 

vétele esetén - az erózióbázistól való távolság és a magasság esetében - 76%-os, az 
erózióbázis és a lejtés alapján 63%-os sikerességgel osztályoztuk a pixeleket, míg a 

legmagasabb értékeket a lejtés és a tengerszint feletti magasság egyidejû alkalmazása 

jelentette, 78%-os sikerességgel. Ebben az esetben az osztályozásnál eddig sokszor üresen 

maradó paleogén kategóriába is sikerült visszasorolni az eredeti adatok 17%-át, igaz 77%-uk 
a neogén kategóriába nyert besorolást, ami arra utal, hogy a paleogén homokkövek a 

morfometriai paraméterek alapján inkább a puhább kõzetekhez tartoznak. Egyértelmû, hogy a 

mintaterületen a tengerszint feletti magasság szerepe domináns a kõzetek helyes 

besorolásánál, hiszen ez az egy paraméter önmagában is ugyanannyi pixelt osztályozott 

helyesen, mint bármelyik másik paraméterrel kombinálva (de ekkor a paleogén kategória 

üresen maradt), s a három változó esetében is 78%-ot kaptunk (ez esetben mindhárom 

kategóriába került pixel, ennyivel ad jobb eredményt) (7. táblázat). 
A lejtõkitettség, costpush és a lefolyási értékszámok alapján 3 kategória esetén a besorolás 

sikeressége 62% volt, 10 kategóriát feltételezve a besorolás sikeressége 33% alatt maradt. Az 

utóbbi morfometriai paraméterek segítségével a litológiai csoportok nem azonosíthatók. 
A három fõ morfometriai tényezõ tehát korok (konszolidáltság) szerint alkalmas a 

kõzettípusok elkülönítésére a Bükkben és északi elõterén (a paleogén slíreket a puha 

kategóriába tettük), de a 10 kõzettípust nem adja vissza. Azaz annak ellenére, hogy a 

morfometriai tényezõk egy részével erõs korrelációt mutat, és a kapcsolat erõsségének 

alakításában részt vesz, a kõzetminõség nem hagyható ki a változók közül a vizsgálatoknál.  
 

7. táblázat. A diszkriminancia-analízis során a három fõ morfometriai paraméter együttes 

használatával kapott besorolások (saját szerk.) 
 

 ujraosztályzott 

eredeti kategória neogén paleogén paleo-mezozóos 

neogén (%) 97,7 2,2 0,1 
paleogén 76,8 18,0 5,2 

paleo-mezozóos 21,3 5,4 73,4 
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Ezt követõen megvizsgáltuk, hogy további szoftverek, mint a TAS vagy a SAGA, hasonló 

eredményt adnak, avagy eltérnek ua. DTM kiértékelésénél, azaz eredményeink nemcsak 
terület, de szoftverspecifikusak is lehetnek. 

 
8. táblázat. TAS és SAGA szoftverrel elõállított változók 

 
 

9. táblázat. A TAS és SAGA változóinak kõzettípusonkénti átlagértékei 
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TAS 2.0 és SAGA 2.3 szoftverek segítségével további változókat deriváltunk az eredeti 

magasságmodellbõl. Így 13 komplex változót emeltünk be a vizsgálatba, s elemeztük 

kapcsolatukat a korábban vizsgált paraméterekkel, mint a lejtés, kitettség, tengerszint feletti 

magasság és kõzetminõség (8-9. táblázat). E változók egy része egyszerûbb változókat 

tartalmazó képletek alapján állíthatók elõ, s a mûszaki területi tervezés során hasznosíthatók 

(árvíz elleni védekezés, erózió elleni védekezés, mozgási energia). Éppen ezért 

kapcsolatrendszerük egymással és az egyszerûbb alapváltozókkal is vizsgálatra érdemes, 

miképpen az is érdekes, hogy két különbözõ szoftver által kinyert, de azonos fizikai 

tartalomra utaló változók értékei mennyire egyeznek vagy különböznek. Például a Relative 

Stream Power, a Wetness Index és a Sediment Transport Capacity képlete ugyanazokat az 

alapváltozókat használja, de mégis, némi minõségi különbség van a fizikai tartalmukat 

illetõen - az egyik a szállítható üledék mennyiségére, így az eróziós potenciálra utal, míg a 

másik akár az élõhelyminõsítés egyik kritériuma is lehet, a harmadik pedig mind az eróziós 

vizsgálatoknál, mind az árvíz elleni védekezésnél szóba jöhet -, és a proximitásvizsgálat és 

faktoranalízis után látni fogjuk, hogy egymással való kapcsolatukban is. 
 
 

 
17. ábra. LS - a Sediment Transport index értékei a Bükkben és elõterén 25*25 m/pixel 

felbontásban 
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18. ábra. A Wetness Index értéke a Bükk északi elõterén 25*25 m/pixel felbontásban 
 
A kartogramok elkészítése (17-19. ábra), és a kõzettípusonkénti átlagok kiszámítása után 

e változók korrelációs mátrixát készítettük el (10. táblázat). Ennek alapján elmondható, hogy 

a TAS és a SAGA által kiszámított LS faktorok cellánként jó egyezést mutatnak (r=0,65), de 

nem mondható el ugyanez a wetness Index (r=-0,17), valamint a Relative Stream Power 
esetében. Az utóbbi két változó felhasználásakor tehát nem mindegy, hogy melyik szoftverrel 

dolgozunk, s milyen mintaterületen: ez viszont az objektivitást és a változó használhatóságát 

is megkérdõjelezi. 
A vízhálózat jó összefüggést mutatott a kõzetkeménységgel, a SAGA Wetness Indexe a 

vízhálózat feletti magassággal, a lejtõmeredekség a SAGA LS-sel (a TAS esetében nem volt 

kapcsolat). Hasonlóan erõs kapcsolat mérhetõ a TAS LS és a Relative Stream Power között 

(hiszen ugyanazok a változók szerepelnek bennük, viszont ugyanez az LS és a Wetness Index, 

valamint a Wetness Index és a Relative Stream Power esetében egyáltalán nincs így!). 

Fordított a kapcsolat a Wetness Index és a lejtõmeredekség között. A magasság és a vízfolyás 

fölötti magasság, illetve a magasság és a vízhálózat között is volt kapcsolat. 
A fentiekbõl következik, hogy a változók jelentõs része nem tekinthetõ független 

változónak, így faktoranalízissel számuk redukálható is, ami azt jelenti, hogy lesznek 

helyettesíthetõ tényezõk. 
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19. ábra. A Relative Stream Power index értéke a Bükk északi elõterén 

 
A változók redukciója a faktoranalízis során 7 faktort eredményezett (sajátérték >0,9, 

KMO-Bartlett=0,66), amely sem számában, sem szerkezetében nem mutatott jelentõsebb 
különbségeket a korábbiakhoz képest: a kitettség és a SAGA Relative Stream Power indexe 

továbbra is egyedül kerültek besorolásra egy-egy faktorba. A 7 faktor az adatok 
varianciájának 86%-át magyarázza, az elsõ két faktor 50%-át. Az elsõ változócsoportba 

ezúttal a TAS és a SAGA Wetness Indexe, a Network Index és - fordított elõjellel - a lejtés 

került besorolásra. A magasság, a litológia és a Channel Network mindössze a 3. faktorba 

került 11%-os súllyal. A TAS LS és a TAS RSP szintén egy csoportot alkotott és részben 

ezzel a faktorral korrelált a SAGA LS változó is, amely egy másik faktorba is besorolásra 

került, ezért a változó használata ebben a vizsgálatban nem ajánlott. 
 
 

10. táblázat. A TAS és SAGA változók korrelációs mátrixa 1,4 millió adat felhasznásáa 

esetén 
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20. ábra. Az egyes kõzetek hasonlósága, csoportba sorolása a TAS és a SAGA változóinak 

figyelembe vétele esetén (hierarchikus klaszterezés, Ward-módszer, kõzettípusonkénti 

átlagértékek MPa-ban megadva) 
 

11. táblázat. A kõzettípusok újraosztályozása TAS változók alapján 

 
 

12. táblázat. A kõzettípusok újraosztályzása SAGA változók alapján  

 
 
A TAS és SAGA változóinak értékei alapján szintén elkülöníthetõk egymástól a 

keményebb és puhább kõzetek, mint az a kõzetek proximitását bemutató 20. ábrán is látszik 

(keménység MPa-ban megadva). Ezért megkíséreltük diszkriminancia-analízissel a 3, már 

ismert módon kialakult kõzettani (kor) kategóriába besorolni az egyes pixeleket, mégpedig 

kizárólag a komplex változók igénybe vételével, elkülönítve a TAS és a SAGA változóit. A 

vizsgálat során a TAS komplex változói segítségével 51%-os volt a visszaosztályozás 

sikeressége: alapvetõen csak a neogén kõzetek esetében hozott egyértelmû eredményt. Ezzel 

ellentétben a SAGA komplex változóinak felhasználásával végrehajtott visszaosztályozás 

nemcsak 75%-os sikert hozott, de mind a neogén, mind a paleogén, mind a paleozóos 

kõzeteken belül jó visszasorolási arányt mutatott (11. és 12. táblázat). 
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21. ábra. Kapcsolat a morfometriai és komplex változók, ill. a TAS és a SAGA változói 

között a teljes adatsor 3%-ának felhasználásával, a kõzetminõségbeli különbségek 

negligálásával 
 
 
Összegzés 

 

Végeredményben elmondható, hogy a visszaosztályzás sikeressége már 2-3 morfometriai 
változó esetén is eléri a 70%-ot, s ez tovább nem növelhetõ sem más szoftver, sem más 

változók kiválasztásával. A visszaosztályzás nem tesz lehetõséget egymástól csak kevéssé 

eltérõ kõzetek sikeres elkülönítésére, finom felbontásban a módszer nem alkalmazható. 

Rávilágítottunk ugyanakkor arra a tényre, hogy a különbözõ szoftverek által használt, hasonló 

tartalmú változók egymással nem minden esetben korrelálnak (21. ábra). 
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