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pontokkal és a repülési tengelyekkel 

KÉPEK JEGYZÉKE 
Dombvidéki melioráció t ervezéséhez készített színes 
infra fotómozaik, a területhasznosítási kategóriák 
feltünte t ésével. (M = 1 : 5 OOO -ről kicsinyítve, 
részlet) 

Az 1. képen látható fotómozaik jelölt részletének 
bővített t ematikájú kiértékelése 

Talajtípusok e lkülönítése színes infra légifelvétel 
segítségével 

Belv íztérképezés multispektrális légifelvételekből 
készített színkompozit alapján 

A 2. ábrán látható terület digitális terepmodell 
alapján , számítógépi úton szerkesztett lejtőka
tegória térképe 

Irtási munkák tervezéséhez alkalmas mérőkamarás 
légifénykép, melyen felmérhető a kivágandó fák és 
cserjék száma, mérete 

Felületi és vonalas erózióval nagymértékben ká ro
sított terület átnézeti képe 

a. kép Felületi erózió és kezdődö vonalas eróz ió légifel
vétele 

9. kép Csővezeték helytelen kivitelezése következtében 
kialakult vonalas erózió színes légifényképe 

10. kép Terepi referencia felvétel barázdás erózióról 



11. kép Terepi referencia fényképfelvétel a 9. légi fény
képhez 

12. kép Felületi és vonalas erózióval károsított terület 
légifényképe az erózió kiterjedésének megálla
pítására, valamint a Wischmeier-Smidt képlet 
paramétereinek meghatározásához 

13. kép Mezögazdasági vízhasznosítási célú völgyzárógátas 
tározó légifelvétele. 

14. kép Síkvidéki többcélú tározó ferdetengelyü légifel
vétele 

15. kép Megvalósulási Állapot felmérésére készült mérö
kamarás légifelvétel 

16. kép Tükrös sztereoszkóp 

17. kép Sztereofotogrammetriai feldolgozást és digitális 
terepmodell elÖállítását szolgáló mérökamarás 
légifényképpár 

18. kép Légifényképpárok ~ztereofotograrnrnetriai kiérté
kelésére alkalmas muszer 

19~ kép Topocart Ortophot. Ortofotó és digitális terep
modell készítésére alkalmas berendezés 



1. BEVEZETÉS 

Hazánk területének jelentős hányada igényli a termőké
pesség fokozását, amelynek egyik eszköze a mellioráció. 

A műszaki tervezés és kivitelezés akkor eri el a 
kitűzött célját , a megépítésre kerülő mü akkor hatékony, ha 
azt pontos és a valóságos problémákat hűen tükrözö adat
gyűjtés elözi meg. 

Ezen adatgyűjtésnek egyik gyors és világszerte használt 
módszere a távérzékelés. A légi- és űrfelvételek alkalmazása 
számos, olyan előnyt jelent a tervezés megalapozásának 
fázisában, amely más eszközökkel és módszerekkel csak 
jelentős költségtöbblet aran biztosítható, sőt egyes 
esetekben - csak a távérzékelés ad megbízható eredményt . 

A légi- és űrfelvétel a felszín hű képét adja, tehát 
nagy részben kizárja a szubjektív elemeket. A felvételezés 
ismétlésével, az archív felvételek felhasználásával pedig az 
egyes folyamatok időbeni lefolyását is vizsgál ni tudjuk . 

Ez a módszer ad lehetőséget továbbá az egyes tényezők 
együttes, komplex vizsgálatára, ezek kölcsönhatásának 
figyelembe vételére. 

További előnyt jelent az a lehetöség, hogy a távérzéke
lési adatok egy része digitális formában jelenik meg, 
illetve - a feldolgozás során - egyszerűen digitalizálhatók. 
Ebből következően közvetlenül felhasználhatók a ma már 
nélkülözhetetlen számítógépes tervezéseknél. 

Az Útmutató a meliorációs kiviteli tervek készítése 
során kiván segítséget nyujtani a tervezők részére. Felépí
tésében követi a tervezés fázisait, és a Függelék-ben 
hasznos útmutatásokat ad a felvételek készítéséről, beszer
zéséről, a feldolgozás lehetőségeiről . 

A kiadó abban a reményben bocsájtj a 
rendel kezésére ez t a kiadványt, hogy ezzel 
melioráció célját, a mezőgazdasági termelés 
fokozását . 

a szakemberek 
is elősegíti a 
hatékonyságának 
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2. MELIORÁCIÓS KIVITELI TERVEK MEGALAPO
ZÁSA TÁVÉRZÉKELÉS SEGÍTSÉGÉVEL 

A mai gyakorlatban a komplex melioráció tervezése 
áitalában két lépcsőben történik: 

- térségi (v. üzemi) meliorációs tanulmányterv 
- üzemi meliorációs kiviteli terv . 

A meliorációs kiviteli terv készítéséhez általában már a 
tervező rendelkezésére áll a tanulmányterv. 

A kiviteli terv megalapozása az a folyamat. melynek 
során a tervezésre kijelölt területen felmerülő pr0blémák és 
az üzemi fejlesztési igények, lehetőségek ismeretében 
pontosan meghatározásra kerül a melioratív beavatkozások 
helye, kiterjedése, formája. 

A tanulmánytervb.en az üzemen belüli feladatok csak 
vázlatos formában kerülnek meghatározásra, hiszen itt a 
feladat a nagyobb természeti egység, · a térség komplex 
vizsgálata. Cél tehát a területi áttekintés, és ennek 
megfelelő részletességűek a kiindulási anyagok: a térképek, 
szakvélemények, főművi fejlesztési tervek is. 

A kiviteli terv készítésekor egy kisebb területre, az 
un. kivitelezési ütem területére koncentráltan kell meghatá
rozni a fejlesztési feladatokat (1. ábra). Ehhez be kell 
szerezni a segédanyagokat: a térképeket, a szakvéleményeket, 
a vízfolyások jellemző adatait, fejlesztési terveit stb. 

A ~ávérzékelés széleskörű fegyvertárából a meliorációs 
kiviteli tervek megszabta igényekhez alkalmazkodóan jelen 
útmutató elsősorban a légifényképezéssel foglalkozik. Egyes 
sp_eciális esetekben megemlítésre kerülnek .a jelenleg - a 
kilencvenes évek elején - kifejlesztés alatt álló egyéb 
technikák is (pl. mikrohullámú távérzékelés), melyek 
remélhetőleg a közeljövőben már a tervezők számára is 
elérhetők lesznek. 

2.1. A tanulmánytervben elöirányzott meliorációs 
feladatok megismerése és pontosítása 

A tanulmánytervben meghatározott feladatokat a kiviteli 
terv készítése előtt (gyakran közben is) módosítani, illetve 
pontosítani kell . Erre - többek között - okot adhat az, hogy 
például az üzem fejlesztési elképzelései a tanulmányterv 
készítése .óta megváltoztak, vagy újabb információk {pl. a 
részletes talajfeltárások) alapján a berendezkedést módosí
tani kell, stb. A meliorációs feladatok véglegesítése tehát 
iterációs folyamat, ami végigkíséri a tervezést. 

A feladatok pontos meghatározásához a tervezőnek meg 
kell ismernie a terület mel iorációt megelőző viszonyait, 

10 
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termöhelyi adottságait. Ezen cél eléréséhez sokrétű informá
ciókra van szükség, amiket az alábbi forrásokból lehet 
beszerezni: 

a tanulmányterv; 
légifelvételek; 

- topográfiai térképek; 
- helyszíni bejárás, üzemi tapasztalatok; 
- célirányos szakvélemények . 

.. „ - ··· 

Jel magyarázat: 

űt emhatár 

=--=-=-= meliorációs út 

gyepes vápa 

tervezett árok 
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~ 

ACS alagc sővez ett terület 

irtá s 

Tr t e reprendezés 

l. ábra A mel i orációs feladatokat áb r ázoló á ttekintő 
helyszlnrajz (H - 1 : 10 OOO -ról k icsinyi tve ) 
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Bár a felsoroltak logikai sort követnek, ez nem jelent 
fontossági sorrendet . A terület megismeréséhez ezek a 
források elengedhetetlenek, egyiket sem lehet elhagyni, 
azonban a lista tovább bővíthető. 

A területi információkat áttekintő munkatérképeken kell 
rögzíteni. Erre a célra alkalmas a tervezési ütemet és 
környezetét ábrázoló légifénykép mozaik egy ráhelyezett 
átlátszó fedvény fóliával (1. és 2. kép). 

A korszerű szemléletű térségi tanulmánytervek távérzéke
lési módszerek felhasználásával készülnek . Ilyen esetben 
mindenképp készül a területről egy fotómozaik, amit fel kell 
használni a kiviteli tervek feladatainak pontosításakor is. 
Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a mozaik elkészíté
sére az archívumokban található felvételek is alkalmasak. 
Ehhez fel kell tárni a szóbaj öhetö archívumokat (lásd a 
Függelék 1. pontját). Az áttekintő térképek méretarányához 
igazodóan 1: 10 OOO - 1: 25 OOO méretarányt célszerű alkal
mazni . A mozaik megkönnyíti a tájékozódást és egyes 
jelenségek (pl. vizenyős területek, vízmosások stb . ) 
közvetlenül tanulmányozhatók rajta. Ezeken kívül segítséget 
nyújt a nagyobb területi összefüggések feltárásához, 
valamint az egyes fényképek által ábrázolt területrészek 
felismeréséhez . 

A fotómozaikról a következő, a meliorációs feladatok 
pontosításakor felhasználható információk olvashatók le: 

- művelési ágak, táblásítás jelenlegi helyzete; 
- talajtani adottságok; 
- veszélyeztetett területek: 

- erózióval; 
- deflációval; 
- elöntéssel; 

- úthálózat helyzete, állapota; 
- vízrendszer helyzete, állapota; 
- állattartó telepek, majorok, egyéb létesítmények és 

azok hatása környezetükre. 

Az összes információs forrásból szerzett tapasztalatok 
összevetésével a termelésfejlesztési célkitűzések ismere
tében pontosíthatók a szükséges beavatkozások. Így meg kell 
határozni: 

- a művelési ág változásokat; 
- a táblásítást és az ezekhez kapcsolódó területren-

dezési feladatokat: 
- az irtásra kerülő erdő- és cserjefoltokat, 
- a megszüntetendő vonalas létesítményeket, 
- a tereprendezendő területeket, 
- a kiépítendő úthálózat nyomvonalát; 
- a vízrendezési feladatokat: 
- árkok, csatornák nyomvonalát , 
- a keresztezési műtárgyak helyét, 
- a talajcsövezendö területek határait, 
- a tározók helyét, 
- az erózió és defláció elleni védekezés módját; 
- az öntözendő területeket. 
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A meliorációs feladatok megismerése és elsö lépésben 
való pontosítása után kerülhet sor a kiegészítö távérzéke
lési alapanyagok, a tervezési alapadatok, a tematikus 
térképek, valamint a szükséges szakvélemények beszerzésére. 

Mint már szó volt róla, a meliorációs feladatok pontosí
t ása iterációs folyamat, ami végigkíséri a tervezést . Első 
lépcsöjében a távérzékelési alapanyagok közül egy közepes 
vagy kisméretarányú fotómozaik kerül felhasználásra, de a 
későbbiekben az egyes részkérdések megoldásához már egyéb 
távérzékelési információforrásra is szükség van. 

2.2. Térképi elökészítés 
A térségi tanulmánytervben a meliorációs feladatokat 

M = 1 : 25 OOO méretarányú térképen ábrázolják. Egy kivitele
zési ütem feladatainak a meghatározásához viszont legalább 
M = 1 : 10 OOO méretarányú aktualizált térképek vagy helyszín
rajzok szükségesek . Ezeken történik a tervezési terület 
pontos lehatárolása, a művelési ágak azonosítasa, és a 
terület pontos ismeretében a szükséges szakvélemények 
megrendelése , a részletes tervezési térképek valamint a 
hossz- és keresztszelvények előállítási módszerének meghatá
rozása (terepi felmérés, távérzékelés, esetleg a kettő 
kombinációja) . 

A légifelvételek segítséget nyújtanak a tervezés 
alapjául szolgáló térképek aktualizálásához, valamint a nagy 
méretarányú rétegvonalas tervezési alaptérképek elÖállítá
sához is. 

Új felmérések és felvételezések elkészítése elött 
mindenképp tisztázni kell , hogy az egyes archívumokban 
milyen, a tervezéshez felhasználható alapanyag található 
(Függelék 1. pont). Például lehetséges, hogy a szomszédos, 
korábban elkészült ütemek tervezéséhez vagy a térségi 
tanulmánytervhez készültek légi fel vételek, amelyek részben 
vagy egészben ábrázolják a tervezendö ütem területét. Egyes 
esetekben jól használhatók az eredetileg más cél l al készí
tett távérzékelési alapanyagok is. 

2.2.1. Térképaktualizálás 
Az esetek legnagyobb részében azokat a térképeket, 

melyek nem közvetlenül a meliorációs tervezéshez készültek 
pontosítani, kiegészíteni, összefoglaló néven aktualizálni 
szükséges. 

A térképaktualizálást általában egyedi képek, vagy 
sztereó képpárok segítségével kell végezni, mivel a terve
zési alaptérképek pontossági követelményét a jelentős 
torzításokat tartalmazó fotómozaikokon közvetlenül végzett 
kiértékelés nem elégít ki. 
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A térképaktualizálási eljárás, pontosságának alkalmaz
kodnia kell a kívánt méretarányhoz. 

A területi áttekintő helyszínrajzok (M = 1 : 10 OOO) 
helyesbítésére alkalmasak a nem fotogrammetriai módszerek, 
például a légifényképek tartalmának átrajzoló berendezés 
segítségével való térképre transzformálása. Ezzel csak 
közelítőleg sík vidékeken érhető el a szükséges pontosság, 
mivel itt nem jelentkezik káros mértékben a domborzati 
torzulás, ami az átrajzoló berendezésekkel nem korrigálható 
tökéletesen. 

A nagy méretarányú földhivatali térképek (M > 1:10 OOO) 
aktualizáslásához fotogrammetriai eljárásokra vagy helyszíni 
felmérésre van szükség. Ekkora méretarányban még síkvidé
keken sem alkalmazhatók a nem metrikus módszerek, mivel az 
átrajzoló b erendezések látómezejébe az esetek legnagyobb 
részében nem kerül elegendő szamu, a térkép és a fotó 
egymásra illesztéséhez felhasználható pont. Az így aktuali
zált térképek kerülnek hitelesítésre. 

Az egyes tereptárgyak és felszíni jelenségek azonosítása 
némi gyakorlattal könnyem elvégezhető. Abban az esetben is a 
sztereó módszert kell előnyben részesíteni, ha fotogram
metriai kiértékelésre nincs szükség, hiszen a meliorációs 
tervekhez elengedhetetlenül szükséges tereptárgyak egy része 
(árkok, töltések stb.) egyképes módszerekkel csak ritkán 
azonosítható. Kétféle eljárás vezethet eredményre: · 

1. sztereó fényképátraj zoló berendezés alkalmazása. Az 
ilyen berendezések drágák, de néhány hazai intézet 
(pl . Földmérési és Távérzékelési Intézet) rendelkezik 
velük, és ott a munka elvégezhető, vagy elvégeztet
hető. 

2. Sztereoszkóp és egyképes fényképátrajzoló együttes 
alkalmazása. A munka lépései a következők : 

Az aktualizálásra szoruló részek azonosítása a 
fényképek és a térkép szabad szemmel történő 
összevetésével. 
A térképre átrajzolandó elemek rögzítése sztere
oszkóp segítségével a fényképre helyezett 

- fedvény fóliákon . 
A fedvény fóliák tartalm~nak átrajzolása a 
térképre a fényképátrajzoló berendezéssel. 

A munkához olyan légifelvételeket kell alkalmazni, 
melyek terepi felbontása és sztereóküszöbe lehetővé teszi az 
ábrázolni kívánt tereptárgyak felismerését. A fotogram
metriai gyakorlatban az eredeti filmeket~ azaz a negatívokat 
használják a térképezési feladatokra . Ezeken némi gyakor
latot igényel a munka, ezért a kisebb rutinnal rendelkező 
tervezők számára inkább a pozitívok (kontakt másolatok, 
nagyítások) alkalmazása nyújt több felismerhető részletet. 
Még a megfelelően kiválasztott fényképezési paraméterek 
mellett sem minden azonosítható egyértelmüen a légifelvéte
leken . Ilyenkor helyszíneléssel - esetleg néhány kiegészítő 
geodéziai méréssel - kell a problémákat tisztázni. 
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A topográfiai térképek valamint az átnézetes helyszín
rajzok aktualizálásához a pánkromatikus fekete- fehér 
felvételek a legalkalmasabbak . (A térképészeti célú mérö
kamarás felvételek többnyire ilyen filmre készülnek, mivel 
ezek felbontása jobb és ára olcsóbb, mint a színeseké . ) 

A térképaktualizálásra legalkalmasabb felvételeket lomb
mentes idöszakban lehet ké$zíteni . 

2.2.2. Rétegvonalas tervezési alaptérkép készítése 
Az egyes meliorációs feladatok kijelölésével együtt 

meghatározásra kerülnek a tervezéshez szükséges alapanyagok 
és azok méretaránya is. A legtöbb esetben nem állnak 
rendelkezésre a megfelelö (M = 1:1000 - 1 : 4000) rétegvonalas 
térképek, valamint a vonalas létesítmények tervezéséhez 
szükséges hossz- és keresztszelvények (M = 1:1000 - 1 : 5000) 
ezért azokat a tervezőnek kell elkészítenie. Hagyományos 
módon ez földi felméréssel történik . 

Légifotogrammetriával 10 cm-en belüli (vízszintes és 
függőleges értelemben is) pontosságú térképezés hajtható 
végre 1:1000 1 : 4000 méretarányban. Ehhe~ mérÖkamarás 
légf fényképezésre van szükség a megfelelő terepi előkészí
téssel együtt (Függelék 1. pont) . A légifényképezést 
pánkromatikus filmre, 1:6000 - 1 : 8000- es felvételi méret
arányban kell végezni. Ennek a módszernek átfutási ideje a 
feladatok sokrétűsége miatt egyes esetekben nagyobb, mint a 
földi felmérésé, de a légifényképek a fotogrammetrián kívül 
tematikus interpretációs célokra is felhasználhatók~ ami 
jelentős mértékben lerövidíti és pontosabbá teszi a terület 
adottságainak feltárását, valamint segíti a tervezés további 
lépéseit is . 

A hossz- és keresztszelvények a meglévő vonalas létesít
rnényekrÖl sokszor nem készíthetök el légifotograrnrnetriai 
módszerekkel, mivel az árkok, csatornák benöttsége vagy 
vízzel teltsége akadályozza a kiértékelő műszer mérőjelének 
a terepre állítását, vagy a légifotogrammetriával elérhető 
pontosság nem elégíti ki a tervezési követelményeket. 
Ilyenkor f ö l di felmérést kell alkalmazni . 

2.2.3. A terület lehatárolása 
A tervezési ütem egy olyan önállóan berendezhető 

t e rület, amelyen be l ül a beavatkozások összefüggnek, 
valamint önálló elszámolási egységet képeznek. Megbontani 
sem a tervezésben, sem a megvalós í tásban nem szabad, mive l 
ez nem tehető meg anélkül, hogy a beavatkozás hatékonysága, 
gazdaságossága csorbát ne szenvedne . önálló egység, az 
üzemnek egy vízgyüj tőhöz tartozó, csatornákkal, utakkal stb. 
jól elhatárolható része. 
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Bár a fejlesztendö t e rületet a megb ízó határozza meg , a 
meliorációs tervező feladata, hogy pontosítsa annak ha tára i t 
az elöbbiekben leírt követelmények szerint úgy, hogy a z 
önállóan meliorálható egységet alkosson. 

Az egyes tervezési ütemek lehatárolása az aktualizált 
térképek, helyszíni bejárás, valamint a légifelvételekről 
nyerhetö kiegészítö információk alapján történik. 

2.2.4. Művelési ágak azonosítása 
A melioráció a földhasznosítás fejlesztését szolgálja, 

amiben döntö a művelési ágak meghatározása, és az alkalma
zandó agrotechnika megválasztása. A müvelési ágak azonosí 
tása a hagyományos módszereket alkalmazva a Földhivatalnál 
beszerzett tulajdonlapok és földmérési alaptérképek alapján, 
a helyszíni bejárások tapasztalatait felhasználva tör ténik . 

A meliorációs tanulmánytervek készítését segítö távér
zékelési útmutató részletesen tárgyalja a nagy területek, 
térségek földhasználati térképezésének módszereit. A 
kiviteli tervek készítéséhez nagyobb részletességű é s 
nagyobb pontosságú müvel ési ág térképek szükségesek, úgyhogy 
míg az elÖbbi célra az űrfelvételek feldolgozásával nyerhetó 
pontosság is elegendö , add ig a kiviteli tervezéshez csak a 
jobb felbontást b iztosít ó légifelvételek alkalmazása a 
célszerű. 

Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a fóbb művelési 
ágak és megjelenési formáik, ismérveik a hómentes idösza
kokban készített légifelvételeken. Az egyes jelenségekre 
vonatkozó színek és tónusok a fényképek pozitívjain való 
megjelenési formákra értendók. Természetesen az itt bemuta
tott jellegzetességek sokban függnek a fotók kidolgozásától, 
így a leírások csak iránymutatók lehetnek a kiértékelés 
során . A helyszínen gyűjtött földi referencia adatok
rninden rnüvelési ág egy-egy jellegzetes elófordulási helyének 
azonosítása - ebben az esetben is nagy mértékben javítják a 
kiértékelés megbízhatóságát. A müvelés i ágak meghatározá
sánál - mint minden más i nterpretációs feladatnál - nagy 
szerepe van a kiértékeló szakember rutinjának is . 

A müvelési ágak e lkülön ítésére általában a nagy 
méretarányú színes felvételek a legalkalmasabbak, mivel 
ezeken olyan apró részletek is felismerhetők, melyek 
segíthetnek a meghatározásban az általános jegyek alapján 
nem egyértelműen eldönthetó esetekben is. 

Szántó 

A szántóföldi müvelés a növénytermesztésben döntó 
jelentöségű. Múvelésének módját és művelési ágban tartását 
üzemgazdasági és talajvédelmi szempontból kell mérlegelni . 
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szín, tónus: A növénnyel boritott szántók szine és 
tónusa a termesztett növény fajtájától és fejlettségétől 
függ. Növényzet nélküli talaj felszín e setében a száraz 
talaj saját színe, a talaj nedvessége és kismértékben a 
felszín érdessége a meghatározó . Ennek eredménye képpen 
a különböző talajtípusok általában különböző színben és 
tónusban jelennek meg. 

Textúra : Külön kell megemlíteni a táblán belüli és az 
egész szántóföldi művelés alá vont terület textúráját. 

Fedetlen talajfelszin esetén a felvételezést közvet 
lenül megelőző agrotechnikai beavatkozás döntő a táblán 
belüli textúra kialakulásában. A talajművelés jellegze
tesen csíkos felszínt eredményez. A növényzettel fedett 
táblák textúrája a növény sajátosságaitól függ. A 
fejlett búza teljesen sima, egyenletes felszínt mutat 
még a nagy méretarányú felvételeken is, míg a kukori
cában még fejlett állapotban is felismerhetők a vetési 
sorok a jobb felbontású felvételeken. 

Az egész szántóföldi művelés alá vont terület 
textúráját a táblarendsze r határozza meg. Ez~n kivül 
fedetlen felszín esetén sokszor megfigyelhető egy másik, 
a különböző talajok által meghatározott makrotextúra is . 
Ez síkvidéken sokszor " fonatos", ami a síkságot létre
hozó folyó medervándorlásának következménye. 

Elhe lye zkedés : A szántó a legnagyobb területet elfoglaló 
művelési ág. A szélsőségesen alkalmatlan területeket 
kivéve gyakorlatilag mindenütt megtalálható. 

Az azonosí t á s ra l egalkalma s abb idÖszak és fe l vételezési 
technika : A szántóföldi művelés alá vont terület 
jellemzője az évszakok szerint változó növényborí
tottság . Ílymódon felismerése multitemporális feldolgo
zással a legbiztosabb. Sokszor azonban erre nincs 
lehetőség. Ilyenkor a legcélravezetőbb a minimális 
növényborítottságú őszi időszakban, lehetőleg szines 
vagy színes infra filmre készült felvételek használata . 

Gyep (rét, legelő) 

Meliorációs szempontból sikvidéken a gyepek 
szántóföldi művelésbe való bevonásának lehetőségét, 
területeken talajvédelmi hatásukat kell mérlegelni . 

(rétek) 
lejtős 
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Szín, tónus . A gyepes területek a pánkromatikus felvéte
leken középszürke tónusúak, a fekete-fehér infravörös 
felvételeken világosabbak. A színhelyes képeken a 
zöldnek közepes és világosabb árnyalatait vehetik fel, 
míg a szines i n fra közepes és v i lágos vörösben mutatja 
őket. 



Textúra: Általában még a nagyobb méretarányú felvéte
leken is egye nletes, sima textúrájú . A mélyfekvésű 
helyeken sokszor belvizek borítják el a réteket, a·mik 
jól felismerhetö foltokként elütnek a környező terüle
tektől . Egyes esetekben a domboldalakon, gyengébb 
talajokon lévő legelökön az egyenletes gyepborítás 
kisebb nagyobb foltokban sebeket szenvedhet, ami a 
légifotókon foltos textúraként jelenik meg. 

Elhelyezkedés: Gyepgazdálkodás 
völgyekben, valamint a gyenge 
helyeken szokásos. 

általában a 
talajú és 

vízjárt a 
lejtősebb 

Az a zono s ítás ra l egalkalmasabb i dÖszak és f elvételezési 
technika : A legjobban általában az öszi felvételeken 
különül el környezetétöl, ugyanis ilyenkor a mezőgazda
sági táblák többsége fedetlen, és így a fűvel borítot t 
területek könnyebben azonostihatók. Természetesen az 
évelö s zántóföldi növényektől való elkülönítés ebben az 
időszakban is gondot okozhat, bár sokszor apróbb 
jeg~ekből (pl. egy-egy elszórtan elhelyezkedő fa vagy 
bokor, az árasztásos gyepgazdálkodás művei, az állatok 
itatóhelyei stb . ) elvégezhető a szétválasztás. 

A legmegfelelőbb filmanyagok a növépnyzet klorofill 
tartalmára érzékeny s zínes infr avörös, valamint a sok 
színárnyalatot adó normál színes. 

szőlő, gyümölcsös 

rtékelésekor figyelembe kell venni, hogy ez a művelési 
ág sokszor lejtős területeken helyezkedik el, ami a csekély 
növényborítottság miatt erózióveszélyes. 

szín, tónus: A szőlök és gyümölcsösök színét és tónusát 
a levélzet és a háttérül szolgáló talaj (ritkán fű és 
gyomnövényzet) együttesen határozzák meg. Miután ennek 
aránya a növ ény fejlettségétől és az évszaktól nagy
mértékben függ, igy egyértelmű szabály nem állítható 
fel. 

Textúra: A szőlőkre és gyümölcsösökre a sávos, csíkos 
textúra jellemző. A hagyományos, tőkés művelésű szőlők 
esetében a sávok nem olyan határozottak, mint a kordonos 
művelésnél . A nagyüzemi gyümölcsösök esetében a fák egy 
négyzetháló rácspontjaiban vannak. 

Elhelyez kedés : A szőlők és gyümölcsösök elhelyezkedése 
tájegységenként különböző. Altalános szabály nem 
állítható fel. 

Az azonosításra legalkalmasabb 
technika: Miután az azonosítás 
így nem a filmanyag, hanem 

i dószak é s felvételezési 
alapja itt is a t extúra, 
a felvételek megfelelő 
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méretaránya fontos a jó azonosítniltósághoz . Legalkal
masabbak a közepes és a nagy méretarinyú (M > 1 : 10 OOO), 
lombos idöszakban készült képek. 

Zártkert 

A zártkertek általában magán hasznosítású földterületek, 
azonban a melioráció során a nagyüzemi területekkel össze
függésben kell kezelni Öket. 

szín, t ónus: Egységes színröl vagy tónusról a zártkertek 
esetében nem lehet beszélni . Miután itt általában 
gyümölcs- és zöldségtermesztés folyik , így a különféle 
kertészeti növények termesztési ciklusának megfel elöen 
igen változatos szín és tónus jellemzi ezeket a terüle
teket. Sok helyre a fóliasátras művelés is jellemzö. A 
fóliasátrak a látható és a közeli infr avörös tartomány
beli nagy reflektivitásuk miatt mindenfajta légifelvé
telen feltűnő fehér foltként jelennek meg. 

Textúra : A zártkertek egyik jellemzö tulajdonsága a 
textúra. Ez igen egyenetlen, és vidékenként, a különbözö 
gazdálkodási szokásonként változó. Közös jellemvonás 
azonban a nagyüzemihez képest igen kicsi parcellaméret. 
Egy tömbben több parcella található, ez adja a jelleg
zetes textúrát . Lehatárolásában is ez a támpont. 

Elhelyezkedés: A zártkertek leggyakrabban kozvetlenül a 
lakott területekhez csatlakoznak . 

Az azonos ítás ra legalkalmasabb idós zak é s felvétele zési 
technika: Miután a zártkertek azonosításában a textúra a 
legfontosabb jellemvonás, így bármilyen filmanyagra, 
bármelyik idöszakban készített felvételen jól felismer
hetők. Határvonaluk pontos megrajzolásához a közepes és 
a nagy méretarányú felvételek (M >= 1 : 10 OOO) a legal
kalmasabbak. 

Erdő , facsoportok, fasorok 

Ezt a művelési ágat talaj-, táj- és kornyezetvédelmi 
szempontból kell értékelni. 
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szín, t ónus : Megjelenésük a légifotókon igen változatos . 
Általánosságban megállapítható, hogy az örökzöld erdők 
tónusa, színrányalata sötétebb, mint a lombhullatóké . 
Természetesen a lombos erdök színe az évszakoknak 
megfelelően változik. Egy-egy erdő folton belül is 
sokféle tóni1s és árnyalat figyelhetö meg a legtöbb 
esetben, hiszen általában különböző korú és fajú fák 
együttese alkotja azt . Sokszor az egyedül álló fasorok 
színük és tónusuk miatt beolvadnak az őket körülvevő 



füves, bokros háttérbe. Ilye nkor a textúr a és. a vetett 
á r nyékok segíthetnek a felismerében. 

Textúra : Az erdők és facs oportok leg jellegzetesebb 
tulajdonsága a sajátos szemcsés- foltos textúra, · ami 
alapján igen nagy biztonságga l felismerhetők . Egyedül a 
bokros, cserJes területekkel téveszthetők össze . A 
megkülönböztetésük sztereó szemléléssel a fák és a 
bokrok különbözö magassága alapján lehetséges. Amennyi
ben nincs sztereó szemlélés re mód, úgy a széleken a 
vetett árnyékok nagysága is eligazítást nyújthat. (Az 
árnyékok relatív magasságbecslésre való alkalmazása a 
légifénykép interpretáció általánosan alkalmazott 
fogása.) 

Elhelyezkedés: A legtöbb esetben az erdök és a facso
portok a mezögazdasági művelésre valamilyen okból 
(talajhiba, domborzat, gyakori vízborítás) alkalmatlan 
területeken találhatók. A fasorok általában vonalas 
létesítmények · (utak, csatornák, mezsgyék) mentén 
helyezkednek el. 

Az azo nosításra l egal kalma s abb i dÖszak és felvételezési 
technika : Az érdöket és a facsoportokat gyakorlatilag 
mindenféle légifelvételen azonosítani lehet. Az átlagos 
magassagu fasorok azonosításához közepes vagy nagy 
méretarányú (M >= 1:10 OOO) felvételek szükségesek. 

Vizenyős terület, nádas 

A vizenyös területek rendezésének lehetöségeit gazda
ságossági, táj- és környezetvédelmi szempontok szerint kell 
értékelni. 

szín, tónus: A vizenyös területek, nádasok színét és 
tónusát az élő és az elhalt vízi növényzet és a háttérül 
szolgáló víz illetve nedve s talaj által visszavert 
sugárzás aránya határozza meg, de általában minden fajta 
filmen sötét színűek és tónusúak. 

Tex túra: A textúrát a vize~yős területeket borító 
növényzet határozza meg. Altalában egyenetlenebb, 
szemcsésebb megjelenésűek, mint a termesztett növények 
által fedett területek. 

Elhelyezkedés : A vizenyös területek mélyfekvésű helyeken 
találhatók. Jellemzö elÖfordulási helyeik az egykori 
holtmedrek, morotvák. Mivel pangóvizes, magas talaj 
vízállású , azaz kedvezőtlen vízgazdálkodású területeket 
jeleznek, így felismerésük a meliorációs beavatkozások 
tervezőjének számára különösen fontos. 
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Az azonosításra legalkalmasabb idÖszak és felvételezé s i 
technika : Az év bármely szakában készült felvételeken 
felismerhetők, de a · legmegfelelőbb tavasszal készíteni a 
felvételeket, mert ekkor különülnek el legjobban 
környezetükről . Felismerésükhöz a leghatékonyabb 
filmtípus a színes infra . 

2.3. A kiviteli tervezést megalapozó szakvélemények 
A kiviteli tervezéshez általában nem elegendőek a 

tanulmánytervhez készült szakvélemények. A konkrét beavatko
zások , létesítmények megtervezéséhez részletesebb, cél
irányos vizsgálatok szükségesek. Ez a fejezet a leggyak
rabban elkészíttetett szakvéleményeknél alkalmazható 
távérzékelési módszereket ismerteti . 

A meliorációs tervekhez a 8002/1984 sz. MÉM rendelet 
szerint talajtani szakvéleményt mindenképpen kell készít
tetni . Ezen kívül általában hidrológiai és talajmechanikai 
szakvélemények kerülnek megrendelésre. 

A szakvélemények elkészítése része a terület meliorációt 
megelőző viszonyai feltárásának. Készítésük során a távérzé
kelési alapanyagok a következő célokra használhatók fel: 

a vizsgálni kívánt jelenségek feltárására; 
a térbeli összefüggések feltárására; 
a helyszíni mérések optimális számának és helyeinek 
meghatározására ; 
a megállapítások szemléltetésére illetve alátámasztá
sára. 

A kiviteli tervezéshez adott szakvélemények készítése 
során alkalmazott távérzékelési eljárások lényegüket 
tekintve megegyeznek a térségi tanulmánytervezésnél alkalma
zottakkal, amelyeket a "Távérzékelési módszertani útmutató a 
meliorációs tanulmánytervek készítéséhez" című kiadvány 
ismertet. Különbség a feldolgozások részletességében van, 
ami a földi adatgyűjtés szerepének megnövekedését eredmé
nyezi. Megrendelésükkor a meliorációs beavatkozások tervező
jének fel kell hívnia a szakvélemény készítőjének a 
figyelmét a birtokában lévő és felhasználható távérzékelési 
alapanyagokra . Konzultálniuk kell az alkalmazni kívánt 
eljárásokról és azok alapanyag szükségletéről. Lehetőleg már 
a légifényképezést megelőzően egyeztetni kell a különböző 
szakvéleményezők távérzékelési igényeit, majd ezek figyelem
bevételével kell meghatározni az új légifényképezés paramé
tereit . Ebből is látható, hogy a szakvéleményezés során 
alkalmazott távérzékelési eljárások nem különíthetők el 
teljesen a tervezés folyamatától, így tömör ismertetésük itt 
mindenképp szükséges. 
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2.3.1. Talajtani szakvélemények 
A talajtani szakvéleményeket általában talajtani 

laboratóriumok készítik . A szakvélemények a talajvizsgálatok 
alapján javaslatot adnak a vízrendezés, talajjavítás, 
tereprendezés, öntözés módozataira. 

Távérzékeléssel a talajok felszínéről, vagy felszín
közeli rétegéről gyűjthetők közvetlen információk. Ily módon 
a hagyományos földi felmérés pontszerű, vertikális talaj
szel vényei t nagy területről kapott átfogó felszíni képek 
egészítik ki. 

A "Talajtani légifénykép-interpretáció" c. módszertani 
útmutató részletesen tartalmazza a légifényképek felhasz
nálási módszereit a talajtérképezésben. Ezek az eljárások 
természetesen alkalmazhatók a kiviteli tervekhez készülő 
talajtani szakvéleményeknél is. 

A légifelvételeknek nagy szerep jut a terepi munka 
előkészítésénél: a mérési, mintagyüjtési pontok kijelölé
sénél, az egyes szelvények által reprezentált területek 
határainak meghúzásánál . 

A terepi munka során közvetlenül alkalmazhatók a 
légi felvételek: 

tájékozódásra; 
a mintavételi pontok helyének dokumentálására; 
a terepi munka során közvetle nül nem felfedezhető 
nagyobb területi összefüggések azonosítására (pl . 
hordalékfelhalmozódások eredetének meghatározására) . 

A szakvélemények kartogramjai általában 1:10 000-es 
méretarányúak. Ehhez közel álló, vagy valamivel nagyobb 
léptéket célszerű választani a légifényképeknek . Talajtani 
térképezésre a növényzetmentes időszakban készített felvéte
lek alkalmasak. Szines infra, esetleg színhelyes filmet kell 
használni, mivel ezeken a szín többlet információt jelent 
(3. k ép ). 

A tereprendezésekhez adott talajtani szakvélemények 
munkatérképe a tervezési alaptérkép, amin a tervező megadja 
a talajtani szakembernek a tervezett beavatkozások vázlatát. 
A légifényképek az előzőekben ismertetett feladatok megol
dását teszik lehetővé, de az interpretáció során sztereó 
módszereket kell alkalmazni, mivel a különböző szinü 
(tónusú) talaj foltok domborzati formákhoz viszonyított 
elhelyezkedése fontos iránymutató a szakvéleményezőnek az 
érintett területek vizsgálatánál, a fúrási pontok kijelö
lésénél . 

Új technika a mikrohullámú távérzékelés, ami elsősorban 
a talajok felső, maximum tiz centiméteres rétege pillanatnyi 
nedvességtartalmának meghatározására alakalmas. Mindemellett 
a mikrohullámok egyéb talajparaméterekről is hordoznak 
információkat . A vizsgálatok módszereinek kidolgozása 
hazánkban kísérleti stádiumban van. Mind az aktív (radar), 
mind a passzív (radiométer) eljárások behatoló képessége 
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nagyságrendekkel jobb, mint a látható és az infravórös 
hullámhossz-tartományban alkalmazottaké, igy a mezőgazdaság 
számára ezek lesznek a nagy területekről legpontosabb 
talajállapot-információkat szolgáltató módszerek , bár 
üzemszerű alkalmazásukra várhatóan csak a kilencvenes 
években nyílik lehetöség. 

2.3.2. Hidrológiai szakvélemények 
A vízrendezés egyik legfontosabb lépése a hidrológiai 

alapadatok meghatározása . 

A hidrológiai szakvélemények célja a terület hidrológiai 
viszonyainak leírása, a káros hidrológiai jelenségek és 
folyamatok feltárása , javaslattétel azok megváltoztatási 
módjaira, valamint a méretezésekhez szükséges tervezési 
alapadatok meghatározása. 

A hidrológiai elemek számszerűsítése csak helyszínen 
mért adatok idősorainak alapján lehetséges. A légifényké
pekröl a lejátszódó folyamatok körülményei és hatásai 
értékelhetők ki, valamint közvetett információk szerezhetők 
magukról a folyamatokról is, de csak másodlagos jegyekbÖl . 

A térségben lejátszódó hidrológiai folyamatok leírását a 
tanulmányterv megadja. A kiviteli tervezésnél az ütem 
területére vonatkozó információk pontosítása a feladat. 

A felszíni lefolyás körülményei közül a terület dombor
zati viszonyai, vízhálózata és földhasznosítási módja a 
távérzékeléssel közvetlenül tanulmányozható elemek . A 
légifényképek sztereó szemlélése kiegészítő információkkal 
szolgál hidrológiai vizsgálatokhoz a szintvonalas térké
pekhez képest , mivel ezeken az egyes elemek közötti össze
függések tanulmányozhatók. Jó példák erre a vízmosások, ahol 
a meder morfológiai jegyei utalnak a lefolyás jellemzőire. A 
növényzetmentes, szakadékos partok nagy eróziós képességű, 
koncentrált lefolyásra engednek következtetni, míg az 
ugyanolyan geológiai viszonyok között lévö, növényzettel 
kötött, kevésbé éles formákat mutatókban a vízmozgás kevésbé 
heves. A nagyobb idöközzel (tíz- húsz év) készített felvé
telek összehasonlítása (multitemporális feldolgozás) 
megmutatja, hogy a folyamatok a tervezési ütem mely részén 
gyorsak, és hol lassabbak. 

Mind a természetes, mind a mesterséges vízfolyások 
medreinek állapota tanulmányozható a légifel vételeken. 
Korlátot ebben a felvételek terepi felbontása és szteró
küszöbe, valamint a medret takaró növényzet és vízborítás 
jelent. A gyakorlatban az 1:5000 körüli méretarányú felvé
telek alakalmazhatók jól a koncentrált vízmozgás jegyeinek 
tanulmányozására. Minimális növényfedettség és vízborítás 
engedhető meg , így az őszi felvételkészítés a leghaté
konyabb. 
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Egyes esetekben a vizinövényzet elterjedésébel lehet a 
meder állapotára és a vizmozgás jellemzőire következtetni. 
Erre a célra a nyári felvételezés javasolható, szines infra 
vagy szinhelyes filmre . 

A felületi vizmozgás jellemzőire való következtetés 
alapja az eróziós jegyek tanulmányozása . A jelenségeknek 
csak egy része állapitható meg a légifényképekről, hisz itt 
a folyamatok nyomainak mérete sokkal kisebb , mint a 
koncentrált vizmozgás esetében. 

A felszin alatti vizmozgás közvetlenül még a mikrohul
lámú távérzékelési módszerekkel sem tanulmányozható, pedig 
ezeknek van a legnagyobb behatolóképességuk a felszin alá. 
igy másodlagos jegyekre kell szoritkozni a kiértékelésnél: a 
geomorfológiai jegyekre, a növényzetre . Jó példák lehetnek 
erre a domblábi fakadóvizes területek, amik gyakran esnek 
egybe törésvonalakkal, és a növényzet egyértelműen utal a 
felszini és felszin kezeli bő vizellátottságra. 

Sikvidékeken, széles dombvidéki völgyekben a belvizes, 
fakadóvizes területek sok helyen akadályozzák az intenziv 
földhasznositást. A távérzékelés a veszélyeztetett területek 
felmérésének leghatékonyabb és legpontosabb módszere. A 
légifényképeket lehetőleg elöntési vagy vizbő időszakban 
kell késziteni (4. kép). Multitemporális felvételekkel az 
idöszakosan és a tartósabban vizenyös területek is elkülo
ni thetök . A kiértékelés során alkalmazandó eljárásokat a 
meliorációs tanulmánytervek készitését segitö távérzékelési 
útmutató részletesen tartalmazza. A hidrológiai szakvéle
mények készitöje jól hasznosithatja az ott leirtakat a 
kiviteli tervezéshez adott szakvéleményekben is. 

A légifelvételeket fel kell használni a helyszíni 
megfigyelési és mérési pontok kijelölésére is. Olyan 
helyeket kell választani, ahol a reprezentativitás 
mérhetőség - megközelíthetőség hármas követelménye kielégi t
hetö. 

Mint látható, a távérzékelés a hidrológiai szakvéle
mények készítésénél sem helyettesíti a helyszíni méréseket, 
a folyamatok paramétereinek számszerüsitését. Mégis sokszor 
szükség lehet a légifényképek tanulmányozására, a _ belőlük 
levonható következtetésekre, mivel nem minden vizfolyásról, 
területröl állnak a tervező rendelkezésére pontos és 
reprezentatív helyszíni mérésekbÖl származó adatsorok. 
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2.3.3. Talajmechanikai szakvélemény 
Talajmechanikai szakvélemény szükséges minden olyan mü 

tervezéséhez, melynél a talaj mechanikai tulajdonságai 
befolyásolják a méretezést, így : 

- vízrendezéshez; 
- útépítéshez; 
- talajcsövezéshez; 
- tározók építéséhez; 
- teraszok, sáncok építéséhez; 
- műtárgyak építéséhez. 

A talaj mechanikai tulajdonságai csak laboratóriumi 
mérésekkel állapíthatók meg pontosan, valamint néhány 
helyszíni módszerrel közelítö értékek mérhetök . 

A légifelvételek a kritikus helyek megállapítására 
használhatók fel, pl. Meghatározhatók azok a területek, ahol 
a növényzet talajváltozást, elvizenyösödést jelez. Sztereó 
szemléléssel a rézsük illetve lejtök állapotából (pl. 
kagylósodás, suvadások) a talaj állékonyságára lehet 
következtetni. Ezen információk alapján optimalizálható a 
terepi adatgyűjtés mind technikai, mind reprezentativitási 
szempontból. 
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3. A TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSA A MELIO-, , , , , 
RACIOS BEAVATKOZASOK TERVEZESEBEN 

A meliorációs feladatok pontosítását és a szakvélemények 
megszerzését követöen a kiviteli terv készítéséhez további 
részletes mérésekre, információkra van szükség. Ebben a 
fejezetben a kiviteli terv készítés folyamatának rövid 
ismertetése mellett azt vizsgáljuk meg, hogy a távérzékelés 
hol és milyen mértékben nyújthat segítséget az egyes 
létesítmények tervezésénél. 

3.1. Területrendezés 
A területrendezés során arra kell törekedni, hogy a 

természeti adottságokat legjobban kihasználó müvelési ágak, 
a termelési feladatokat maximálisan kiszolgáló táblarendszer 
és úthálózat kerüljenek kialakításra. 

3.1.1. Müvelési ág változás és területkivonás 
Az egyes mezógazdasági területeken olyan gazdálkodást 

kell folytatni, hogy a talaj minósége, termóképessége megma
radjon , sót lehetóség szerint növekedjen. A müvelési ágak 
megválasztásánál ennek a fó szempontnak kell érvényesülnie, 
figyelembe véve a termöhelyi és üzemi adottságokat. 

A földhasznosítás módját és a müvelési ágakat a tanul
mányterv meghatározza. A kiviteli terv készítésekor ezek
részletesebb vizsgálatok alapján történó - pontosítására és 
véglegesítésére kerül sor. 

A megfeleló művelési ág kiválasztása síkvidéken elsó
sorban a talajtani adottságoktól, dombvidéken a lejtó 
meredekségétól, tájolásától függ. 

A terület talajtani felépítését a talajtani szakvélemény 
le írj a. A művelési ágakat a talaj tani adottságok alapul 
vételével úgy kell meghatározni, hogy minden területrészre 
az ott legynagyobb gazdasági eredménnyel termeszthetó, 
ugyanakkor a talaj termóképességét leginkább megórzó kultúra 
kerüljön. 

A méróképes légifelvételezés feldolgozása során rögzí
tett digitális terepmodell további számítógépes feldolgozá
sával automatikus úton állítható eló a terület lejtókate
gória térképe (5. kép), ami az alábbi - elóirás szerinti
kategóriákat tartalmazza: 

I . lejtókategória 
II. lejtókategória 
III. lejtökategória 
IV. lejtökategória 
v. lejtókategória 

< 5% 
5,1 - 12% 

12,2 - 17% 
17,1 - 25% 

> 25% 
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Szántó művelést 12 %- ig, kivételes esetekben 17 %- ig , 
gyümölcsöst, szölőt a déli, délkeleti, délnyugati lejtőkre 
vízszintes sorokkal, teraszozás nélkül 12%- ig, teraszok 
építésével maximum 40 %-ig lehet telepíteni, gépi művelést 
feltételezve. Gyepterületként, legelőként, kaszálóként lehet 
hasznosítani a nem déli fekvésű , 17,1 35 % lejtésű 
területeket. Erdő, erdösáv telepíthetö azokra a területekre, 
ahol a lejtőhajlás meghaladja a 35 %-ot. Az ezt el nem érö 
lejtös területeket is indokolt erdővel hasznosítani akkor, 
ha más művelési ággal nem lehetséges az erózió ellen 
kielégítöen védekezni, illetve egyéb művelési ág létesíté
sével az eróziós kárral csökkentett fajlagos átlagjövedelem 
kevesebb, mintha a területet erdőként hasznosítják . 

Erdő és cserjesávok létesíthetők még az erózió , defláció 
elleni védelem céljából, műszaki létesítmények (utak, 
tározók stb.) mentén . 

Az egyéb művelési ágak közül a nádas, vizenyös terület ek 
nagyságát ha nem kerülnek speciális hasznosításra
lehetöleg csökkenteni kell. Helyettük, a melioráció kedvezö 
hatását is figyelembe véve törekedni kell szántó- és 
gyepterületek kialakítására. A melioráció során az " egyéb 
művelési ágak" kategóriájába kerülnek a termelés jobb 
kiszolgálása céljából létesítendó utak, csatornák, műtár
gyak, építmények, tározók stb. 

A művelési ág változások és t e rületkivonások nagyságát 
négyzetméter pontossággal kell meghatározni és területkimu
tatásban feltüntetni . Ilyen p ontoss ágú t e rületszámításoka t a 
mérÖképes légifelvételekböl sztereófotogrammetriai út on 
készített tervezési alaptérképeken lehet végezni . 

3.1.2. Táblásítás és a földúthálózat kialakítása 
A táblásítás célja a nagyüzemi gazdálkodásnak megfelelö 

táblarendszer kialakítása, a szabdaltság megszüntetése ami a 
fölösleges utak, csatornák, fasorok , elhagyott tanyák 
felszámolásával, kedvezö helyszíni elrendezéssel, kiegyen
lített talajtani, domborzati és vízgazdálkodási tulajdonságú 
táblák létrehozásával és megfelelő úthálózat építésével 
érhető el. A táblásításhoz szorosan kapcsolódik a vízren
dezés, az öntözés és a talajvédelem, hiszen ezek létesítmé
nyeinek elhyelezése a táblakialakítástól függ, illetve 
elrendezésüket a tervezés során kell összhangba hozni a 
gépesített növénytermesztés igényeivel. Ezért a vízrendezés, 
az öntözés és a talajvédelem tervezésénél felhasznált 
távérzékelési információk a táblásítás tervezését is 
elősegítik. 

A táblák méretének, alakjának és elhelyezkedésének 
meghatározásához a kézikamerás színes vagy színes infra 
légifelvételekbÖl készített fotómozaik nyújthat alapot . 
Miután a kialakítandó táblákkal szemben támasztott egyik 
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legfontosabb kovetelmény a talajtani homogenitás, így 
novényzetmentes idöszakban készített felvételeket kell 
választani a feladat megoldásához, mivel csak ezeken 
vizsgálható a talaj felszíne . A színek és tónusok kiértéke
lésénél nem szabad, hogy megtévessze a tervezőt a kézi
kamerák egyik gyakori hibája - ami a magylátószögű felvéte
leknél jelentkezik leginkább - az úgynevezett "vinyettá
lódás" , aminek következtében mozaikoláskor a találkozó 
fényképszélek kozött tónuskülönbségek léphetnek fel . Ezek 
azonban nem jelentenek feltétlenül különböző tónusokat a 
felszínen is. 

A fotómozaik az úthálózat kia lakításában , a meglévő utak 
állapotának ellenőrzésében, a közlekedésre használt, de ki 
nem épített területsávok felderítésében hasonló módon a 
tervező segítségére lehet . Érdemes ez utóbbiak nyomvonalát 
az új utak tervezésénél megtartani, hiszen ezek általában 
racionális szempontok szerint alakultak ki. 

3.1.3. Irtás 
Irtásra művelési ág változás és táblásítás során 

kerulhet sor. Irtásra lehet szükség a tervezett létesítmé
nyek, műtárgyak helyének kialakításakor, illetve az építést 
végző gépek szabad mozgásának biztosításához. A kiviteli 
tervben meg kell határozni az irtások pontos helyét, az 
irtandó fák darabszámát, nagyságát , a cserje- és bokoirtás 
pontos területét. 

A nagy méretarányú (M = 1:1000 - 1:5000), lombtalan idő
szakban készített légifelvételeken a cserjék és fák darab
száma még a zárt lombkoronájú erdőkben is meghatározható 
számlálással (6. kép). Ha az egyes fák nem különíthetök el a 
légifényképen, akkor egy másik eljárást kell alkalmazni: 

A légifelvételeken el kell küloníteni az egyenlő 
sűrűségű és magasságú, irtásra tervezett állomá
nyokat, majd meg kell határozni az egyes kategóriák 
területét. 
A helyszínen meg kell határozni az egyes kategó
riákhoz tartozó, területegységre jutó nagyság 
szerinti darabszámot néhány kisebb mintaterületen. 
Az átlagos darabszám és a terület szorzata adja meg a 
kitermelendő famennyiséget az egyes kategóriákra . 

Mindenképpen kerülni kell olyan fa- és bokorcsoportok 
kiirtását (vagy helyettük új telepítést kell végezni), 
amelyek talajvédelmi célokat is szolgálnak. 

Egyedülálló fák esetében mindig meg kell vizsgálni, hogy 
nem használták-e fel a térkép készítöi tájékozódási pontnak, 
nem jelenthet-e komoly segítséget a létesítmények kitűzé
sénél. Ilyen esetben az irtást nem szabad elvégezni. 
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6. kép Irtási munkák tervezéséhez 
légifénykép, melyen felmérhet~ 
cserjék száma, mérete. 

FÖMI fotó 

alkalmas mér~kamarás 
a kivágandó fák és 
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Irtási munkáknál mindig tekintettel kell lenni a 
természet-, táj- és kornyezetvédelmi szempontokra, azaz a 
természeti értéket képviselÖ, ökológiai szempontból fontos 
(pl. állatok búvóhelyéül szolgáló), vagy tájképi 
szempontból meghatározó jelentöségü fa- és bokorcsoportokat 
nem szabad kivágni. 

3.1.4. Tereprendezés 
A táblásítással illetve a vízrendezéssel összhangban 

gyakran elöfordul, hogy utak, csatornák, depóniák, vízmo
sások kerülnek felszámolásra. Ilyen esetben vonalas terep
rendezéssel szüntetjük meg azokat a terepegyenetlenségeket, 
amelyek a művelést és a víz szabad folyását akadályozzák. 

A tereprendezéshez talajtani szakvélemény készíttetése 
szükséges (lásd a 2.3. fejezetet). Ez tobbek között kitér a 
tereprendezés során el temetésre vagy felszínre kerulö 
talajok tulajdonságaira, meghatározza az optimális földnyerő 
illetve lerakó helyeket talajtani szempontból. 

A tervezési munkát gondos felmérésnek kell megelőznie, 
ami a vonalas létesítmény nyomvonalára merőlegesen fel vett 
keresztszelvények jellemző pontjainak meghatározásából áll. 
A keresztszelvények 10 cm-en belüli pontosságú kiértékelése 
nagy méretarányú (M = 1:6000) mérökamarás felvételek 
sztereófotogrammetriai feldolgozásával lehetséges, 
amennyiben a keresztszelvény helyén a novényzet nem akadá
lyozza a terep pontjainak meghatározását a légifotókon. 

A keresztszelvények kiértékelésének ki kell terjednie a 
vonalas létesítmények szÜkebb környezetére is úgy, hogy a 
tervezési szint osszhangba legyen hozható a környező 
tereppel. A kiértékelés szélessége kisebb létesítményeknél 
20 m, szélesebb létesítményeknél 50-100 m kell legyen. A 
tereprendezést keresztirányú földmozgatással kell megoldani. 
Ha hossz-szállítások is szükségesek, azok távolságát és 
tömegét minimalizálni kell. Előfordulhat, hogy nagyobb árkok 
feltöltéséhez a helyszínen nem található megfelelö föld
mennyiség. Ebben az esetben az anyagnyerőhely kijelölése a 
talajtani szakvéleménnyel összhangban, novényzetmentes 
időszakban készult színes vagy színes infra légifelvételek 
alapján történik. 

Felületi tereprendezés tervezésére sor kerülhet vízren
dezés (pl. mélyedések feltöltése), talajvédelem (terasz-, és 
sáncépítés), jobb művelési feltételek megteremtése (egyen
letes tereplejtés kialakítása) és fagyzugok megszüntetése 
céljából . Felületi tereprendezésre van szükség továbbá 
bizonyos öntözési mödok (sávos, barázdás, árasztásos 
felületi öntözés) kialakításához. 

A tervezés legszükségesebb eszköze a teruletről 1 : 1000-
1:2000 méretarányban, 20 cm- es szintvonalközzel készult 
helyszínrajz. Ez távérzékelés útján sztereófotogrametriai 
kiértékeléssel készulhet (lásd 2. 2. fejezet). A megfelelő 
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minöségü földanyagot szolgáltató hely kijelölésében a 
vonalas tereprendezéshez hasonlóan növényzetmentes 
idöszakban készült szines vagy színes infra légi!elvételek 
nyújtanak segítséget. A nagyvolumenü földmunkák tervezé
séhez talajtani szakvélemé ny elkészíttetése szükséges 
(lásd 2 . 3 . fejezet). 

3.1.5. Földútépítés 
Az úthálózat nyomvonalának kialakítására a táblásítással 

egyidöben kerül sor. Ezt követi az utak műszaki megterve
zése, ami három lépcsöben : helyszínrajzon, hossz- szelvényen 
és keresztszelvenyeken torténik. 

A helyszínrajzok és a hosszelvények méretaránya álta
lában 1 : 2000 . Az ezekhez szükséges felmérés légifotogrammet
riával is elvégezhetö (lásd 2 . 2 . fejezet) . A keresztszel 
vények méretaránya általában 1: 100 kell legyen , az egyes 
pontokat centiméteres pontossággal kell meghatározni. 
Elméletileg ez légifotogrammetriával igen nagy méretarányú 
felvételek alapján - (M > 1 : 1000) - megoldható, azonban a 
gyakorlatban nem gazdaságos, így a keresztszelvényeket 
helyszíni felméréssel célszerű meghatározni. Abban az 
esetben, ha elegendő a 10 cm- es pontosság, a keresztszel
vények 1:6000-es légifelvételek fotogrammetriai kiértékelé
sével is elkészíthetők. 

3.2. Vízrendezés 
A vízrendezés célja a növénytermesztés szamara optimális 

vízháztartási állapot megteremtése . E célt a lehullott 
csapadék helyben tartásával, helybeni hasznosításával, és 
csak a helyileg nem hasznosítható káros vizek összegyűjté
sével, rendezett elvezetésével lehet elérni. A meliorálandó 
ter~let domborzati adottságai alapján dombvidéki, valamint 
síkvidéki vízrendezést különböztetunk meg. 

Az uzemi vízrendezés összetett feladat, az alábbi 
tevékenységeket foglalja magába: 

A talaj viztározó kapacitásánek nevelése, ezáltal a 
területre hullott csapadék lehetö legnagyobb részének 
helybentartása és a növények által történő későbbi 
hasznosítása válik lehetövé. 
A talavíz optimális szintre való szabályozása. 
Lejtős területeken a lefolyás lassítása és ezáltal az 
erózió mértékének csökkentése. 
Sík területeken káros belvizek levonulásának gyorsí
tása, osszegyüjtése és a befogadóba történö rendezett 
vezetése. 

A vízrendezés műszaki megoldását tekintve kétféle lehet: 
felszíni és felszín alatti. A gyakorlatban a legtöbbszor e 
két módszer kombinációja kerül alkalmazásra. 
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3.2.1. Felszíni vízrendezés 
Dombvidéki lejtös területeken a vízrendezés alapvető 

feladata a talajvédelem {ami részletesen a 3.3. fejezetben 
kerül ismertetetésre) . Mindemellett nem elhanyagolható a 
mezőgazdasági területeken a növények vízellátásának javítása 
sem, amit a beszivárgást növelö beavatkozásokkal és agro
technikai módszerekkel lehet elérni . A lejtős területek 
vízrendezésének eredményeképpen a lejtők alját a lefolyó 
vizek koncentráltan, rendezetten érik el, a völgyfenék 
mentesül a külvízi elöntésektől . 

A felszín alatt mozgó vizek rendezésére is ki kell 
terjedjen a tervező figyelme. Meg kell akadályozni a 
domblábi fakadóvízes és víznyomásos területek kialakulását . 
Ehhez a vízvezető és vízzáró rétegek ismerete szükséges, ami 
csak helyszíni vizsgálatok alapján tárható fel. Távérzéke
lési módszerekkel azonban felismerhetők a már kialakult 
káros hatások. 

A felszíni vízrendezés tervezésének alapanyaga az 
1:1000 - 1:4000 méretarányú (a gyakorlatban legtöbbször 
1:2000), 0,2 - 1,0 méteres szintvonalközü térkép, amit - a 
hagyományos terepi felmérés mellett - mérőkamarás légifelvé
telekből fotogrammetriai feldolgozással lehet előállítani 
(2. ábra). Az egyes beavatkozások és létesítmények tervezése 
során a légifényképek sztereó szemlélése hasznos kiegészítő 
információkat szolgáltathat az elrendezéshez . 

Dombvidéken a völgyekben és a síkvidéki területeken a 
felszínen összegyülekező, beszivárogni már nem tudó vizet a 
termeszteni kívánt növények viztürőképességéhez alkalmaz
kodó, a szabványokban előírt elvezetési idő alatt kell a 
befogadóig eljuttatni. A vizek levonulását az alábbi műszaki 
beavatkozásokkal tudjuk elösegíteni: 

felületi tereprendezéssel, ami magába foglalja a 
kisebb mélyedések és a víz levonulását akadályozó 
kiemelkedések megszüntetését; 
vonalas tereprendezéssel, ami magába foglalja a víz 
lefolyását biztosító vápák kialakítását, a csatornák 
mellett található depóniák elterítését; 
felszíni üzemi vízelevezetö csatornahálózat kiépíté
sével a közcélú vagy fömüvi befogadóig; 
műtárgyak (átereszek, bújtatók, vizkormányzó műtár
gyak, átemelők) építésével. 

A mezőgazdaság igényeit a főművi befogadókkal szemben a 
térségi tanulmányterv fogalmazza meg. A kiviteli terv 
készítésének első lépése a befogadók állapotának vizsgálata 
és annak eldöntése, hogy alkalmasak-e az üzemi rendszerben 
összegyűlt vizek elvezetésére. Ehhez ellenörizni kell a 
műszaki állapotukat (benöttségüket, feltöltödöttségüket), a 
terhelhetöségüket, a lehetséges becsatlakozási szinteket, a 
műtárgyak állapotát. A műszaki állapot meghatározására 
1:5000 - 1:10 OOO méretarányú légifelvételeket kell alkal
mazni. A csatornák állapotát jelző növényzet vizsgálata a 
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2. ábra Lej tl3s 
közzel 

/ 
I 
~.] 

-·~·-

terület helysz!nrajza 1 m-es 
(H - 1:2000-rl31 kicsiny!tve) 

szintvonal-

legtöbb esetben egyképes módszerekkel is megoldható. A 
kisebb csatornák, árkok, melyek növényzete üres állapotban 
nem különbözik környezetüktől, egyképes módszerekkel csak 
abban az esetben ismerhetők fel, ha bennük víz van . Sztereó 
módszerekkel üres állapotban is felismerhetők . Sztereó 
kiértékelést kell alkalmazni a befogadók mederalakjának, a 
medrek esetleges elfajulásának, a töltések, depóniák 
helyének és állapotának vizsgálatára. 

A csatornák medrében és a parton lévő növénytársulások 
elkülönítésére színhelyes vagy színes infra felvételek 
alkalmasak. Ezeken az erősen eutrofizálódott szakaszok is 
felismerhetők. 

Az állandóan vizet szállító csatornák és vízfolyások 
feliszapolódásának mértéke távérzékeléssel közvetlenül nem 
vizsgálható. Az időszakosan száraz medrek fenékszintje és 
keresztszevénye fotogrammetriai módszerekkel kb. 10 cm- es 
pontossággal felmérhető. Az eredményeket az eredeti fenék-
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szintekkel egybevetve a feliszapolódás mértékét lehet 
meghatározni. Helyszíni méréseket kell végezni olyan 
helyeken, ahol valamilyen okból a fotogrammetriai kiérté
kelés nem lehetséges, vagy fokozott pontosság szükséges. Így 
mindenképpen helyszíni méréssel kell meghatározni a befo
gadón a csatlakozási szinteket és a műtárgyak szintjeit és 
méreteit! 

A felszíni vízrendezés tervezésének mind a dombvidé
keken, mind a síkvidékeken az egyik legfontosabb eleme az 
üzemi csatornahálózat megtervezése. Lépései a kovetkezők: 

helyszínrajzi tervezés, (M 1:1000 rétegvonalas 
alaptérképen) 
hossz-szelvényi tervezés, (Mh = M(alaptérkép); 
Mv = l: 100) 
keresztszelvényi tervezés.(M 1:100, volgykereszt
szelvényeknél Mh = 1:100 - 1:1000) 

A helyszínrajzi tervezés, a csatornák vonalvezetése 
elsősorban a terület domborzati adottságaitól függ, és 
alapvetően meghatározza a táblásítást. (Természetesen a 
táblásitás is kihat a csatornák vonalvezetésére.) A csator
nák általában a legmélyebb vonulatokba kerülnek. A nyomvonal 
pontos kijelöléséhez tehát részletes szintvonalas térképre 
van szükség. Ezen kívul segítséget nyújt a vonalvezetés 
tervezéséhez a vízzel károsított teruletek meghatározása a 
tervezési ütem légifotómozaikja alapján. 

A hossz-szelvény tervezéséhez ismerni kell a befogadó 
adatait, a becsatlakozó szelvény fenék- és vízszintjét, a 
nyomvonal mentén a terepszinteket, a mértékadó vízhozamot. A 
terepszintek a rétegvonalas tervezési alaptérképről meghatá
rozhatók, de a becsatlakozó szelvény és a nyomvonalba illó, 
már meglévő műtárgyak jellemzö adatait csak helyszíni 
geodéziával mérhetök fel a pontossági kóvetelményeknek 
megfelelöen. 

A keresztszelvény tervezéséhez a szállítandó vízmennyi
ség meghatározása az alap. A mértékadó vízhozamok számítá
sának módszereit a műszaki irányelvek szabályozzák. Az 
ezekhez szükséges alapadatok általában a következők: 

hidrometeorológiai adatok; 
a méretezendő keresztszelvényhez tartozó vizgyüjtöte
rulet geometriája; 
talajtani adatok; 
növényzeti adatok. 

A hiderometeorológiai adatok (pl. az évi csapadékösszeg, 
a különboző idötartamú csapadék maximumokhoz tartozó 
intenzitások) a környező állomások adatsoraiból számíthatók. 

A vizgyüjtö geometriájára vonatkozó adatok (pl . a 
vízgyűjtő terület nagysága, a leghosszabb lefolyási út, az 
átlagos esés) meghatározásában a rétegvonalas tervezési 
alaptérképek (melyeket célszerű mérökamarás légifelvéte
lekbÖl fotogrammetriai feldolgozással készíteni: lásd a 2.2 
fejezetet) használhatók fel. 
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A talajtani adatokat (pl. 
talajtani szakvélemények adják 
felhasználhatók a távérzékelési 
fejezetet). 

vízáteresztő képesség) a 
meg. Ezek készítésénél is 
alapanyagok (lásd a 2.3.1. 

A növényzeti adatokat (pl. a termesztett növényfajták 
hatása a lefolyási tényezőre), a tervezett művelési ágnak 
ismeretében táblázatokból lehet kiolvasni. 

3.2.2. Felszín alatti vízrendezés 
A korszerű vízgazdálkodás egyik legfontosabb eleme a 

felszín alatti vízrendezés. Alkalmazása esetén kevesebb 
nyílt csatorna akadályozza a mezőgazdasági művelést, mint 
csak felszíni vízrendzésnél. Hatására jelentősen javul a 
talaj vízgazdálkodása. Leggyakoribb módszere a talajcsö
vezés, de ide tartozik még a mélylazítás, a vakonddrénezés 
és a szivárgó hálózatok kiépítése is. A talajcsövezés két 
alkalmazási területe a talajvízszint-szabályozás és a 
talajnedvesség-szabályozás. Megkülönböztetünk nagyobb 
területekre kiterjedő mezőszerü talajcsövezést, valamint 
kisebb foltokat, keskenyebb sávokat érintő céldrénezést. 
A talajcsövezés helyszínrajzi kialakításának tervezéséhez 
1:1000 - 1:2000 méretarányú rétegvonalas helyszínrjazra van 
szükség 20 cm-es rétegvonalközzel (3. ábra) . Ez az igény 

3. ábra Völgyfenéki terület t ervezési alaptérképe 0,2 m-es 
szintvonalkőzzel (M - 1:2000-röl kicsinyitve) 
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nagy méretarányú (kb . 1 : 6000- es) mér ókamarás , növényzet
mentes idószakban készült légife lvételek sztereóf otogr am
metriai feldolgozásával kielégíthetö. 

A nádas , vízfoltos, bokros t erületeken a magassági 
kiértékelés bizonytalan, vagy el sem végezhetö. Ezeket a 
területeket a kiértékelést végzönek jelölnie kell a térké
pen, és itt helyszíni pótmérésekre van szükség. Az ilymódon 
elkészített szintvonalas térképeken történik a drének 
"kivonalazása" , helyszínrajzi t ervezése (4. ábra). 

A talajcsövezés tervezéséhez szükség van az érintett 
területek belvízviszonyainak ismeretére. A belvíz által 
veszélyeztetett területek vízrendezése az esetek nagy 
részében részleges- vagy céldrénezéssel is megoldható. Ezek 
a mezószerü drénezéshez képest takarékosabb megoldások csak 
a belvízzel veszélyeztetett foltok helyének pontos ismere
tében tervezhetök. A belvízelontések térképezéséhez a 
legpontosabb adatokat a távérzékelési módszerek biztosítják. 
A belvizes időszakban készített légifelvételek alapvető 
segítséget nyújtanak az egyes táblákon , táblarészeken 
alkalmazandó vízrendezési beavatkozások helyszínrajzi 
kialakításához (4. kép}. 

\ 

4. ábra Talajcsövezés helyszinrajza 
kicsiny1tve, részlet) 
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A belvízjárta területek t é rképezésére a tava~zi elöntési 
időszakban, színes infra filmre torténő légifenyképezés a 
legalkalmasabb. A felvételi méretarány 1:10 OOO. Nem szük
séges mérőkamara alkalmazása, mivel a síkvidéki területekről 
készült kézikamerás légifelvételek interpretált tartalmának 
a tervezési alaptérképre való átrajzolása 1- 2 méteres 
pontosággal elvégezhetö, amely pontosság a talajcsövezendö 
terület határainak helyszínrajzi kijelöléséhez elegendő. 

Sok esetben nincs mód a 
fényképezésre. Ilyen esetekben 
nyomokat lehet térképezni. A 
oszthatók : 

talaj károsodások, 
növénykárok. 

belvize s időszakban történő 
a légifényképeken a belvíz
bel víznyomok két csoportra 

Mindkét jelenség azonosításához megbízható referencia 
adatokra van szükség. Térképezésúkhöz legalkalmasabb a 
színes infra filmanyag. 

3.3. Erózió és defláció elleni védelem 
A mezőgazdasági művelés egyre intenzívebbé válasával 

felgyorsult a talajlepusztulás. A nagyuzemi gazdálkodás 
technológiájához jobban alkalmazkodó nagyméretű táblák miatt 
hosszabb szakaszokon pusztíthat akadály nélkül a szél és a 
felszínen lefolyó víz. Ezeken a táblákon kevésbé lehet a 
talajvédő agronómiai módszereket alkalmazni. Így a hagyo
mányos technológiájú, viszonylag kis költségigényű agronó
miai eljárások helyett a sokkal drágább műszaki talajvédelmi 
beavatkozások kerültek előtérbe . 

A tanulmánytervek készítéséhez lehatárolásra kerülnek a 
roncsolt, a vízmosásos erózióval, a felületi rétegerózióval 
és a deflációval veszélyeztetett területek, valamint a 
hordaléklerakódás helyei. A kiviteli tervek készítésekor 
igény lehet a tanulmánytervben foglaltak pontosítására, így 
a kiviteli tervezés megkezdése előtt azonosítani kell az 
erózió és a defláció légifényképeken látható nyomai segítsé
gével az érintett területeket (7-11 . képek). A talajlepusz
tulás légifényképeken felismerhető jegyeit az 1. táblá zat 
foglalja össze. 
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Talaj lepusztulás Folyamat Jelenség látható Interpretálandó elemek 
típusa jegyek 

Felületi rétegerózió Csepper6zi6, A felszfnre lndikkiók Szin, tónus, textúra„ 
feluleti le· került al ta· elhelyezkedés 
mosódás laj, növény-

ri tkulások 

V 1 zmosásos erózió Kimosás, su· Arokrendszer, Indikációk, Szín, tónus, textúra, 
vadás horhosok a jelenség elhelyezkedés, méret 

Folyóvízi erózió Alámosás Meredek, sza· A Jelenség Elhelyezkedés, alak, 
kadásos part méret 

Defláció Ki fúv6s A felszlnre tndik6ciók Szin, tónus, textúra, 
került al ta· elhelyezkedés 
taj, növény-
ri tkulások 

Hordaléklerakódás Fol yarnat Jelenség Látható Interpretálandó elemek 
típusa jegyek 

lepelszerll lerakódás Lepel szerll Növényel teme· Indikációk Szin, tónus, textúra, 
lej ttlkön vlzmoz9ás tés, elüttl elhelyezkedés 

szinti talaj 

Hordalékkúpok Koncentrált Ví zfol yásme· A jelenség Textúra, dooborzat, el· 
vízmozgás der ágakra helyezkedés 

szakadása, 
növényei teme· 
tés 

Vol gyfel töl ttldés Arvizek Széles völgy· A jelenség OCXTborzat, elhelyezkedés, 
fenék, függtl· szln, tónus 
medrelc, pan· 
góvi zek 

Felhalmozódás szélvé· Szél Homokbuckák, A jelenség, Oarborzat, elhelyezkedés, 
dett helyeken növényel teme· indikációk textúra, szín, tórus 

tés 

1. táblázat A talajlepusztulás és a hordaléklerakódás jegyei 
a légifotókon 
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MtM RSZ fotó 

7. kép Felületi és vonalas erózióval nagymértékben káros i -
tott terület átnézeti képe 
(A bekeretezett területek légifelvételei a 8. és a 9. 
képeken láthatók.) 
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MtM RSZ fotó 

8. kép Felületi erózió (A) és kezd'5d'5 vonalas erózió (B) 
légifelvétele 
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9. kép Csl>vezeték 
kialakult 

helytelen 
vonalas erózió 

HtM RSZ fotó 

kivitelezése következtében 
sz!nes légifényképe 
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AGROBER fotó 

10. kép Terepi referencia felvétel barázdás eróz íóról. (A 
8. légifényképhez) 

11. kép 
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AGROBER fotó 

Terepi referencia fényképfelvétel a 
képhez. Vonalas erózió részlete, 
megfékezésére megkísérelt beavatkozás. 

9. légifény
elócérben a 



Természetesen nemcsak a már károsodott területeken 
szükséges a talajvédelmi szempontok figyelembe vétele a 
tervezés során . A táblaszerkezet kialakításakor tekintetbe 
kell venni, hogy az UJonnan létrehozandó táblákon nem 
gyorsulhat fel a beavatkozások hatására (pl. a táblák 
egyesítése során létrejövő nagyobb eróziós hosszak miatt) a 
talaj lepusztulás. 

A talaj lepusztulás elleni védekezés műveinek az egész 
vizgyüjtön összhangban kell lenniuk. Éppen ezért a terve
zésnek vízgyűjtő szemléletűnek kell lennie . Amennyiben a 
rendezésnek a legmagasabban elhelyezkedő ütemtől kell 
kiindulnia az egyre lejjebb lévők felé. 

Előfordulhat, hogy a tervezési terulet nem terjed ki a 
teljes vízgyüjtöre (például azért, mert a vízgyüjtö felsőbb 
része más üzem kezelésében van) . Ilyenkor lehetőleg az egész 
vizgyüjtöről el kell készíteni a légifelvételeket, hogy a 
területre ráfolyó külvizek belépési helyeit és eróziós 
kártételeit pontosan meg lehessen határozni. 

A talajvízvédelem tervezésének első lépése a talajvesz
teség számszerűsítése az egyes területeken, és az eredmény 
alapján következtetések levonása a rendezés mértékére és 
módjára . 

A talajvédelmi beavatkozások tervezéséhez 1 : 1000-
1 : 4000 méretarányú, 0,5 - 1 méteres szintvonalközü tervezési 
alaptérképek szükségesek . A beavatkozás által érintett 
területről mintakeresztszelvényeket kell készíteni . Ezek 
felmérése nagy méretarányú (1:6000 kerüli) mérőkamarás 
pánkromatikus légifelvételek sztereófotogrammetriai kiérté
kelésével végezhető el . 

3.3.1. A talajveszteség becslése 
Mérésekkel bizonyított tény, hogy a lepusztított talaj 

mennyiségét figyelembe véve a legveszélyesebb a feluleti 
réteg erózió. Lejtős területek évi talajveszteségének 
becslésére szolgál a Wischmeier-Smith féle egyenlet, melynek 
általános alakja a következő: 

A = R * K * L * S * C * P 

Ahol A - az évi átlagos talajveszteség (t/ha/év) 
R - a csapadék eróziós potenciálja (t/ha/év) 
K - a talaj erodálhatósági tényezője 
L - a legtőhosszúság tényezője 
S - a lejtöhajlás tényezője 
e - a vetésszerkezet tényezöje 
P - a talajvédelmi eljárások tényezője 

Lejtés területeken gyakorlatilag semmilyen beavatko
zással sem redukálható a talajveszteség nullára. A tervező 
feladata a mezőgazdasági művelés által megbontott "termé
szetes" egyensúly közelítő helyreállítása. A tervezési 
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gyakorlatba:i 
15 t/ha/év. 

a megengedhetö t<1lajlepusztulás mértéke 

A Wischmeier-Smith képlet tényezöi közül a "K", "C" és 
"P" meghatározásához a legalább 1:10 000-es méretarányú 
színes légifelvételek nyujtanak segítséget. Az "L" és "S" 
sztereófotogrammetriai feldolgozással határozható meg ( 12. 
kép). A feldolgozást segíti a digitális terepmodellbÖl 
számítógéppel készített lejtökategória térkép (5. kép). Az 
adatok ismereteben lehatárolhatók azok a területek, ahol a 
talajlepusztulás melioráció elötti értéke nagyobb, mint 
15 t/ha/év. A vizsgálat eredménye alapján donteni lehet a 
talajvédelmi beavatkozásokról. A számításokat a tervezett 
táblásítás, novénytermesztés és agrotechnika figyelembe
vételével is elvégezve meghatározhatók azok a területek, 
amelyeken a talajlepusztulás várható értéke is meghaladja a 
15 t/ha/év határértéket. Ezekre a területekre lejtömeg
szakitó műveket kell tervezni. 

3.3.2. Agrotechnikai és biológiai eljárások 
Az agrotechnikai és biológiai eljárások egyik célja 

olyan módszerek alkalmazása, melyek minimalizálják a 
felszíni lefolyást és a víz lefolyás közbeni koncentráló
dását. Másik célja a talaj növényfedettségének az év minél 
hosszabb idöszakára történö biztosítása, ezzel is csökkentve 
az esöcseppek kinetikus energiáját (ezáltal a csepperóziót), 
valamint fokozzák a felszín beszivárogtató képességét. 

Az elsÖ célt talajvédö műveléssel (pl. rétegvonalakkal 
párhuzamos művelés), a talajok rendszeres szervesanyag 
ellátásval és talajjavítással lehet elérni. 

A második cél - a talaj fedettséget biztosító növény
borítás a művelési ágak megfelelö megválasztásával és 
talajvédö vetésforgó alkalmazásával érhetö el . Amennyiben a 
lejtöket nagyon gyenge minöségű (pl. erösen lepusztult) 
talaj borítja, amelyen a szántófoldi müvelés már nem 
gazdaságos, úgy a legelö gazdálkodás vagy az erdömüvelés 
bevezetése válik szükségessé. Ezek a müvelési ágak állandó 
növényborítással csökkentik a terület hordaléktermelö 
képességét, csokkentve ezzel a feliszapolódást a vízgyüjtó 
alsóbb részein és a vízfolyások medreiben. 

Az agrotechnikai és biológiai beavatkozások tervezéséhez 
rétegvonalas térképekre, talajtani és a terület pillanatnyi 
művelésére vonatkozó adatokra van elsösorban szükség. Itt a 
légifelvételek kiegészítö információforrásként használhatók, 
például az erodált területek és a domborzat viszonyának 
felmérésére. Ehhez legjobbak a sztereó képpárok, de egyképes 
módszerrel is megoldható az eróziós foltok rétegvonalas 
térképre való atraj zolása. Az alkalmazható térkép méret
aránya 1:2000 - 1:4000, 1 m-es rétegvonalközzel. 
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1 • 
FÖMI fotó 

12. kép FelOleti és vonalas erózióval kárositott terOlet 
légifényképe az erózió kiterjedésének megállapitá
sára, valamint a Wischmeíer-Smidt képlet paraméte
reinek meghatározásához. 
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3.3.3. Lejtömegszakító létesítmények 
A lejtömegszakító létesítmények a felszínen lefolyó víz 

lejtőirányú útját, az eróziós hosszat rövidítik meg (a 
Wischmeier- Smith képlet "L" tényezője csökken) . Müszaki és 
biológiai létesítmények az alábbiak lehetnek. 

Az övárkok a környezö, magasabb fekvésű területröl 
lefolyó, és a védendö területet elárasztással fenyegetö 
vizek összegyűjtését, és a terület határain kívülre való 
elvezetését segítik elő. A lejtős sáncokhoz és teraszokhoz 
csatlakozó vízelvezetőket, amelyek a talajba beszivárogni 
nem képes vizet továbbvezetik, általában övárokként képezik 
ki. 

Az övárkok 
területeket is 
eldonteni. 

szükségességét a védendö 
ábrázoló légifelvételek 

táblát környezö 
alapján lehet 

A sáncok mesterséges terephullámok, melyek a réteg
vonalak irányában haladnak, azokkal párhuzamosan, vagy kis 
szöget bezárva, azaz a hosszelvényük szerint vízszintesen 
vagy lejtösen. 

A vízszintes sáncok célja a két sánc kozotti területre 
lehulló teljes csapadék visszatartása és beszivárogtatása. 
Csak jó vízbefogadó és víztartó képességű talajon létesít
hetők. Lejtős sáncokat olyan t e rületeken alkalmaznak, ahol a 
sánc mögött összegyülekező víz nehezen szivárog a talajba, 
és emiatt a pangó víz károkat okozhat . 

Aszerint, hogy a talajművelést akadályozzák-e vagy sem, 
át nem művelhető illetve átmüvelhetö sáncok kulonboztethetök 
meg . Az átművelhetöség feltétele, hogy a sáncrézsük hajlasa 
ne haladja meg a 25 %-ot. 

Az övdréneket önmagukban, vagy más lejtőmegszakító 
létesítményekkel együtt (pl. sánc, gyepsáv) alkalmazzák. 
Feladatuk kettös lehet. Egyrészt a felszínen lepelszerűen 
mozgó vizeket gyűjtik össze, másrészt a felszín alatt lefelé 
áramló talajvizeket csapolják meg, mentesítve ezzel a 
lejjebb fekvö területeket a víznyomástól. 

A biolgóiai lejtőmegszakító létesítmények a gyep-cserje
illetve erdösavok. Celjuk a felszínen lepelszerűen mozgó 
vizek sebességének csökkentése, és beszivárgásuk mértékének 
növelése . 

A lejtömegszakító létesítmények helyszínrajzi tervezé
sének alapja az 1: 1000 - 1: 4 OOO méretarányú rétegvonalas 
helyszínrajz, melynek légifotogrammetriával való előállí
tását a Függelék 1. pontja ismerteti. A lejtőkről metsze
teket kell készíteni , ami közvetlenül légifotogrammetriával, 
vagy amennyiben rendelkezésre áll digitális térmodell, úgy 
annak számítógépi feldolgozásával végezhető el. A légifény
képek sztereó szemlélése lehetőséget ad a meglévő lejtömeg
szakitö létesítmények állapotának felmérésére, valamint 
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másodlagos jegyekbÖl, indikációkból (eróziós nyomok, 
akkumulációs területek stb . ) következtetni lehet hatásossá
gukra is. 

A tervezéshez szükséges hossz-szelvények méretaránya 
megegyezik a helyszínrajzzal, magassági értelemben pedig 
általában M = 1:100. 

3.3.4. Teraszok 
A terasz olyan tereplécsö, amely a lejtö hajlásszögét 

mérsékeli. Segítségével a talajelsodródás a kívánt érték alá 
csökkenthetö, a beszivárgás megnövelhetö . A kisebb hajlás
szügű lejtökön a művelés gépesíthetövé válik. A hazai 
gyakorlatban teraszokat elsösorban szölö és gyümölcskul tú
rákban alakítanak ki. 

A terasz lehet a rétegvonalakkal párhuzamos illetve 
azokkal szöget bezáró, lejtös, ezenkívül folyamatos és 
megszakításos. Kialakítását tekintve megkülönböztetünk 
földrézsüs, támfalas és földrézsüs-támfalas kombinált 
teraszt . A teraszlap lehet lejtö irányban dűlö, vízszintes 
és ellensésü. A terület talajviszonyainak ismeretében lehet 
választani a víztartó vagy vízvezetö teraszok között . 

Mivel a terasz megbontja a lejtö eredeti egyensúlyát, 
ezért fokozott gondot kell fordítani a teraszok állékony
ságára. 

A teraszok tervezésénél a lejtömegszakító létesítmé
nyeknél leírtakhoz hasonlóan alkalmazhatók a távérzékel ési 
eljárások. Meglévö teraszoknál a légifelvételeken közvet
lenül tanulmányozható a teraszok állapota, amiböl következ
tetni lehet azok állékonyságára. 

A tervezéshez 0,5-1 rétegvonalközü, M = 1:5000 - 1 :1000 
helyszínrajz, valamint az ebbÖl elÖállítható hossz- és 
keresztszel vények szükségesek. 

3.3.5. Vízlevezetök 
A vízlevezetök feladata a lejtömegszakító művek és a 

teraszok által összegyűjtött, beszivárogni nem képes 
vizeknek a lejtöröl való rendezett levezetése . A terep 
természetes hajlataiban gyepes vagy burkolt vápák kerül 
hetnek kialakításra. A burkolt vápák útként is funkcionál
hatnak. A gyepes vápák az üzem gazdálkodásába általában 
legjobban beillÖ és legolcsóbb művek, de állandó karban
tartást igényelnek. 

A vízlevezetök tervezéséhez a légifényképpárok sztereó 
szemlélése fontos alapinformációkat szolgáltathat a kialakí
tásukra alkalmas lokális mélyvonulatok állapotáról . Vege
tációs idöszakban készített nagy méretarányú színes infra 
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vagy színhelyes felvételekkel felmérhető a mélyvonulatokat 
borító növényzet állapota, optimalizálható a beavatkozások 
mértéke. 

A fotogrammetriai úton elállítható tervezési alapanyagok 
(helyszínrajz, hossz- és keresztszelvények) megegyeznek az 
előzőekben ismertetekkel (lásd 3 . 3.3. és 3.3.4. fejezet). 

3.3.6. Vízmosáskötések és hordalékfogók 
A vízmosások keletkezésével a mezőgazdaság területet 

veszt. A lerakódás helyén a vízfolyások feliszapolódnak 
gyakran függőmedrek alakulnak ki, ezért a völgyfenéki 
területek talajvízállása megemelkedik, pangóvizes területek 
jönnek létre. 

A vízmosások rendezésének három módja van: 
megkötés, 
feliszapoltatás, 
feltöltés (bedöntés) . 

A vízmosás megkötésekor megfelelő védőművekkel (fejgát, 
fenékgát, burkolat, övárok stb.) a vízmosás rögzítésre 
kerül. E rendezés a katlan feltöltését nem segíti elő, 
kisebb mennyiségű hordalék továbbra is képződik . 

A vízmosást részlegesen feliszapoltató módszer alkalma
zásakor hordalékfogó gátakat alakítanak ki. A gátudvarban 
lelassuló víz fokozatosan feliszapolódik. A gyakorlatban ez 
a legelterjedtebb renctezési mód . 

A vízmosás feltöltésére ritkán kerül sor, mivel álta
lában az újabb kimosódás várhatóan bekövetkezik. Sokkal 
kötlségesebb a már meglévő vízmosásokat felszámolni, mint az 
újak kialakulását megelőző intézkedésekkel megakadályozni. 

A feltöltött vízmosás helyén minden esetben rendezni 
kell a lefolyó víz útját, különben a vízmosás újból 
kialakul. 

Fotogrammetriai módszerekkel a vízmosás térfogata 
pontosan meghatározható . (Pontatlanságot csak az igen erős 
növényborítás eredményezhet.) Amennyiben a fotogrammetria 
digitális módszerrel készült, úgy a terepmodellböl a 
számítógép segítségével a szükséges hossz- és kereszt
szelvények automatizált módon meghatározhatók. A hossz
szelvények méretaránya MH = 1:1000 - 1:4000, Mv = 1:1000-
1:2000; a keresztszelvényeké M = 1 : 100 - 1:250. 

A légifényképpárok sztereó szemlélésével azonosítani 
lehet a vízmosás aktív, állandósult és fel töltődés alatt 
lévő szakaszait. Az aktív részeken csupasz, meredek part
falak, friss suvadások, beszakadások figyelhetők meg, amik 
világosabb tónusukkal ill . színükkel elütnek az állandósult 
szakaszok rendszerint növényzettel borított felszínétől. A 
fel töl tödés alatt levő szakaszokon a fenék széles, esése 
viszonylag enyhe . Egy vízmosáson belül a hossztengelyen 
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végighaladva többször is válthatják egymást a különböző 
aktivitású szakaszok. (Ennek legtöbbször geológiai oka van.) 
Ezek az információk nem azonosíthatók még a legrészeltesebb 
helyszinrajzról sem, így a tervezést a légifényképek kiérté
kelésével kell kezdeni . 

Mivel abszolút eróziómentes lejtős területek nincsenek, 
mindig kell arra számítani, hogy a vízfolyások hordalékot 
szállítanak. Ezért nagyobb jelentőségű műtárgyak, tározók, 
vagy feliszapolódás-veszélyes természetes vizek (pl. 
Balaton) elött gyakran alakítanak ki hordalékfogókat, 
sankolótereket. Ezeket általában olyan helyeken kell 
létesíteni, ahol a vízfolyás esése hirtelen csökken. Itt a 
víz a szállított hordalék rendezett összegyűjtése válik 
lehetővé. Az optimális helykijelölést segítik a légifelvé
telek . sztereószemléléssel felfedezhetők rajtuk azok a 
helyek , ahol a hordaléklerakás a legintenzívebb . A hordalék
fogók helyének kijelöléséhez a medernek és környezetének 
morfológiai szempontú kiértékelése szükséges. Tervezésükhöz 
szükséges rétegvonalas helyszínrajz méretaránya, általában 
1:5000 - 1 : 4000. 

3.4. Tározás, öntözés 
A melioráció keretében kell megoldani a növények 

optimális vízellátását, ami a fölös mennyiségű vizek 
elvezetésén túl a vízpótlást is magában foglalja. Ez 
utóbbihoz a vizet gyakran tározókból nyerhetjük. 

3.4.1. Tározás 
A mezőgazdasági hasznosítású tározók típusuk szerint 

volgyzárógátas és oldal töltéses (dombvidéki), valamint 
kortöltéses (síkvidéki) tározók lehetnek. 

A tározók tervezésének első lépése a helykijelölés. 
Ehhez el kell végezni a vízgyüjtöterület vizsgálatát, 
amelyhez 1:10 OOO 1:25 OOO méretarányú rétegvonalas 
térkép, valamint hasonló léptékű fotómozaik szukséges. 

Dombvidéken a lefolyási viszonyok tanulmányozásához 
ismerni kell a domborzatot, a növénytakaró összetételét, a 
szántóterületek művelési irányait és a vízgyűjtő eróziós 
viszonyait . A domborzatot elsö lépcsőben a szintvonalas 
térkép alapján kell tanulmányozni, mivel ez lényegesen 
nagyobb területek áttekintést teszi lehetővé, mint a sztereó 
képpárok . A növényzet kiértékeléséhez a vegetációs időszak
ban, május-júniusban készített színes infra felvételek 
mozaikja a legalkalmasabb. 

A vízgyűjtő megismerése után kerulhet sor a tározó 
helyének véglegesítésére, majd a kijelölt tározótér rész
letes vizsgálatára és a gát megtervezésére. 
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A fotogrammetriai feldolgozás során készített digitális 
térmodell alapján gyorsan és pontosan meghatározhatók az un. 
"tározási paraméterek", azaz a tározótérnek kiszemelt 
terület domborzati (geometriai) jellemzői . A digitális 
térmodell lehetőséget ad tározó térfogatok és felületek, a 
domborzati jelleggörbék meghatározására. Nagy előnye ennek a 
módszernek a hagyományos eljárásokkal szemben, hogy többféle 
változat is gyorsan és pontosan kiszámítható és megjelenít
hető, ·így a tervezőnek módja nyílik a különböző megoldási 
lehetőségek összehasonlítására . A geodéziai feldolgozó 
programok összekapcsolhatók számítógépes tározóméretező 
programokkal, miáltal a tározók tervezése nagymértékben 
automatizálható. 

A tározótér völgyszelvényei fotogrammetriával közvet
lenül is előállíthatók . A térfogat és felületszárnításokat 
ebben az esetben hagyományos úton kell elvégezni . 

A gát környezetét részletesen meg kell vizsgálni nagy 
méretarányú légifelvételeken (M = 1:6000) geomorfológiai és 
mérnökgeológiai szempontokból is. Tömegmozgásokra, csuszam
lásokra, suvadásokra hajlamos területen nem szabad gátat 
építeni . Fel kell tárni a domblábi fakadóvizes területeket 
is, mivel ezeken is instabil talajviszonyokra kell számí
tani. A völgyzárógát létesítésére javasolt helyeket minden
képpen ellenőrizni kell geológiai és talajmechanikai 
vizsgálatokkal a helyszínen is. 

A távérzékelési alapanyagok felhasználhatók a gátépí
téshez szükséges földanyag anyagnyerő helyeinek kijelölé
séhez és felméréséhez. Az előbbit interpretációval, az 
utóbbit fotogrammetriai módszerekkel lehet elvégezni. 

Nagy méretarányú légifotók kiértékelése lehetőséget 
nyújt a vízgyűjtőterület hordaléklerakódásra hajlamos 
szakaszainak vizsgálatára. Amennyiben szükséges, hordalék
fogók létesítésével kell megakadályozni a tározótér gyors 
feltöltődését ( 13 . kép ) . A hordalékképzödés és lerakódás 
ellen a ví zgyűj tőterület eróz ióvédelmének megoldása a 
leghatékonyabb védekezési mód (lásd 3.3. fejezet). 

A síkvidéki tározók létesítése esetén a távérzékelés 
elsősorban a helykijelölésben és a várható környezeti 
hatások tanulmányozásában nyújt segítséget. E feladatokat 
1:10 OOO méretarányú fotómozaikon, esetleg ferdetengelyű 
légi fényképeken célszerű el végezni (14. kép) • A töltések 
nyomvonalának felmérését a magassági adatokkal szemben 
támasztott nagy pontossági követelmények miatt általában 
terepi geodéziával kell megoldani . 

A melioráció soran létrehozott tározók helyének megvá
lasztásánál a műszaki szempontok mellett azt is figyelembe 
kell venni, hogy ezek nagy mértékben megváltoztatják a táj 
arculatát. Ilyen szempontból a tározókat a környezetükkel 
együtt kell vizsgálni. Az áttekintéshez a tározók méretéhez 
igazodó méretarányú légifénykép mozaikok alkalmazhatók. A 
részletes vizsgálat, a tervezett tározótér állapotának 
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(pl . növényborítottságának, az ott található értékeknek) 
felmérése színes, vegetációs időszakban készült légifény
képek interpretációjával végezhető el . Sztereó módszerek 
alkalmazása nevelheti a kiértékelés hatékonyságát. 

Jelmagyarázat 

vizfolyás 

földút 

e--,:~ eróziós nyomok 

ICCI fot6 

a tározó vizfelülete 

erősen feliszapolódott, 
leüritett tározótér 

13. kép Mezőgazdasági vizhasznositási célú völgyzárógátas 
tározó légífelvétele. A képen amely a t:ározó 
leüritett állapotában készült - megfigyelhetd, hogy 
a tározótér erósen feliszapolódott. Ennek megfele
lően a tározó feliszapolódás elleni védelemre 
szorul. A környező területeken eróziós nyomok 
figyelhetők meg. 

{Marek H. nyomán} 
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(pl. növényborítottságának, az ott található értékeknek) 
felmérése színes, vegetációs idöszakban készült légi fény
képek interpretációjával végezhető el . Sztereó módszerek 
alkalmazása növelheti a kiértékelés hatékonyságát. 

Jelmagyarázat 

vizfolyás 

földút 

<".:~ eróziós nyomok 

r-
\ 
\ 

..... -> 
// 

---~ __ .., -

-- ---------

ICGI fotó 

a tározó vizfelülete 

erősen feliszapolódott, 
leüritett tározótér 

13. kép Mezőgazdasági vizhasznositási célú völgyzárógátas 
tározó légifelvétele. A képen amely a tározó 
leüritett állapotában készült - megfigyelhető, hogy 
a tározótér erősen feliszapolódott. Ennek megfele
lően a tározó feliszapolódás elleni védelemre 
szorul. A környező területeken eróziós nyomok 
figyelhetők meg. 

{Marek H. nyomán] 
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KGI felvétel 

14. kép Síkvidéki többcélú tározó ferdetengelya légifelvé
tele. A tározó jobb partját a sport célú hasznosí
tásnak megfelel6en egyenes töltéssel, bal oldalát a 
terephez igazodva alakították ki. Ezáltal a tározó 
egyik funkcióját és tájba ill6 megje·lenését 
sikerült összhangba hozni. 
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3.4.2. Ontözés 
A melioráció lényeges eleme a novények vízigényét a 

tenyészidöszak alatt biztosító öntozés. Négyféle öntözési 
módot különböztetünk meg . Ezek a következők: 

felületi, 
esőztető, 
mikre-, 
altalaj öntözés. 

Az egyes öntözési módok tervezéséhez szükséges 
távérzékeléssel meghatározható - adatok kore eltérő. 

Felületi öntozés esetén a víz a felszínen a külonboző 
rendü vízvezetö elemekben a gravitáció hatására mozog, majd 
a hálózat utolsó elemébÖl beszivárog a talajba. A víz 
talajba juttatása szerint lehet: árasztó, csorgedeztetö vagy 
áztató öntözés. Mindhárom esetben lényeges, hogy az onto
zendő terület megfelelő esésviszonyokkal rendelkezzen, vagy 
ez gazdaságosan kialakítható legyen. A tereprendezéshez 
valamint a különböző vízszállító és szétosztó elemek 
tervezéséhez 10-20 cm-es rétegvonalközü, 1: 1000-1: 2000 
méretarányú térképre van szükség. Ezt pankromatikus méröka
marás légifelvételek sztereofotogrammetriai kiértékelésével 
lehet elkészíteni. A légifényképeknek vegetáció mentes 
idöszakban, kb. 1:6000-es felvételi méretarányban kell 
készülniük. 

Esöztető öntozési mód esetén az ontozőviz zárt csőrend
szeren nyomás alatt jut el az öntözendö teruletre, ahol 
szórófejeken keresztul cseppekre oszlatva hull a növény
zetre. Esőztető öntözés tervezése során lényeges követelmény 
a megfelelő táblaméretek és -alakok létrehozása. A táblásí
tást a termeszteni kívánt növény, az öntözőberendezés és a 
természeti tényezők befolyásolják. Ez utóbbiak felméréséhez 
a színhelyes, kora tavaszi légifelvételek jól használható 
információkat nyújtanak. A fel vételek célszerű méretaránya 
1:10 OOO. A csőhálózat magassági vonalvezetésének megterve
zéséhez valamint hidraulikai méretezéséhez fotogrammetriai 
módszerekkel előállítható, 10 cm pontosságú hossz-szelvények 
szÜkségesek. 

A csepegtető öntözési módnál a vizszétosztó hálózat az 
öntözni kívánt növény telepítési soraiban a terepszinten, a 
felett felfüggesztve, vagy a terepszint alatt helyezkedik 
el . Az öntözővíz az osztóvezetéken elhelyezett csepegtető
testekről jut a talajra vagy a talajba. A vezetékek, a 
csepegtetőtestek elhelyezésének tervezéséhez a növénysorok 
és tőszámok felmérése szükséges. Ehhez 1: 6000 méretarányú 
felvételek nyújthatnak alapot. Érdemes sztereóban vizsgálni 
a területet, mert ez segíthet az egyes növények elkülöníté
sében. A csőhálózat hidraulikai méretezéséhez, magassági 
vonalvezetésének tervezéséhez 10 cm pontosságú hossz
szelvények szükségesek. 

Az altalaj öntözés alkalmazása estén az öntözővizet 
mélyvezetésü csatornákban, vagy a talajfelszín alá fektetett 
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perforált csövezetéken juttatják a noveny gyökérzónájába . Az 
ontozöelemek tervezésénél alkalmazható távérzékelési anyagok 
azonosak a talajcsövezés tervezésénél (lásd 3.2. fejezet) 
felhasználhatókkal. 

Az öntözötelepek tervezéséhez az eddig felsoroltakon 
kívül pontos és részletes talajtani adatok is szükségesek. 
Ezek meghatározását helyszíni és laboratóriumi vizsgála
tokkal kell elvégezni. A talajvizsgálatok eredményeinek 
területi kiterjesztéséhez igénybe kell venni a színes vagy 
színes infra légifelvételeket a 2.3 . fejezetben ismertetett 
módon. 
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" " " " 4. A MELIORACIO KIVITELEZESE UTANI FELA-
DATOK 
A melioráció kivitelezése után el kell készíteni a 

megvalósulási dokumentációt. Ennek síkrajzi részéhez 
mérőkamarás légifényképek pontos adatokat biztosítanak. A 
meliorációs létesítmények légifelvételek alapján történő 
mÜködésellenórzése egyrészt tanulságokkal szolgál a tervezö 
számára, másrészt alapadatokat szolgáltat a fenntartási 
munkák megszervezéséhez. 

4.1. Megvalósulási térkép készítése 
A meliorációs beavatkozások által okozott változásokat 

rá kell vezetni a nyilvántartási térképekre, ehhez el kell 
készíteni a megvalósulási dokumentációt. 

A megvalósulási térképet a nyilvántartási térkép 
méretarányában kell elkészíteni. Fel kell mérni és térké
pezni kell a megvalósult vonalas létesítményeket, a megépült 
műtárgyakat, tározókat, egyéb objektumokat. Ábrázolni kell a 
művelési ág változásokat. 

A megvalósulási térképezés készülhet földi eljárással 
vagy mérókamarás légifelvételek fotogrammetriai feldolgozása 
útján. A két módszer közül a gazdaságosabban alkalmazhatót 
kell választani. Kis területen végzett beavatkozások esetén, 
amik kevés változást eredményeznek, célszerű földi módsze
rekkel elvégezni a felmérést. Nagy területeken végzett 
meliorációs munkák esetén a felmérés fotogrammetriai úton 
történhet. A légifelvételezést a kivitelezést követő 
legrövidebb idén, maximum fél éven belül kell végrehajtani. 
Ebben az esetben a megvalósulási térképek minimális terepi 
geodéziai munkával készíthetők el (15. kép). 

4.2. A meliorációs létesítmények müködőképességé
nek vizsgálata 

A megvalósult melioráció elemzésekor azt a kérdést kell 
vizsgálni, hogy a beavatkozások kifejtik-e azokat a hatá
sokat, melyeket a tervezéskor célul tűztek ki. 

Egy területen bekövetkezett változások értékeléséhez 
elengedhetetlen feltétel, hogy a beavatkozásokat megelőző 
állapotot ismerjük és rögzítsük. E célra alkalmasak a 
tervezéshez készített légifelvételekról nyerhetó informá
ciók. 

A légifelvételezéssel a meliorált terület csatornáinak 
vonalvezetése ellenórzíhetö. Az építés vagy bővítés során 
kitermelt földanyag elterítéséből származó hibák (pl. 
lefolyás akadályozása, mélyebb rétegekből származó sós talaj 
mezógazdasági táblán történő elterítése) légifényképekrÖl a 
tónus- és színkülönbségek alapján feltárhatók. 
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FÖ M I fotó 

15. kép Hegvalósulási állapot felmérésére készült mérlSka
marás légifelvétel. 
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A vízrendezési létesítmények mÜködését belvizhelyzetben 
készített légifelvételek segítségével lehet legjobban 
megállapítani. Ha a víz nem, vagy csak erösen késleltetett 
ütemben vonul le egy területröl, akkor vízrendezési hibára, 
a felszín alatti elvezetö hálózat hibás kivitelezésére, vagy 
a késöbb években feliszapolódásra, talajtömörödésre lehet 
következtetni. A légifelvételeken felismert porblémák okát 
helyszíni vizsgálattal kell feltárni. A műtárgyak feliszapo
lódására, átfolyási szelvényük csökkenésére a légifelvé
teleken közvetett jelek utalnak. Ilyen a műtárgy feletti 
csatornaszakasz feltünö mederteltsége az alvízi oldalhoz 
viszonyítva. 

Színes légifényképeken ellenörzíhetö a kémiai talajjav1-
tások elvégzése, mivel a javítóanyag a talaj felszínét 
átmenetileg világosabbra színezi. Ennek alapján légifelvéte
lezéssel a javítóanyag kijuttatása után néhány hétig 
mérhetök fel a kezelt területek és a javítóanyag kijuttatá
sának egyenletessége. 

A meliorációs beavatkozások hatására meginduló talaj
fejlödési folyamatok viszonylag hosszú ídö alatt következnek 
be. Ezeket többéves peiódusban (3-4 évenként) végrehajtott 
színes filmre történö légifényképezéssel lehet nyomonkö
vetni. A fényképek kiértékelése jól egészíti ki a laborató
riumi vizsgálatokat. A talajtani feltárásnál (lásd 2.3. 
fejezet) ismertetett eljárásokat kell alkalmazni. 

A melioráció hatására bekövetkezö termöhelyi változások 
a termesztett növények távérzékelésével is vizsgálhatók. Az 
állománysűrűség, a gyomnövények mennyisége, a fej lÖdésben 
visszamaradt vagy teljesen kipusztult növényzet legjobban a 
színes infra légifelvételeken határolható le. 

A meliorációs művek mÜködésének biztosítására gondos
kodni kell az elkészült létesítmények folyamatos fenntartá
sáról és karbantartásáról. 

Az irtási és földút karbantartási munkákhoz légifelvéte
lekröl nyerhetünk információkat az irtandó cserjék számára 
és az üzemi utak állapotára vonatkozóan. 

A vízrendezési létesítmények fenntartási munkáinak 
megszervezéséhez is jól használhatók a légifelvételek. 
Színes infra, 1:10 OOO méretarányú légifényképek alkalmazá
sával felmérhetö a csatornák állapota, a lefolyást akadá
lyozó vízi növényzet, a biológiai és műszaki rézsüvédelem 
hibái. 

A táblán belüli vízrendezési beavatkozások funkcióké
pessége legjobban 1:25 OOO felvételi méretarányú színes 
infra légi fényképekkel vizsgálható. A talaj csövezett 
táblákon megmutatkozó tartós elöntésekbÖl a drénrendszer 
pibáira lehet következtetni. A felvételekrÖl meghatározhatók 
a meghibásodások valószínű helyei, így viszonylag kis 
földmunkával fel lehet tárni a sérült vagy feliszapolódott 
szakaszokat. 
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S. ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS A MELIORÁ
CIÓS KIVITELI TERVEZÉSBEN ÉS A KIVITE
LEZÉST KÖVETŐEN ALKALMAZHATÓ TÁVÉR

ZÉKELÉSI ELJÁRÁSOKRÓL 

F<.'ladat f<.'lvctclczés1 Képné- Felvétele- Feldolgo- Feldolgozó Referencia ada- Kapcso -
technika, film retarány zési idö- zási mód- berendezés tok, alapadatok lódó 

szak szer feladat 

HRKtPI noKtszfrts 

1. Térkcpaktual i-
zalas 
H~l: 10 OOO Kéz ikamcra, pan- 1: 10 OOO Lomtmentes lnterpre- Fényképát- Heglévö térké-

kromatikus 1 :25 OOO táció rajzoló pck 

H>l: 10 OOO Mérökamara, pan- 1 :6000 Lombnentes Fotogram- Sztereo- Hcglévö térké-
kromatikus mctria plot ter pek -

2. Rétegvonalas Hérökamara, pan· , :6000 Loob- és Fotogram· Sztereo- Geodézia 
tervezési alap- krOCMt i kus nóvényzet- metria plotter 
tcrkcp kcsz í tése mentes 

3. Tcrulettchatáro- Kézi kamera, szí. 1:10 OOO Koranyár lnterpre- Fényképát- Rét egvona t as 1.. 2. 
Iá'> nes táció raizoló térkép - -

4. ,..Uvclési ágak Kéz ik;vncra, szl • 1:6000 TObbidö- lnterpre· Fól 1ofcd· Vetésszerkezet 
azonosítása nes í nf rn pontú vagy táció vér.y, fény-

ÖSZ kcpatraj z. 

HEGALAPOZO SZAKVt-
LEMtNYEK 

5. Talajtani Kéz ikamcrtt, sz (. 1: 10 OOO Növényzet· lnterpre· Fénykcpát· Talajvizsgálati 
ncs, sz tncs 1nfro mentes táció rajzoló adatok 

~- -
6. Hidrológiai Kézikamcra, ~ZI• 1 :5000 Bel vizel- Interprc- Fényképát· Rétegvonalas 2. 

ncs infra 1: 10 OOO ont és táció rajzol 6 térkép 

7. Talajmechanikai Kézik<r.1era, szi • 1: 10 OOO Lomtmentes Interpre· fényképát- Talajmechanikai 
ncs táció rajzoló, adatok 

sztereosz-
kóp 

64 



ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS A MELIORÁCIÓS KIVITELI TERVEZÉSBEN 
ÉS A KIVITELEZÉST KÖVETÖEN ALKALMAZHATÓ TÁVÉRZÉKELÉSI 
ELJÁRÁSOKRÓL (folytatás) 

Feladat Felvételezési Képmé· Felvétele· Feldolgo- Feldolgozó Referencia ada· Kapcso· 
technika, fi lm retarány zési idtl· zás i mód· berendezés tok, alapadatok lódó 

szak szer feladat 

TERÜLETRENOEZtS 

8. Hl.lvelési ág Hérökamara, pán· 1:6000 Novényzet· Fotogram· Sztcreo· MUvelési, ta· 2 .• 4 .• 
változás, te· krom~tikus mentes mctria, plotter, laj tani, geod6· 5. 
rület kivonás számító· számítógép zioi adatok 

gépes 
feldolg. 

9. Táblásítás és Kézikamera, szí- 1:10 OOO Novényzet· lnterpre· Fól iafed· üzemi és geodé· 2 .• 8 .• 
fóldúthál ózat ncs,szlnes infra mentes táció vény ziai adatok 13., 16. 

10. Irtás Kézi kamera, szl· 1 :5000 Lont>talan !nterpre· sztereosz· Topográfiai 
nes tác:ió kóp térkép 

11. Tereprendezés Hérökamara, pán· 1 :6000 Novényzet· Fotogram· Sztcreo· Geodéziai ada· 2 •• 5 .• 
kromatikus mentes metria plotter tok 9., 13. 
Kézi kamera, szl· 1:10 OOO Nbvényzet· !nterpre· Fényképát- Talajtani ada· 
nes infra mentes táció rajzoló tok 

12. Földútépltés Hérökamara, pán· 1:6000 Lontltalan Fotogram· Sztcreo· Geodéziai ada· 
kromatikus metria plotter tok 

13. Vízrendezés Kézi kamera, sz 1- 1 :5000 Elontéses !nterpre· Fényképát • Geodéziai, ta· 2 .• 3 .• 
nes infra 1:10 OOO táció rajzoló lajtani, elon· 5., 6., 

t ési adatok 7 .• 9., 
11. 

14. EROZIO tS DEF· Kézi kamera, szí. 1 :10 OOO Növényzet· r nterpre· Fól iafedv. Agronómiai, ta· 2 .• 4., 
LÁCIO ELLENI nes mentes táció sztereosz· taj tani, geodé· 5., 8., 
VtDELEH kóp ziai adatok 9., 11. 

Hérökamara, pán· 1:6000 Növényzet· Fotogram· Sztcreo· 
kromatikus mentes metria plotter 

TÁROZÁS, tjjjTöZtS 

15. Tározás Kézi kamera, szf· 1:10 OOO Koranyár !nterpre· Sztereosz· Novényzeti ada· 2 .• 5 .• 
nes infra táció kóp tok 6., 7 .• 
Hérökamara, pán· 1:6000 Nóvényzet· Fotogram· Sztereo· Oigi tál is tér· 11. 
kromatikus mentes metria plotter, modell 

számi tógép 

16. öntbzés Hérökamara, pán· 1 :6000 Növényzet· Fotogram· Sztereo· Geodéziai ada· 2 .• 5 .• 
kromatikus mentes metria plotter tok 6., 7., 

11. 

KIVI TELEZtS UTÁNI 
FELADATOK 

17. Megvalósul ás i Hérökamara, p.ln· 1 :6000 Növényzet· Fotogram· Sztcreo· Geodéziai ada· 1. 
térkép kész I · kromat ilcus mentes metria plotter tok 
tése 

18. HUködésc l l cncr · Kézi kamera. sz I· 1 :10 OOO Vlzbt! idö· lnterpre· Fényképát· VI zhozam adatok 17. 
zés nes infra szak táció rajzoló 
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FUGGELEK 

F.1. A MELIORÁCIÓS KIVITELI TERVEZÉSHEZ 
ALKALMAZHATÓ TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNI
KÁK 

A meliorációs kiviteli tervezés megalapozásához a 
jelenleg gyakorlatban használható távérzékelési technikák 
közül csaknem kizárólag a légifelvételek alkalmazhatók . 

Az úrfel vételek terepi felbontása, részletgazdagsága a 
kiviteli tervezés alapadatainak biztosítására gyakorlatilag 
nem megfelelö . Ezeket csak a tanulmánytervezésnél lehet 
felhasználni. Beszerzésük, feldolgozásuk és alkalmazásuk 
részleteit a meliorációs tanulmánytervekhez készített 
távérzékelési útmutató ismerteti . 

Az ebben bemutatott űrfelvételeken kívül ma már nagyfel
bontásű szovjet űrfényképek is a tervezö rendelkezésére 
állnak. Ezek 250 km magasságból KFA 100 típusú kamerával 
készült 30x30 cm nagyságú fotótermékek (negatívok). sztereó 
kiértékelést is lehetövé tévö átfedéssel, színes spektro
zonális filmre (570-800 manométer közötti hullámhossztarto
mányban) rögzítik a felszín képét . A képek felvételi 
méretaránya 1: 250 OOO, terepi felbontásuk 5-10 méter . A 
képek a Földmérési és Távérzékelési Intézetben másodnega
tívok formájában találhatók, melyekröl másolatok nagyítások 
rendelhetök. 

Amennyiben a tanulmánytervezéshez nem történt meg az 
űrfelvételek beszerzése, úgy az a kiviteli terv megalapozása 
során is indokolt lehet. Elsősorban akkor, ha a tervezési 
terület nagy kiterjedésű, vagy jelentős nagyságú környező 
területtel van kölcsönhatásban, amelynek áttekintését az 
űrfelvétel jól szolgálja. . 
F.1.1. Légifelvételek készítése 

A légifelvételezö berendezések két alapvetö típusát 
különböztetjük meg: a kézikamerát és a mérökamarát. 

A légif ényképezö eszközöket különböző magasságokban 
· üzemeltetjük. Kis magasságúnak tekinthetők az 50 - 1000 

méteres, közepes magasságúak az 1000 12 OOO méteres 
magasság-tartományokban készült felvételek. 

A légifényképezéshez alkalmazható filmek az alábbi 
típusokba sorolhatók: 

a látható fénytartományra érzékenyített 
- fekete-fehér (pánkromatikus) és 
- színhelyes, valamint 
az infravörös hullámhosssz-tartományra is érzéke
nyített 
- fekete-fehér és 
- hamisszínes alapanyagok. 



A pánkromatikus film a sugárzást szürke tónusokban 
rögziti. Ez a legolcsóbb filmtipus, ugyanakkor a felbontása 
a legjobb. Elsösorban topográfiai térképezésre alkalmazzák. 

A színes filmen az információtartalom szinekben és 
árnyalatokban jelenik meg. Ez a legtöbb interpretációs célra 
használható filmanyag. Elónye a természetes színhatás és a 
szingazdaság. Hátránya, hogy a képminöséget a légköri 
páratartalom erösen befolyásolja. 

Az infra filmek a látható hullámhossz-tartományon kívül 
a közeli infravörös tartományra is érzékenyítettek. A 
fekete-fehér infra film elsösorban az erösen nedves, vagy 
vizzel borított területek lehatárolására alkalmasak. 
A színes infra filmre történö felvételezéskor a kék hullám
hossz-tartományban érkezö sugárzást sárga szürövel kiszürik, 
ezzel csökkentve a légkörben legjobban szóródó rövidebb 
hullámhosszak okozta homályosságot. A felvételek pozitivján 
az infra sugarakat erösen visszaverö zöld növényzet vörösben 
képezödik le. A talaj rendszerint a kék és a zöld árnyala
taiban jelenik meg. 

A színes infra film képalkotását a légköri páratartalom 
kevésbé befolyásolja, mint a normál színes filmét, így 
kedvezö idöjárási körülmények között 2000 m feletti repülési 
magasságból is alkalmazható. Bár kevesebb színárnyalatot 
tartalmaz, mint a hagyományos színes kép, de az infra 
sugárzás spciális információi miatt képtartalma gazdagabb. A 
legfontosabb felhasználási területei a növényzet vizsgálata, 
valamint a különbözö nedvességű területek lehatárolása. 

Mivel a különbözö objektumok el térö intenzitással 
reflektálnak más-más hullámhosszakon, igy célszerű egy 
területröl egy idöpontban több hullámhossz-tartományban is 
felvételt készíteni. Ezek a multispektrális fényképek, 
amelyek vagy összekapcsolt kamerákkal készülnek, amelyek elé 
tetszölegesen kiválasztott szüróket helyeznek el, vagy 
egyetlen kamera képmezejét osztják fel a különbözó szürök
kel. A szürók a látható- vagy közeli infra tartomány egy-egy 
viszonylag szÜk sávját engedik át. A vizsgálandó jelenség 
interpretációját segítheti az is, ha különbözö filmtipusokra 
(pl . színhelyes és színes infra filmre) készülnek egyeidejü 
felvételek, amelyek együttesen értékelhetök ki. 

Kézikamerákkal interpretációs célú felvételek készülnek. 
Ezek a fényképek nem alkalmasak szabatos fotogrammetriai 
feldolgozásra, rajtuk csak közelítö pontossá~~ mérések 
végezhetök. Gazdag információtartalmuk számos célra felhasz
nálható. ·Légifényképezésre elterjedten alkalmazzák a 
Hasselblad gyártmányú professzionális fényképezögépeket, 
amelyek 6x6 cm-es felvételek készítenek. Az interpretációs 
célú felvételezés a jobb minöségü amatör fényképezögépekkel 
is elvégezhetö. A kaw~rákkal szemben támasztott kovetel
mények: 

- automatikus filmtovábbítás, 
- elektronikus órával vezérelt expozíció, 
- az optika jó felbontása és csekély torzítása. 
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A mérÖkamara olyan fényképezögép, amelynek objektívje 
minimális elraj zolású, nagy fényerejű, így rövid megvilá
gítási idö mellett is jól értékelhetö felvételeket készít. 
Segédberendezésekkel van ellátva, amelyek lehetövé teszik a 
sorozatfényképezést, szabályozzák a fényképek átfedését, 
valamint biztosítják a film síkba fektetését. A kamara külsö 
részéhez csatlakozik a felfüggesztö szerkezet, amely az 
optikai tengelyt függölegesen tartja, valamint megóvja a 
kamarát a repülÖgép okozta rezgésektÖl. 

A mérökamarával készített felvételeknél a negatívra 
fényképezödnek a keretj elek, amelyek a képkoordináta 
rendszer kijelölését és a képméret ellenörzését teszik 
lehetövé: a szelencés libella a kamaratengely dÖlésének a 
meghatározására; a magasságmérö számlapja; a kamara sor
száma; a kamara fókusztávolsága; a felvétel sorszáma; a 
beépített óra számlapja. 

A hazánkban jelenelg használatos legkorszerűbb mérőka
mara az RC-10, melynek fókusztávolsága normál optikával 
152 mm és 24x24 cm-es képet készít. 

A mérÖképes légifelvételezéshez általánosan használt 
filmtípus a fekete-fehér pánkromatikus. 

A mérókamarás felvételezés légifényképezésre alkalmassá 
tett repülögépról történik. 

A térképezési célú légifényképezést szakszerű terepi és 
geodéziai munkának kell megelöznie. Az elÖkészítés elsö 
részfeladata az adatgyűjtés. Célja a fényképezendő területen 
és az azt határoló 1-2 km-es sávban lévö vízszintes és 
magassagi. alappontok, valamint egyéb adatok gyűjtése, 
szelvényenkénti rendezése. 

Mindazok a pontok, amelyek kielégítik a készítendő 
térkép pontossági igényét, az un. "tervezési és adatgyűjtési 
vázlatra" kerülnek felrakásra. A vázlat tartalmazza még a 
munkaterület határát, a szelvényhálózatot, a közigazgatási 
határokat, az utakat, a vasutakat, a vizeket, az erdőkre 
vonatkozó fontosabb adatokat stb. 

Az adatgyűjtés befejezése után el kell készíteni a 
"légifényképezés előkészítési vázlat"-ot (5. Abra). Ezen 
feltüntetésre kerül a fényképezendö terület határa, az utak, 
a vasutak, az árkok, a vezetékek, a repülési tengelyek kezdő 
és végpontjukkal, a meglévő alappontok. 

Az elÖkészító munka fotogrammetriai jellegű feladata a 
repülési terv elkészítése. A fényképezendö terület, a pontos 
feladat és az alkalmazandó kiértékelési eljárás ismeretében 
történik a légifényképezés technikai adatainak kiszámítása. 
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A technikai terv a következő fontosabb adatokat tartal-
mazza: 

a légifényképező kamara adatait, 
az átlagos képméretarányt, 
a soron belüli és a sorok közötti átfedést, 
az expozíciós időt, 
a film jelemmezőit és adatait, 
a repülési sorok számát és irányát, 
a repülés végrehajtásának időszakát. 

A repülési vázlat tartalmazza: 
a légifényképsorokat a kezdő és a záró expozíciós 
helyekkel, 
néhány jól azonosítható síkrajzi elemet, 
a munkaterület megnevezését, 
a munkaterület határát. 

A légif ényképezés előtt a terepen a meglévő alappontokat 
és a kitűzött állandósított pontokat jól láthatóan jelölni 
kell. A jelölt pontok mindegyikéről pontleírás készül. Ez a 
fotogrammetriai feldolgozás során a pontok légifilmen való 
felismerését könnyíti meg. 

A légifényképezést végző szerv a repülésre vonatkozó 
adatok és vázlatok alapján elkészíti a térképező repülés 
útvonaltervét, amelyen jelöli a fontosabb tájékozódási 
pontokat. A megfelelő méretarányú térképen az útvonal 
felrakása után megtervezi a fordulókat, elvégzi a szükséges 
számításokat, majd az ütemtervnek megfelelően - alkalmas 
időjárási körülmények mellett - végrehajtja a felvételezést. 

F.1.2. A légifelvételek feldolgozása 
A fénykép a felvételkészítés időpontjának megfelelő 

objektív valóságot rögzíti. Nagy területet képes ábrázolni 
és így az összefüggések rögzítésével kimutathat olyan 
tényeket, amelyek a korlátozott áttekintésű közvetlen 
szemlélet számára rejtve maradnak. 

A meliorációs munkákhoz két alapvetően eltérő légi
fénykép feldolgozási módszert lehet megkülönböztetni: 
fotóinterpretáció és fotogrammetriai kiértékelés. 

A légifénykép interpretáció összetett folyamat, melynek 
alapja a lefényképezett tárgyak és jelenségek felismerése. 
Az interpretáció az objektum felismerésén túl a fényképen 
ábrázolt elemek tulajdonságainak, a referencia adatokra és a 
vizsgált jelenségre vonatkozó szakmai ismeretekre épülő 
elemzésével a légifényképről közvetlenül le nem olvasható 
információk meghatározását jelenti. 

A megbízható interpretációhoz nem nélkülözhetők a 
helyszíni mérések, megfigyelések és azok 1rasos vagy 
fényképi rögzítése, azaz a referencia-adatgyűjtés. A gyorsan 
változó jelenségeket a felvételezéssel egyidőben kell a 
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helyszínen vizsgálni. Az idóben lassan változó jelenségekröl 
a felvételkészítés elött vagy után is lehet adatot gyüjteni. 

A meliorációs tervezési terület áttekintéséhez és a 
nagyobb összefüggések feltárásához szükség lehet a fényképek 
egymáshoz illesztésére, azaz fotómozaik készítésére. Ezek 
fotóinterpretációs célokra széleskörüen alkalmazhatók. 

A lehetö legkisebb torzítású fotómozaik készítéséhez 
mérókamarás légifelvételek transzformátumait kell használni. 
Tagolt domborzatú területen még ezekkel sem oldható meg az 
egyes képek minden igényt kielégító pontosságú illesztése. 

A kézikamerával készült felvételek szabatos fotogram
metriai kiértékelésre nem alkalmasak, csak közelitö pontos
ságú térképzést lehet velük végezni. Interpretált tartalmuk 
térképi alapra való átrajzolását különféle müszerek segítik. 

A légifénykép-párok sztereó szemlélése az interpretáció 
során az egyképes módszerekhez képest többlet információt 
nyújthat, mivel az átlagos terepszinttöl való eltérésük 
(kiemelkedésük ill. besüllyedésük) miatt felismerhetók az 
olyan objektumok is, melyek tónúsuk .és színük alapján az 
egyképes módszerekkel nem különithetók el. 

Egyszerü sztereó szemlélésre alkalmasak a sztereosz
kópok. Terepi munkák során a légifényképek és a terep 
összevetésénél jól alkalmazhatók a zsebsztereoszkópok. Az 
asztali tukrós sztereoszkópokkal (16. kép) a légifényképek 
interpretációja is elvégezhetö: a légifényképpár egyik 
tagjára fedvény fóliát kell helyezni és ezen kell a tema
tikus tartalmat a müszeren keresztül történö szemlélés 
alapján kirajzolni. 

A Zeiss gyártmányú interpretoszkóp nagy teljesítményü 
sztereoszkóp, amely légi- és ürfelvételek sztereoszkópikus 
szemlélésére használható. Elhelyezhetók benne egyes képek 
filmen és a filmtekercsek, valamint papírmásolatok is . 
Nagyítási tartománya 5 15 értékek között folyamatosan 
változtatható. A berendezésnek két pár okulárja van, így 
egyidejÜleg két kiértékelö szemlélheti a felvételeket, és 
konzultálhat azok értelmezéséröl. 

A sztereoszkópokkal parallaxisrúd segítségével a 
légifényképpárokon relatív magasságmérések is végezhetök. 

Az egyszerű légifénykép átrajzolóban egy félig áteresztö 
prizmarendszeren keresztül az alaptérkép és a légifénykép 
egymásra vetítve szemlélhetö. A fotó perspektiv leképezésbÖl 
származó hibáit a fényképtartónak egy gömbcsukló körüli 
elforgatásával lehet korrigálni. A légifénykép és a térkép 
képét a mindkettón elóforduló azonos tereptárgyak (pl. utak, 
csatornák, épületek) alapján kell egymásra illeszteni. A 
légifénykép interpretált tartalma ezután a térképre átraj
zolható. 
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F Ö HI fo tó 

16 . ké p Tü krös sztereoszk ó p . Légifényképpárok sztereó 
sz emlélésére és rel ativ magasságmérések elvégz é sére 
alka l mas egyszerű berendezés 

A légifénykép és a térkép e gymásra tra nszformálását 
optikai úton negoldó berendezésekre példa a "Stereo Facet 
Plotter", amelynek nagy í t ása O, 8- 13 között változtatható, 
ezért nagymérté kben eltérő mére t arányú fot ó- és térkép
anyagok összevetítésére i s alkalmas, és így a változások 
meghatározhatók. A berende zés ke ze lése egyszerű, könnyen 
elsajátítható . 

A fotogrammetriai feldolgozás lényeges műveletei a fotó 
elkészítése, a helyszíni geodéziai mérések elvégzés e, a 
sugárnyaláb meghatározása és térbe helyezése, a helymegha
tározás (térképezés) végrehajtása. 

A fotogrammetriát a fotóinterpretációtól az különbözteti 
meg, hogy a légifényképeken méréseket haj tanak végre. A 
fotogrammetriai feldolgozás nagy elónye a hagyományos 
geodéziai felméréssel szemben, hogy a mérések jele ntés 
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részét nem az idöjárásnak kitetten a terepen, nagy számú 
segédszemélyzet közremÜködésével kell végezni, hanem 
irodákban, sokkal kisebb élömunka ráforditással. 

A földfelszin objektumainak és jelensegeinek geomet
riailag pontos térképezése távérzékelési anyagok alapján, 
mérökamerás felvételek sztereófotogrammetriai kiértékelé
sével elvégezhetö. A feldolgozás lényege a felmérendö 
terület geometriailag hú képének (térmodelljének) légifény
képek alapján történő előállítása kiértékelő müszerben, majd 
ezen vizszintes és függőleges irányú mérések elvégzése. 

Sik terület esetén vízszintes méréseket síkfotogram
metriai (egyképes) eljárással, míg tagoltabb domborzatú 
területen csak sztereófotogrammetriai (kétképes) eljárássel 
lehet végezni (17. kép). 

A domborzat kiértékeléséhez, magasságmérések elvégzé
séhez sztereó módszerek szükségesek. 

A fotogrammetriai feldolgozás lehet: 
- szintvonalas térkép, 
- hossz- és keresztszelvény, illetve 
- ortofotó készítés. 

A fotogrammetriai kiértékelés első lépése a müszaki 
előkészítés. A légifilm kontakt másolataiból össze kell 
állitani a fényképezési sorokat, meg kell vizsgálni a 
területfedés teljességét, el kell végezni a terepen geodé
ziai módszerekkel meghatározott és jól láthatóan megjelölt 
pontok azonosítását a felvételeken. 

A fotogrammetriai térképezés során a légifényképek 
ponthalmazát egy adott geodéziai rendszerbe kell illeszteni. 
A beillesztés interpolációs eljárás, aminek alapját ismert 
koordinátájú pontok képezik, melyeket terepi mérésekkel 
meghatároztak, és jól láthatóan megjelöltek, így a felvéte
leken is felismerhetők. Ezek a fotogrammetriai illesztő
pontok. Jellegüket tekintve vízszintes és függőleges 
illesztőpontokra oszthatók. Számukat és helyüket a feldol
gozás módja határozza meg. 

A térmodell elóállításához fényképpáronként több 
illesztőpontra van szükség. Gazdaságossági szempontok miatt 
azonban a feldolgozáshoz szükséges foldi mérések számát 
minimalizálni kell. Az ún. légiháromszögeléssel megoldható a 
terepen meghatározott illesztőpontok közé újabb pontok 
geodéziai koordinátáinak meghatározása. A légiháromszögelés 
szabatos, nagyméretarányú térképezésre és koordinátamérésre 
készült kiértékelő müszerekkel hajtható végre (18. kép). 

A térbeli légiháromszögelés számitása tulajdonképpen két 
különböző koordináta-rendszerben (a geodéziai és a fotogram
metriai rendszerben) meghatározott pontok illesztését 
jelenti. Hazánkban a számítások és kiegyenlítések végrehaj
tására az un. ANBLOCK eljárást használják. Alkalmazásával
a légifelvételek méretarányától függően - néhány centimé
teres pontossággal határozhatók meg a pontok koordinátái. 
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A légi háromszögelés számí tása után elegendö illesztöpont 
áll rendelkezésre a fényképek abs zolút tájékozásához, így 
elvégezhető a kívánt méretarányú térkép szerkesztése. A 
sztereofotogrammetriai kiértékelés elsősorban térképészeti 
célokat szolgál ugyan, de interpretálási eljárásokkal 
kiegészítve jól alkalmazható tematikus térképek készítésére 
is. Ennek során a tematikus tartalom ( pl. növényállapot, 
eróziós nyomok) geodéziai pontossággal térképezhetök. 

sztereofotogrammetriai kiértékeléssel utakról, csator
nákról, vízmosásokról kereszt és hossz- szelvények készít
hetők. 

A fotogrammetria termékei analóg vagy digitális formá
júak lehetnek. A legegyszerűbb közülük a transzformált légi
fénykép, mely a repülőgép billegéséből (a kameratengely nem 
függőleges voltából) származó torzulásoktól mentes, viszont 
domborzati torzulásokat tartalmaz . 

A légi fényképek domborzati torzulásoktól mentes, 
ortogonális vetületre transzformálása az ortofotó készítés. 
Eszköze az ortoproj ektor (1 9 . ké p), ami az ortogonális 
vetületű fotót elemi felületek transzformált képeiböl 
állítja össze. Ilymódon az egyes felületelemeken belül 
elhanyagolhatóan kicsi torzulások adódnak . A transzformálási 
folyamat részben automatizálható . Az eljárást differenciális 
vagy réstranszformálásnak is nevezik. Az ortofotókat 
mérettartó fényérzékeny papírra rögzítik. A fényképen nem 
egyértelműen azonosítható tereptárgyakat térképjelekkel 
ábrázolva az ortofotón, valamint a fényképi tartalmat 
megírásokkal kiegészítve állítják elö az orotofotótérképet. 

Az orotfotók jól alkalmazhatók tematikus térképezésre, 
melynek során az interpretált jelenségek fényképi torzítás 
nélkül ábrázolhatók. 

Az ortofotó készítése során digitális térmodell is 
rögzíthető, amiből automatizált módszerrel lejtőkategória 
térkép s=erkeszthető. 

A digitális térmodell transzformálás utáni számítógépes 
feldolgozásával keresztszelvények és hosszelvények is 
elÖállíthatók. 
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17. kép 

FÖMI fotó 

Sztereofotogrammetríai feldolgozást 
terepmodell előáll!tását szolgáló 
légifényképpár 

és digitális 
mér"kamarás 
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18. kép Légifényképpárok sztereofotogrammetriai kiértéke
lésére alkalmas maszer. Az eredmény térkép az 
el6térben látható, a kiértékel6 mőszerrel összeköt
tetésben lév6 rajzasztalon jelenik meg. 

19. kép Topocart Ortophot. Ortofotó és digitális terpmodell 
készítésére alkalmas berendezés. 
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, , , , , , , 
F.2. A TAVERZEKELES ALKALMAZASANAK MER-, , , , 

LEGELESE SZAKMAI ES GAZDASAGOSSAGI 
SZEMPONTOK ALAPJÁN 

A távérzékelt anyagok feldolgozásával nagy mennyiségü, 
pontos, aktuális információt lehet szerezni, melyek jelentő
sen hozzájárulnak ahhoz, hogy a meliorációs beavatkozások 
tervezése pontosabbá, megalapozottabbá váljon . A légifel
vételek felhasználása a tervezés színvonalát emeli, idejét 
csökkenti. A pontosabb tervek alapján történö kivitelezés, 
valamint a művek fenntartásának költségei csökkennek. 
Mindezeket a ma még nehezen számszerűsíthető - de valójában 
létezö - elönyóket is figyelembe kell venni a távérzékelés 
meliorációs tervezésben való alkalmazásának gazdaságossági 
megítélésekor. 

A távérzékelés alkalmazásának munkafolyamata a meliorá
ciós kiviteli tervezés során az alábbiakban foglalható 
össze: 

1. Az archív felvételek áttekintése, a tervezéshez alkal
masak kiválasztása, beszerzése. 

2. Az archív felvételek információtartalmának felhasználá
sával a további légifényképezési feladatok meghatáro
zása. 

3. Lombmentes idöszkaban pánkromatikus filmre mérökamarás 
felvételek készíttetése a fotogrammetriai feldolgo
záshoz. 

4. Fotóinterpretációs célú felvételek készíttetése színes 
infra (színhelyes) filmre . Erre a felvételezésre 
technikai és gazdaságossági megfontolások alapján a 
fotogrammetriai célú felvételezéssel együtt, mérökama
rával, vagy a vegetációs idöszakban kézikamerával 
kerülhet sor . 

5. Az interpretációs célú felvételek kiértékelése: 
- növényzeti, 
- talajtani, 
- vízháztartási, 
- antropogén eredetű 
jellemzők meghatározása céljából. 

6. Fotogrammetriai feldolgozások elvégeztetése a tervezési 
alaptérképek és geodéziai alapadatok előállítása 
céljából. 

7. A meliorációs kiviteli tervek elkészítése a meghatáro-. 
zott koncepciók, az interpretált fényképi információk, 
valamint a fotogrammetriai feldolgozással nyert geodé
ziai alapadatok felhasználásával. 

8. Pótmérések a terepen, vagy pótkiértékelések a mérö
képeken. 

9 . Póttervezések elvégzése. 
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10. A kivitelezés ellenörzése légifelvételek alapján. 

11. Megvalósulási térkép készítése mérökamarás légifelvé
telek feldolgozásával. 

12. A meliorációs művek mÜködésének és állapotának felmérése 
légifelvételek feldolgozásával, a megvalósulás után 3-5 
évenként. 

A felsorolt tevékenységekben a távérzékelés nagy 
szerephez jut. Azt azonban, hogy az adott feladatokhoz a 
tervezö milyen mértékben veszi igénybe a távérzékelési 
eljárásokat, számos körülmény mérlegelésével kell eldönteni. 
Közülük a legfontosabbak: 

a tervezéshez rendelkezésre álló idö, 
a meglévö térképi és fényképi alapanyagok részletes
sége és aktualitása, 
a tervezési terület. nagysága, összefüggése más 
tervezési ütemekkel, 
a várható meliorációs beavatkozások nagyságrendje, 
a földi felmérés és a légifotogrammetria költségeinek 
aránya, 
a rendelkezésre álló anyagi eröforrások. 

Az alkalmazandó eljárások kiválasztásához a követke
zökben részletezésre kerülö múszaki és gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe kell venni. 

A terepi információk beszerzése jelentös idó és 
igényű helyszíni bejárásokat tesz szükségessé. Ezek 
igen nehezen általánosítható, függ a tervezési 
adottságain túl a tervezö szakmai rutinjától is. 

költség
köl tsége 
terület 

A tervezési terület teljes részletességü felmérésére 
terepi geodézia alkalmazása esetén általában nem kerül sor, 
hanem csak az elözetesen meghatározott meliorációs felada
tokhoz szükséges pontosságú felmérések történnek az egyes 
területrészeken. Ez a költségeket csökkenti, ugyanakkor a 
tervezési munka színvonalát rontja azáltal, hogy a szükséges 
beavatkozásokat már akkor meg kell határozni, amikor a 
tervezö birtokában az információknak még csak egy része van. 
Ennek következménye, hogy a területröl szerzett ismeretek 
bövülésével további terepi felmérések (pótmérések) válnak 
szükségessé, vagy ezek hiányában a tervek minösége romlik. 

A vonalas letesítmények felmérésének a tervezés által 
igényelt pontossága fotogrammetriai úton általában nem 
biztosítható gazdaságosan. Ennek az egyik oka az, hogy a 
szükséges pontossághoz túlságosan sok felvétel készítésére 
és kiértékelésére van szükség, a másik oka az, hogy 
fotogrammetriai feldolgozások csak növényzetmentes csatorna
szakaszokról és csak a víztükör szintjéig végezhetök. 
Mindezek alapján tehát a fotogrammetriai eljárásokkal 
készített szintvonalas térképek elöállítási költségéhez 
hozzá kell számítani a vonalas létesítmények helyszíni 
felmérésének költségeit. 

78 



A tervezési terület nagysága döntöen befolyásolja a 
távérzékelés alkalmazásának gazdaságosságát. 1000 hektárnál 
kisebb terület esetén általában a terepi felmérés olcsóbb, 
mint a távérzékelés. 1000 hektárnál nagyobb területek 
felmérését az esetek többségében fotogrammetriai módsze
rekkel gazdaságosabb elvégezni, ílymódon mintegy 20 %-os 
költségmegtakarítás érhetö el. 

A távérzékelés meliorációs kiviteli tervezésben való 
alkalmazásának gazdaságossági megítélésénél nem szabad 
figyelmen kivül hagyni a távérzékelés által nyújtott 
többletinformációkat sem, amelyek anyagi elönyöket jelen
tenek a teljes meliorációs munkafolyamat (tervezés, kivite
lezés, üzemelés, fenntartás) során. 
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F.3. A KIVITELI TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
TÉRJ5ÉP; ts FOTÓANYAGOK BESZERZÉSE, 
ELKESZITESE 

A melioráció tervezéséhez szükséges térkép- és fotó
anyagok beszerzése egymással összefüggő feladatok. Az, hogy 
milyen térképekhez lehet hozzájutni, meghatározza a távérzé
keléssel előálítandó térképek körét . 

F.3.1. Térképek és archív légifényképek beszerzése 
Az M = 1: 10 OOO méretarányú topográfiai térképek az 

ország egész területéről rendelkezésre állnak. A "Titkos" 
minősítésű u. n. " katonai" térképsorozaton kívül az ország 
területének 60 %-áról elkészültek már a nyílt minősítésű 
EOTR (Egyeséges Országos Térkép Rendszer) térképsorozat 
lapjai. Ez utóbbiak használata több előnnyel is jár: 

a térkép kezelésére vonatkozó szabályok kevésbé 
kótottek, 
az esetek legnagyobb részében az EOTR lapok újabbak, 
igy tartalmuk frissebb. 

Mindkét topográfiai térképsorozat lapjai - a kezelési 
szabályok betartása mellett - a Földmérési és Távérzékelési 
Intézetben szerezhetők be. 

A mezőgazdasági teruleteket ábrázoló földmérési alaptér
képek (kataszteri térképek) méretaránya 1:4000 vagy 1:2000 
(esetleg 1:2880). Hátrányuk, hogy rétegvonalakat nem 
tartalmaznak, így a terulet domborzatáról nem adnak informá
ciót, előnyük viszont, hogy viszonylag pontosan ábrázolják 
az egyes művelési ágak elhelyezkedését. Beszerezhetők az 
iJ letékes Földhivataloknál a hozzájuk tartozó telekkönyvi 
kivonatokkal együtt . 

A vízgazdálkodási társulatok és a KöVIZIG-ek kezelésében 
álló vízfolyások hossz-szelvényei az illetékes kezelő 
szerveknél szerezhetők be. 

A mérőkamarás légifelvételek az egész ország területét 
lefedik. Ezek tobbnyire topográfiai térképezési céllal 
készültek, így legnagyobb részük fekete-fehér, de találhatók 
közöttük egyéb filmanyagra exponáltak is. A Földmérési és 
Távérzékelési Intézet Adattárában vezetett nyilvántartás 
alapján a vizsgált területről rendelkezésre álló fényképek 
kikereshetők. Az eredeti felévtelek kikölcsönozhetők, vagy 
azokról másolat, nagyítás stb. készíttethető. 

A kézikamerás felvételek nincsenek központilag nyilván
tartva, igy a tervezési területről készült összes felvétel 
beszerzése sokszor komoly gyakorlati akadályba ütkozik. 
Rendszerint a készitő cégek archívumaiban találhatók meg. 
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F .3.2. Légifelvételek elkészíttetése 
A komplex meliorációra kijelölt területen a beavatko

zások meghatározásának első lépése a tanulmányterv elkészi
tése . A távérzékelésnek már a tanulmánytervezés során 
jelentős szerepet kell kapnia, hiszen segitségével nagy 
területek gyors, pontos, objektív vizsgálatára nyílik 
lehetőség . A távérzékeléssel szerezhető információk aligha 
nélkülözhetők a korszerű, magas színvonalú tanulmánytervek 
megalapozásakor. A tanulmánytervezés során nagyfelbontású 
űrfelvételek, és légifelvételekbÖl összeállított fotómoza
ikok a legcélszerÜbben használható távérzékelési alap
anyagok. 

A kiviteli tervek készítése során az űrfelvételek nem 
kapnak jelentés szerepet, légifelvételekre, fotomozaikra 
azonban nagy szükség van. Gazdaságossági szempontokat is 
figyelembe véve célszerű, ha a tanulmánytervhez készülő, 
interpretációs célú felvételezés olyan paraméterekkel 
történik, hogy a távérzékelt alapanyagok a kiviteli tervek 
készítéséhez is felhasználhatók legyenek. Ennek a nem 
mérőkamarás felvételezésnek az időpontját, úgy kell megvá
lasztani, hogy a felvételek minél több információt (talaj
tani, vízháztartási, növénytermesztési, stb . ) biztosítsanak. 
A készitésükre optimális időszak általában tavasz végén, 
májusban van. 

A kiviteli tervek geodéziai megalapozása céljából 
készülő mérőkamarás légifényképezést lombmentes időszakban, 
késő ésszel, vagy kora tavasszal kell végrehajtani. Amennyi
ben interpretációs célú felvételek készítésére nem kerül 
sor, úgy a mérőkamarás légifényképezést célszerÜbb tavasszal 
végezni. 

Légifelvétel ezés előkészítésekor és végrehajtásakor a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével kell eljárni. 
MérÖkamarás légifelvételek készítésének koordinálásához a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet több évtizedes tapaszta
lattal rendelkezik . 

A megrendelőnek meg kell adnia a repülési terv elké
szítéséhez szükséges adatokat: 

a felvételek készítésének célját, 
a munkaterület határait. 

A mérőkamarás légifényképezésekre évente négy ütemben 
kerül sor. A képek elkészülésének átlagos átfutási ideje 
o, 5-1 év. A felvételezés sikeres végrehajtása több külső 
tényező függvénye, ezért időbeni csúszások előfordulhatnak. 
Fontos tehát, hogy a kiviteli tervek ütemezése egy-két év 
idöelön nyel történjen a légifelvételezés vérehajtásához 
kellé időt b.iztosítva. 

Az elkészített filmanyag nyílt minősítésű, sajtóban 
történő publikálásához azonban engedély szükséges. 

Interpretációs célú felvételek készítésével több 
intézmény és kisvállalkozás is foglalkozik. A megrendelőnek 
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meg kell adnia a fényképezendö terület határait, a használni 
kivánt filmanyagot, és a felvételezési méretarányt. A 
felvételezés megtervezését és megszervezését mind a megren
delö, mind a felvételek készítője elvégezheti. Amennyiben 
mód van rá, célszerű a melioráció tervezöjének a fényképezö 
repülésen részt venni, mivel ennek során sok, a kiértékelést 
segitő személyes tapasztalatot lehet gyűjteni. A kézikame
rával készülö légifelvételezés átfutási ideje a megrende
léstöl számitott 1,5-2 hónap. A felvételek "Nyílt" minősíté
sűek. 

A távérzékelési technikák, a távérzékelt adatok a 
meliorációs tevékenység során a tanulmányterv megalapozá
sától a megvalósult létesítmények működésvizsgálatáig több 
lépcsöben is felhasználásra kerülnek. Fontos, hogy kezdettől 
fogva a tervezö és a távérzékeléssel és térképezéssel 
foglalkozó intézmény között jó együttműködés alakuljon ki. 
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F.4. Távérzékelési szakkifejezések magyarázata 

Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek azok a távérzé
kelési szakkifejezések rövid magyarázataikkal együtt, melyek 
az útmutatóban szerepelnek. A magyarázatok az egyes kife
jezéseknek csak azon értelmezéseit tárgyalják, melyek a 
szövegben szereplÖ jelentéssel kapcsolatosak. 

Abszolut tájékozás 
Fotogrammetriában a légifényképek kiértékelése során 
elÖállitott térmodell adott geodéziai koordinátarend
szerbe való illesztése. 

Aktív távérzékelés 
Azok a távérzékelési eljárások, melyek saját maguk által 
kibocsájtott elektromágneses sugárzást használnak fel a 
céltárgy megvilágítására. Ilyen például a radartechnika. 

--1 Analóq-digitális átalakjtás 
Folyamatos jelek kvantálása diszkrét, digitális érté
kekké. Erre például a fotográfiai úton készült felvéte
leknek a számítógép által kezelhetö digitális formájúvá 
alakításánál (digitalizálásánál) van szükség. 

t- -:--é . 
.--,~ Analog k 2teldolgoz!.!__ 

-- Légi- és űrfelvételek feldolgozása egyszerú szemlé
léssel, illetve optikai kiértékelő eszközök segítsé
gével. 

Atfedó légitényképek 
Részben ugyanazt a területet ábrázoló légifényképek. Az 
átfedés mértékét a légifénykép által ábrázolt teljes 
terület százalékában adják meg. 

---?/Digitális képfeldolgozás ~, 
Mágneses adathordozótY' tárolt felvételek számítógéppel 
történö feldolgozása a képi pontok intenzításértékein 
végzett matematikai műveletek segítségével. 

Digitális terepmodell (DTM) 
A felszín digitális formákon tárolt adathalmazok, amely 
a terep pontjainak vízszintes és függőleges koordinátáit 
egy meghatározott sürúségú rácsható csomópontjai szerint 
tartalmazza. Előállítása digitális sztereofotogram
metriával, vagy domborzati térképek digitalizálásánál 
történhet. 

Digitalizálás 
Fotográfiai úton készült felvételek digitális formába 
való alakítása . 

Digitalizáló berendezés 
A fotográfiai úton készült · felvételek digitális formába 
történö átalakítására szolgáló berendezés. A fényképet 
pixelekre bontja, majd mindegyik pixelhez egy a 
fénykép adott pontjához tartozó szürkeséggel arányos
értéket rendel. 
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Elektromágneses spektrum 

••4 
~ ~~ 

~~ 

ElÖfeldolgozás 
A térképtartalom módosítása: az 
jelenség kiemelése, hozzáférhetővé 
jelenségek elnyomása. 

értelmezni 
tétele, a 

kívfttnt 
zavaró 

Fedvény fólia 
Az interpretáció során a légifényképekre helyezendő 
átlátszó fólia, amin a kiértékelt elemek megrajzolhatók. 

Felbontóképesség 
Xz a legkisebb 
szerben, adott 
zödik. Értékét 
síkjában), vagy 
meg. 

egység, amely valamely felvételi rend
kontrasztviszonyok mellett még lekép

vagy vonalpár/mm értékben (a film 
méterben (a terepen) értelmezve adják 

Felvétel 
A földfelszín hegyesszöget bezáró kameratengellyel 
készített légifelvétel. 

Fotogrammetriai illesztöpont 
Ismert koordinátákkal rendelkező földi pont, mely a 
légifelvételen is egyértelműen meghatározható. 

Fotótérkép 
Transzformált légifelvételekre, mint alapra készített 
térkép, mely a felvételeken közvetlenül nem azonosítható 
legfontosabb térképi elemeket t _érképjelek segítségével 
ábrázolja, valamint megírásokat tartalmaz. A légifelvé
telek nem mentesek a domborzat okozta torzítástól . 

. Hamisszines kép 
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A természetestöl eltérő színek használatával történő 
képi megjelenítés. Célja valamilyen tárgy vagy jelenség 
szemléletesebbé tétele, felismerésének megkönnyítése. 
Legismertebb alkalmazása az infravörös színes kép. 
Hamisszínes képek előállíthatók multispektrális felvé-



telek egyes sávjainak különbözö színszürökön keresztül 
történő osszevetítésével is. 

Illesztópont 
A légifényképek és a térképek egymásra vetítéséhez, vagy 
a felvételek geometriai transzformációjához alkalmazott, 
mind a térképen, mind a felvételen azonosítható pont. 

Infra filmek 
A látható tartomány nagy részében és a közeli infravörös 
hullámhossz-tartományban is (400-900 nm-es hullámhoszon) 
érzékelő filmek. Fekete-fehérek, vagy színesek lehetnek. 
Az infravörös filmek nem érzékenyek az infravörös 
hősugárzásra, így hőérzékelő detektorként nem alkalmaz
hatók. 

Interaktív képfeldolgozás 
Képfeldolgozási módszer, melyben a feldolgozás menetét a 
feldolgozást végző szakember a részeredmények ismere
tében befolyásolhatja. 

Interpretoszkóp 
A légifényképek sztereó szemlélésére és kiértékelésére 
szolgáló műszer . 

Kézi kamera 
Nem mérÖképet készítő fényképezőgép, amelynek nagy 
fényerejű és kis el raj zolású optikája lehetövé teszi 
nagy távolságokból is jó minöségü képek készítését. A 
kézikamerát mind kézből, mind a repülőgéphez rögzítve 
lehet működtetni. A közel függőleges tengellyel készí
tett kézikamerás felvételek fotointerpretáción kívul, 
kisebb pontosságú térképezési feladatok megoldására is 
alkalmasak. 

Látószög 
A távérzékelő rendszert és az általa érzékelt felszín
rész két szélét összekötő egyenesek által bezárt szög. 

Légi fotogrammetria 
A légifényképeken történö mérésekkel foglalkozó szakte
rület. Feladata a fényképek alapján mérések, helymegha
tározások végrehajtása. Végterméke általában térkép. 

Légifotó interpretáció 
A légifényképeken lévö információk kiértékelésével 
foglalkozó szakterület. Feladata, hogy a tárgyak és 
jelenségek állapotát, fejlödését vizsgálja. A fényképin
terpretáció eredményeinek megjelenítése tematikus 
térképek vagy leírások, adatok formájában történhet. 

Légifotó mozaik 
Légifényképek egymás mellé illesztésével készített, 
közelítőleg méretarányos fotótermék. Megfelelően 
megválasztott méretarányú légifotómozaik elkészítése 
lehetővé teszi az egy képen ábrázoltnál nagyobb terüle
tek áttekintését egybefuggő vizsgálatát. 
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Légi hároms zögelés 
Légifényképek alapján végzett háromszögelés, mellyel a 
sztereó képpárok tájékozásához szükséges vízszintes és 
magassági ellenörzö adatok kerülnek meghatározásra. 

Légifénykép bea zonosít ása 
A légifényképen ábrázolt terület meghatározása a 
térképen. 

Légifényképek báz i s a 
Két átfedö légifénykép optikai középpontjai közötti 
távolság. 

Légi f é n yképez é si sor 
Folyamatos, közelítőleg egyenes repulés során átfedéssel 
folyamatosan készített légifényképek sora. 

Légifényképezési terv (re pül és i t erv) 
A lefényképezendő terület határait, a légifényképező 
repülés pontos útvonalát valamint az egyes felvételek 
készítésének helyét tartalmazó térképből, és a fényké
pezés összes paraméterét meghatározó szöveges részből 
álló terv. 

_;_é~r~~~~~k légkör az elektromágneses sugárzást egyes 
hullámhossz-tartományokba~evésbé nyeli el. A távérzé
kelési ábra k\llonösen alkalmas bullámnossz intervallu
mokat légkori ablakoknak nevezik. 

Mé r Ökamara 
Mérési és térképezési igényeket kielégítö, elhanyagolha
tóan kis elrajzolásokat tartalmazó felvételeket készítö 
fényképezögép. Fókusztávolságát nagy pontossággal adják 
meg . A felvételen rögzíti a képkoordináták megállapítá
sához szükséges keretjeleket, továbbá a kamara és a 
repülés fontos adatait : a fókusztávolságot, az optikai 
tengely függölegestől való eltérést mutató szelencés 
libellát, a repülés magasságát, a felvételkészítés 
idejét és a kép sorszámát. 

Mik rohullámú t ávérzé k elés 
Rádiófizika1mérési módszer a dm-es, cm-es és mm-es 
mikrohullámú hullámsávok felhasználsával. A felhőzet 
jelenléte lényegesen kevésbé zavarj a, mint a rövidebb 
hullámhosszokon végzett távérzékelést. A felszín 
mikrohullámú sugárzását ill . visszaverö képességét lehet 
meghatározni, amelyek kappcsolatba hozhatók a felszín 
fizikai tulajdonságaival. 

Multispektrális f e l v ételelt---
--U-gyanarrol a területről egy időpontban, különbozö 
hullámhosszakon készített felvételek . Mivel a földfel
sz1n1 objektumok a különbözö hullámhosszakon ~más-más 
elosz-tással sugároznak, vaqy verik vissza a rájuk esö 
ene~, így az &9yes~o~on mért intenzitásértélcek 
osszevetésével a j'é1~segeré'9ymi!'St61~~01"li'til"e€ok, -
os~-Cok. 
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Multitemporális felvételek 
Ugyanarról a teruletröl több 
hasonló technikai paraméterekkel 
Egybevetésükkel a földfelszíni 
vizsgálható. 

ortofotó 

idöpontban készített, 
rendelkezö felvételek. 
jelenségek dinamikája 

ortogonális vetületre transzformált légifelvétel, mely a 
repülÖgép dÖlése és a domborzat által okozott torzítá
soktól, azaz helyzeti hibáktól mentes. 

ortofotótérkép 
Kartográfiai elemekkel (jelkulcs, vizrajt, domborzat, 
stb.) kiegészített, fényképészeti, vagy nyomdai úton 
sokszorosított ortofotó. 

osztályozás 
Egy felvétel képpontjainak (pixeljeinek) kategóriákba 
való besorolása ·spektrális reflektanciájuk alapján. 
Kétféle alapvetö tipusa van: 

Tanítóval történö osztályozás: mintaterületek 
segítségével meghatározott kategóriákba kerülnek 
besorolásra a pixelek; 
Tanitó nélkül (automatikus) osztályozás (v . klaszte
rezés): tisztán matematikai szabályok szerint 
kerülnek a pixelek az egyes kategóriákba besorolásra. 

összevetitö berendezés 
Multispektrális felévtelek sávjainak különbözö szín
szürökön keresztüli összevetitésére alkalmas optikai 
berendezés. Az egyes sávokhoz tartozó színszürök 
cserélgetésével különbözö szinkompozitok álltihatók elö, 
ami közül kiválasztható a vizsgálni kívánt elem megje
lenítésére legalkalmasabb variáció. 

-1" 
~Pánkromatikus film 

Fekel:e-fehér„ egyrétegü negatív film. ~ényérzékenységi 
~artomány hasonló az emberi szemhez_. A megfelelön 
megvilágított és elÖhivott pánkromatikus film a szürke 
tónus igen sok árnyalatával rendelkezik. 

Passzív távérzékelés 
A vizsgált földfelszín által kibocsájtott saját sugár
zást, vagy a visszavert napsugárzást információ forrás
ként felhasználó távérzékelési eljárások. 

Pixel 
Oígi tális letapogatók által létrehozott elemi képpont, 
mely egy intenzitásértékkel jellemezhetö. Az általa 
leképezett terület nagyságát a távérzékelö berendezés 
szögfelbontása és a hordozóeszköz repülési magassága 
határozza meg . (Pl. Landsat TM esetében 30x30 méter.) 

Radar 
Aktív távérzékelö berendezés, mely a mikre- és rádióhul
lámok sávjában üzemel. 
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fi~inüer l 
A testek által kibocsájtott sugárzás mérésére szolgáló, 
nem képalkotó eszköz. 

Referencia adatok 
A felvételek kiértékelését segítő, a vizsgált földfel
színi jelenségre vonatkozó helyszíni mérések, megfigye
lések adatai. 

Reflektivitás 
Az elektromágneses sugárzással szembeni visszaveröké
pesség. 

sáv 
Az elektromágneses spektrum egy hullámhossz tartománya, 
melyben az érzékelö rögzíti az információt. Pl. az 
infravörös filmek a 400-900 nm-es sávra érzékenyitették, 
az emberi szem a 400-700 nm-es sávban lát stb. 

~stj.n~ompozjJ:f 
l 

zines kép, melyet a multispektrális felvételek sávja
inak különböző színekkel való ósszevetítésével lehet 
kapni. 

szögfelbontás 
Az a legkisebb látószög, mely alatt két tereprészlet még 
megkülönböztethető a távérzékelő rendszer számára. 

sztereó képpár 
Két, egymást 60-80 %-ban átfedő légifénykép. sztereó 
kiértékelő műszerben segítségükkel előállítható az 
átfedés sávjában a terep térhatású képe. 

sztereó küszöb 
A légifényképpáron 
különbség. Nagysága 
gaitól is. 

felismerhető 
részben függ 

legkisebb magasság
a szemlélő adottsá-

sztereó modell 
A felszín háromdimenziós képe, mely a szemlélőben alakul 
ki átfedő légifotók szemlélése során. 

sztereoszkóp 
Légifényképek sztereó szemlélésére alkalmas eszköz. 

sztereotriplet 
Három egymást kovetö fényképfelvétel, ahol a szélső 
képek fedésben vannak a középsővel. Ezáltal lehetővé 
válik a középső képen ábrázolt terület térhatású 
megfigyelése. 

szúró (optikai) 
Olyan anyag, mely elnyelés vagy visszaverés 
szelektíven módosítja az optikai rendszeren 
sugárzás hullámhossz eloszlását. 

útján 
átjutó 

Távérzékelés 
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Tudományág, amely a tárgyakra, vagy 
jellemző információk gyüjtésével és 
foglalkozik, olyan felvevő berendezések 

jelenségekre 
megmérésével 

segítségével, 



amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a vizsgált 
tárggyal, vagy jelenséggel. 

Tere.2!._Jelbontás 
A távérzékelési alapanyagokon felismerhetö legkisebb 
földfelszíni egység mérete. Al talában méterben szokás 
kifejezni. Fotóanyagoknál a film szemcsézete, elektro
nikus letapogatóknál az elemi érzékelö egységek mérete 
szabja meg, a repülési magasság függvényében. 

Térképaktualizálás 
A topográfiai és tematikus térképek ellenörzése, 
pontosítása és kiegészítése légifelvételek alapján. A 
légifényképeken nem azonosítható részleteket helyszíne
léssel kell ellenörizni. 

Térmodell 
A terepnek légi fényképek segítségével, sztereó kiérté
kelö műszerben elÖállított méretarányos térhatású képe, 
amin szabatos mérések végezhetök. 

Tesztterület 
Az űr- és légifelvételek által lefedett területek közül 
célszerüen megválasztott kisebb területegység, amely a 
kiértékelni kívánt jelenség szempontjából jellemzö egy 
nagyobb területre. A tesztterületen koncentráltan 
gyűjtött földi információk (referencia adatok) elöse
gitik a teljes terület felvételeinek helyes értelme
zését . 

Textúra 
A légifénykép v. ürfel vétel elemeinek térbeli szerke
zete. 

Tónus 
Szürkeségi fokozat a fekete-fehér felvételeken. 

Torzulás 
Az objektumok alakjának és helyzetének az eredetihez 
képesti megváltozása a felvételeken. Oka többek között a 
felvételezö rendszer belsö tulajdonsága (pl. lencsék 
elrajzolása), a felévtel centrális vetülete, a felvétel 
optikai tengelyének nem függöleges volta, valamint a 
domborzat hatása lehet. 
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