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1. Bevezetés 

 

A személyi számítógépek elterjedésével a különbözõ adatokat számítógépes nyilván-
tartásokban, más néven információs rendszerekben tárolják. A térinformációs rendszerek az 

1970-es évek óta az egész világon rohamosan terjednek. A térinformatika egyre nagyobb sze-
repet játszik a gyakorlati életben hazánkban is. A magyar nyelvben térinformatikának neve-
zett szakterületet az angol nyelvterületen Geographical Information System (GIS), a németek 

pedig Geoinformatik elnevezéssel használják. A jelentése leegyszerûsítve úgy fogalmazható 

meg, hogy megfelelõ hardver környezetben, térinformatikai szoftverek segítségével, a rendel-
kezésre álló különbözõ típusú, de egymással összefüggõ adatbázisok értékelését, elemzését, 

az adatok közötti kapcsolatok megjelenítését, illetve a folyamatok modellezését végezzük el a 

kitûzött feladat megoldása érdekében. 
 Egy téma térinformatikai módszerekkel történõ feldolgozása különösen akkor indo-
kolt, ha a kutatási területrõl nagyon sok különbözõ típusú, de egymással összefüggõ adattal 

rendelkezünk. A térinformatikai rendszerben az adatok gyorsan lekérdezhetõk, közöttük a 

kapcsolatok kimutathatók és a területi tervezéshez adatokkal alátámasztott térképek szer-
keszthetõk. A térinformatikai feldolgozás elõnye abban is megmutatkozik, hogy a rendszer 

adatbázisa bõvíthetõ, frissíthetõ. Egyébként nem sokat ér a �magára hagyott� rendszer, mert 

az elavult, hiányos adatbázis adataiból nem megalapozott következtetéseket vonhatunk le. 
 Úgy gondoljuk, hogy Magyarország �széleróziós információs rendszerének � a továb-
biakban SZIR� létrehozása nagyon indokolt egyrészt azért, mert napjainkban már sok adattal 

rendelkezünk, másrészt a térinformatikai feldolgozás segítségül szolgálhat a szélerózió elleni 

védekezés tervezésekor. 
 E dolgozat keretein belül nincs lehetõség arra, hogy egy ilyen információs rendszert 

teljes egészében felépítsünk. Azonban szándékunkban áll a rendszer mûködéséhez szükséges 

adatbázisok ismertetése. Továbbá arra is rámutatunk, hogy a jövõben, az eredmények javítása 

érdekében, milyen fejlesztésekre kell törekednünk. A térinformatikai rendszereknek nagyon 

fontos alkotó elemei a hardverek és a szoftverek. Napjainkban a rendszerek mûködtetéséhez 

már megfelelõ hardverek és a szoftverek állnak rendelkezésre. Nagyon fontosnak tartjuk a 
rendszert mûködtetõ szakembert, akinek az ismeretszintje tulajdonképpen meghatározza a 

feldolgozás eredményességét. 
A céljaink között szerepel olyan térinformatikai feldolgozás bemutatása, amelyet a je-

lenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján készítünk el. 

                                                 
 A kutatás a K 61878 sz. OTKA pályázat támogatásával készült 
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2.1. Anyag és módszer 

 

2.1.1. A széleróziós kutatások adatbázisa 

 

 A térinformatikai rendszerek legfontosabb alkotórészét az adatbázisok jelentik. Az 

adatbázisok adatai, mint általában az adatok nagyon sokfélék lehetnek. A pontokat (pl. minta-
vételi helyek), vonalakat (pl. szelvények felszíni metszetei), illetve területeket (pl. zárt vonal-
lal körbehatárolható talajfoltok) összefoglalóan geometriai adatoknak nevezzük. A geometriai 

adatokat vektoros, vagy raszteres csoportba sorolhatjuk. A koordináta értékekkel megadott 

geometriai objektumok a vektoros, a képpontokkal (pixelekkel) jellemezhetõk a raszteres ka-
tegóriába tartoznak (pl. a légi és ûrfelvételek). A terepi, vagy a laboratóriumi mérési eredmé-

nyek adatai valamilyen mértékegységgel ellátott attribútum adatok. A felsoroltakon kívül még 

számos olyan adatot (pl. fénykép, videofelvétel, hang, stb.) vehetünk figyelembe, amelyek 

különféle adatbázisokat alkotnak és a széleróziós kutatásoknál, illetve egy terület eróziós fo-
lyamatainak magyarázatánál hasznosíthatunk.  
 Az adatokból összeállított adatbázisok is különfélék lehetnek. A legegyszerûbbek a 

mérési eredmények adataiból összeállított táblázatok. Adatbázisnak természetesen csak akkor 

tekinthetõk, ha valamilyen adatbáziskezelõ szoftverrel (pl. dBASE) dolgoztuk fel az adatokat 

és ennek eredményeként mûveleteket végezhetünk velük. A széleróziós kutatásoknál a vekto-
ros és a raszteres adatbázisok egyaránt jól hasznosíthatók. A továbbiakban elõször azokat az 

adatbázisokat tekintjük át röviden, amelyek a rendelkezésünkre állnak, majd kitérünk a jelen-
leg hiányzókra is, amelyeket a rendszer teljes kiépítésénél a jövõben feltétlenül pótolni kell. 
 A laboratóriumi kísérletekhez az ország különbözõ tájairól talajmintákat gyûjtöttünk. 

A mintavételkor GeoExplorer3 GPS mûholdas helymeghatározó mûszerrel meghatároztuk a 

mintavételi hely EOV vetületi rendszerbe tartozó koordinátáit. Az így nyert adatok tulajdon-
képpen nagyon leegyszerûsített geokódoknak tekinthetõk, amelyek a mintahelyek azonosítói. 

Az (y; x) értékpárok segítségével a mintahelyek jelzései térinformatikai szoftver
 alkalmazá-

sával Magyarország digitális térképére helyezhetõk (1. ábra). A mintahelyek koordinátáinak 

adatbázisa lehetõvé teszi a kapcsolatot a területek, illetve objektumok és a hozzájuk kötõdõ 

tulajdonságok, értékek között. A mintagyûjtés folyamatos, így az adatbázis állandóan bõvül. 
 A begyûjtött talajmintákat elõször szedimentológiai laboratóriumban dolgoztuk fel. 

Meghatároztuk a talajok szemcseösszetételét, pH-értékét, humusz- és CaCO3-tartalmát. A 

talajok szedimentológiai adatbázisa fontos információkat szolgáltat a széleróziós kísérletre 

begyûjtött talajokról. Az alkalmazott térinformatikai szoftverben összekapcsoltuk a két adat-
bázist, így ha Magyarország digitális térképének mintavételi helyeire kattintunk a számítógép 

egérmutatójával információszerzés céljából, akkor azonnal megtudjuk a talaj tulajdonságaira 

vonatkozó, szedimentológiai laboratóriumban mért értékeket. 
 A szélcsatorna (2. ábra) kísérletek mérési eredményeit (a talajok kritikus indító sebes-

ségeit, a szélprofilok szélsebességének értékeit, az erodálhatóság mérésének értékeit, a tala-

jok nedvességtartó képességének értékeit, stb.) külön � külön adatbázisban rögzítettük és a 

fentebb ismertetett módszerrel az adatbázisokat összekapcsoltuk.  Így Magyarország digitális 

térképéhez olyan adatbank kapcsolódik, amely a különbözõ helyek, illetve talajok széleróziós 

szempontú kiértékelését segíti.  

                                                 
 Mi a térinformatikai feldolgozásnál az ArcView 3.2 szoftvert használtuk. 
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1. ábra A talajok mintavételi helyei 
 

 
 

2. ábra A Debreceni Egyetem szélcsatornája 
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 A most ismertetett általunk készített adatbázisok mellett � figyelembe véve a széleró-

zióra ható tényezõket (3. ábra) � még további adatokra van szükség egy terület széleróziós 

szempontú kiértékeléséhez. Szerencsére ma már vannak olyan digitális adatbázisok, amelye-
ket a különbözõ kutatóhelyek, vagy mérésekkel, adatokkal rendelkezõ intézetek készítettek és 

ezek tõlük beszerezhetõk. A ható tényezõk közül jelenleg csak hármat emelünk ki. 
 

 
 

3. ábra A szélerózióra ható tényezõk 
 

 A szélerózió szempontjából elõször az éghajlati tényezõket kell elemeznünk, amelyek 
közül természetesen a szél a legfontosabb. A szél irányának, sebességének ismerete nélkülöz-
hetetlen a széleróziós kutatásoknál. Magyarországon napjainkban már sok helyen mérik a szél 

sebességét, irányát és a többi meteorológiai tényezõt. A szél adatait tekintve, hosszú adatsor-
ral, sajnos csak kevés állomás rendelkezik. Azt is meg kell még jegyeznünk, hogy a mérési 

eredmények 10, 20, illetve 30 m magasságra érvényesek, ugyanis a meteorológiai állomáso-
kon a szél sebességét ezekben a magasságokban mérik. Ezekbõl a mérési eredményekbõl az 

alacsonyabb magasságok szélértékei képlettel kiszámíthatók.  Nagyon fontos annak az isme-
rete is, hogy a szélmérõ mûszerek milyen környezetben vannak. Az adatok az Országos Me-
teorológiai Szolgálattól szerezhetõk be. Az általunk használt, a kutatási célra kölcsönkapott, 

régi rövid idõszakok (1968 � 72, 1991 � 95) adatsora csak arra alkalmas, hogy a térinformati-
kai alkalmazást bemutassuk. Egy kisebb terület széleróziós szempontú értékelésénél a kivá-

lasztott helyen kell méréseket végeznünk. Ez nem könnyû feladat, mert a szél idõrõl � idõre, 
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helyrõl � helyre állandóan változik, ezért a megbízható értékeléshez nagyon sok felszín közeli 

mérésre van szükség. Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a szél sebességének és irá-

nyának ismerete mellett a széllökések értékét is ismernünk kell. A hazai területekre jellemzõ 

szélirányok (4. ábra) ismerete segítséget nyújt a szélerózió elleni védekezésnél. Itt a tavaszi 
hónapokat választottuk, mert hazánkban a szélerózió elsõsorban ezekben a hónapokban je-
lentkezik. Természetesen a többi éghajlati elemet is figyelembe kell venni.  

 
 

4. ábra A tavaszi hónapok széliránygyakorisága Magyarországon 
 

Magyarország széleróziós információs rendszerének elkészítésénél a talajok ismerete 
nélkülözhetetlen. Hazánkban különbözõ méretarányú talajtérképek készültek. Az információs 

rendszerünkhöz a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 

által készített AGROTOPO (M=1:100 000-es) adatbázisát használtuk (5. ábra). Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy nagyon fontos a térinformatikai feldolgozásoknál az alaptérkép méretará-

nyának az ismerete. Abban az esetben, ha egy kisebb területen végzünk széleróziós kiértéke-
lést, akkor a területtõl függõen nagyobb mértékarányú (pl. 1:10 000-es) térképre van szükség. 

Mivel országos viszonylatban még nem készült különbözõ méretarányú digitális térképsoro-
zat, ezért a papír-alapú térképek digitalizálásával nekünk kell elkészíteni a lehetõ legponto-
sabb digitális térképeket. A térinformatikai szoftverben erre is lehetõség van. A digitális talaj-
térkép adatbázisának és a laboratóriumi mérési eredményeinket tartalmazó adatbázisnak a 

szoftveres összekapcsolása és a szükséges mûveletek elvégzése után lehetõség adódik külön-
féle tematikus térképek szerkesztésére. 
 Egy terület széleróziós kutatásánál a területhasználatot, a felszínt borító növényzetet 

(6. ábra) is ismerni kell. Egy országos szintû széleróziós értékelésnél erre a CORINE 
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(Coordination of Information on the Environment) adatbázis nyújt segítséget. A 80-as évek-
ben az EU által indított projektben (CLC-100) hazánk is részt vett és ennek eredményeként 1: 

100 000-es méretarányú felszínborítási térképek születtek. Az így elkészített digitális adatbá-

zisban a legkisebb térképezett területfolt � a használt ûrfelvételek felbontása miatt � 25 ha, a 
minimális térképezett vonalas elem szélessége 100 méter. 

 
5. ábra Agrotopo talajtérkép 

 
6. ábra Felszínborítás 
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 Az 1:50 000-es méretarányú CORINE LAND COVER (CLC�50) adatbázisban a mi-
nimális térképezési egység 4 ha-ra, a vonalas elemszélesség 50 m-re csökkent. A feldolgozás 

során a fentebb említett öt csoporton belül több kategóriát alakítottak ki. Sajnos az adatbázis 

készítéséhez régi (1990 � 93) Landsat � 5 TM és SPOT pankromatikus mûholdfelvételeket 
használnak. A területi arányok kisebb mértékben, de a növényzet területi megoszlása évrõl � 
évre jelentõsen módosul. 
 A széleróziós információs rendszerben a CLC adatbázisok csak megfelelõ frissítéssel 

használhatók. Erre lehetõséget biztosítanak az újabb ûrfelvételek. A rendszerváltást követõen 

a tulajdonviszonyok a mezõgazdasági területeken is megváltoztak. A földterületek felosztása 

a sok új tulajdonos között azt eredményezte, hogy a parcellák mérete csökkent. A széleróziós 

kutatásoknál a veszélyeztetett parcellák méretének, sõt az irányuknak az ismerete is fontos.  
 Napjainkban az erõforráskutató mesterséges holdak felbontó képessége lehetõvé teszi 

a pontosabb interpretációt. A Landsat � 7 felbontó képessége is jobb (< 10m), mint a korábbi-
aké. A SPOT és az IRS ûrfelvételek 5 � 6 m-es felbontása már kisebb területfoltok kiértékelé-

sét is lehetõvé teszi. A mezõvédõ erdõsávok számbavételét, illetve az állapotukat az 1 m-es 
felbontású IKONOS felvételeivel végezhetjük el. 
 A felsorolt és a jövõben tovább bõvülõ raszteres adatbázisok alkalmazása a széleróziós 

információs rendszerben jelentõs elõrelépésre ad lehetõséget a területek eróziós értékelésénél. 
 A természeti kutatások nem nélkülözhetik a terepi munkát, a helyszíni adatgyûjtést.  A 

szélerózióhoz kapcsolódó hazai terepi mérések a korábbi években elsõsorban a futóhomok 

területekhez kötõdtek (Borsy Z. 1974, Bodolay I.-né 1975, Lóki J. 1994, Szatmáry J. 1997). 
 A laboratóriumi mérési eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a szélerózió 

potenciális veszélyként jelentkezik szinte mindegyik talajtípuson (Lóki J. 2000, 2003, 2007, 

2008). Az információs rendszerünk adatbankjának teljesebbé tétele érdekében a jövõben tere-
pi méréseket kell végezni a hazai tájak különbözõ talajain. Az információs rendszer alkalma-
zásánál arra kell törekedni, hogy a használt adatbázisok mindig a lehetõ legfrissebb, legponto-
sabb adatokat tartalmazzák.  
 A szélerózió elleni eredményes védekezés elõsegítése érdekében végzett laboratóriumi 
és terepi mérések eredményei (Lóki J. 1994, 2003; Lóki J.-Négyesi G. 2003, 2004, 2006) is a 

SZIR adatbázisába kerültek. 
 

2.1.2. A feldolgozás hardver és szoftverigénye 

  
A térinformatikai feldolgozásoknál a munka eredményessége érdekében a rendelke-

zésre álló adatbázis mellett megfelelõ hardverekre és szoftverekre van szükség. A hardverek 

tekintetében a nagy tárkapacitású, gyors és elegendõ memóriával rendelkezõ számítógépen 

kívül különféle adatgyûjtõ, adatbeviteli és kimeneti eszközökre van szükség. A terepi munká-

nál a fentebb már említett GPS mûszert használtuk. A szélcsatornában a kis sebességtarto-
mányban pontosan mérõ HAENNY és PRANDTL szélsebességmérõvel, valamint digitális 

hõmérséklet és páratartalom-mérõ mûszerekkel dolgoztunk. A számítógépes feldolgozásnál az 

alaptérképek beviteléhez szkenner, majd a raszteres térképek digitalizálása szükséges. A ki-
meneti eszközök közül elsõsorban a nagy méretû táblázatok és a színes térképek nyomtatásá-

hoz szükséges printereket, plottereket emeljük ki. Nagyon fontos az adatbázisok biztonságos 

tárolását segítõ DVD-író is. 
 A fentebb már említett térinformatikai szoftver mellett, az ûrfelvételek interpretálására 
az ERDAS IMAGINE programot használtuk. 
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 A széleróziós információs rendszer (SZIR) hardver, szoftver és adatigényét, továbbá 

felhasználási területeit szemlélteti a 7. ábra. 

 
7. ábra A széleróziós információs rendszer 

 
 

3. Eredmények 

 

 A széleróziós információs rendszer eddig elkészült adatbázisa már lehetõséget nyújt 

adatok lekérdezésére, illetve tematikus térképek készítésére. A továbbiakban erre mutatunk 

néhány példát. 
 A szélcsatornában végzett kísérletek eredményei alapján a hazai talajtípusok kritikus 

indítósebességeit kérdezhetjük le, illetve kategóriákba sorolva tematikus térképet (8. ábra) 

szerkeszthetünk. Az erodálhatósági méréseredmények alapján, ha csak a fizikai talajtípusokat 

tekintjük, megszerkeszthetjük hazánk potenciális széleróziós térképét (9. ábra). A térképi 

adatbázis lehetõséget nyújt a különbözõ veszélyeztetettségû területek méretének kimutatására 

(1. táblázat). Ezek az adatok természetesen csak a növényzet nélküli száraz felszínre érvénye-
sek. Abban az esetben, ha a CORINE felszínborítás adatbázisát is figyelembe vesszük, akkor 

már a veszélyeztetett területek kiterjedése jelentõsen csökken (10. ábra). 
 A terepi kutatásokból most csak a mezõvédõ erdõsávokat emeljük ki. Ezek ugyanis 

jelentõsen befolyásolják a szélerózió mértékét. Hazánkban az elsõ védekezési módszerként az 

erdõsávokat és az erdõsítést alkalmazták a homokterületeken. Sajnos ezek hatásával eddig 

keveset foglalkoztak. A jelenlegi kutatásainkat nyírségi mintaterületen végeztük, ahol az er-
dõsávokat áttörtség, szerkezet és irány szerint tipizáltuk és a szélerózió elleni védelem alapján 

pontoztuk (2. táblázat). 
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8. ábra A talajok kritikus indító sebességei Magyarországon 

 
9. ábra Magyarország potenciális széleróziós térképe 
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1. táblázat A veszélyeztetett területek megoszlása hazánkban 
 

 
 

 
10. ábra A potenciálisan veszélyeztetett területek hazánkban 

 
 Az erdõsávok felmérését a terepi munka mellett jelentõsen segítették a jó felbontású 

mûholdfelvételek. A nyírségi mintaterület adatbázisa alapján készült az erdõsávok típustérké-

pe (11. ábra) és azok pontértékeit bemutató térkép.   
 
4. Összegzés 

 
 A most bemutatott eredmények természetesen a széleróziós információs rendszernek 

csak az alapját jelentik. A laboratóriumi és terepi méréseredményekkel, a ható tényezõk adat-
bázisának bõvítésével és állandó frissítésével egy olyan információs rendszert állíthatunk elõ, 

amelyet a tervezõk és döntéshozók biztonságosan hasznosítani tudnak.  
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2. táblázat A mezõvédõ erdõsávok típusai és kategóriái 
 

 
 

 
11. ábra Erdõsávok típusai (részlet a Nyírségbõl) 
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12. ábra Az erdõsávok pontértékei (részlet a Nyírségbõl) 
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