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Az őrfelvételek
• nagy (pl. 5000 - 36 000 km2-es) területekrıl
• részletes (pl. 1x1 m - 30x30 m-es pixelméret) 
• homogén , 
• periodikusan ismétl ıdı (több mőhold esetén 3-4 naponta) adatokat 
biztosítanak.

Copyright: ESA, EURIMAGE, FÖMI (2000)



„…az emberi létnek, civilizációnknak csak akkor van jövıje Földünkön, 

ha kiemelt figyelmet fordítunk bolygónk egészsége megırzésére.” 

A természeti erıforrások 
megújulásának egyes feltételei: megújulásának egyes feltételei: 

•a természeti erıforrások 
fenntartható gazdálkodása

• ésszerő földhasználat 

• talaj- és vízkészleteink 
minıségének megóvása

• táj értékeinek megırzése 



WAREMA (Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken)

A WAREMA projekt célja a Velencei-tó vízgyőjtıjének olyan komplex 
elemzése, melynek eredményeivel elısegíthetı a tó vízminıségének 

javítása, a terület védelme. 



A WAREMA projekt tesztterülete (a Velencei-tó 
vízgyőjtıje) LANDSAT TM (1990) felvételen

A vízgyőjtı 
területéhez tartoznak 

• a Vértes délkeleti 
lejtıi

• a Mezıföld északi 
része 

• a Velencei hegység 

Copyright: ESA, EURIMAGE, FÖMI (1990) 

A vízgyőjtı határa

• a Velencei hegység 



A kutatás célja:

• A Velencei-tó vízgyőjtı földhasználatának felmérése

• A területen bekövetkezett földhasználat    
változásainak elemzése

A kutatáshoz felhasznált távérzékelési adatok

A vízgyőjtı földhasználat felmérése, 
a földhasználat változásának nyomonkövetése

A kutatáshoz felhasznált távérzékelési adatok

• LANDSAT TM (1990)

• SPOT (2000)

• ASTER (2004)

Az adatok kiértékeléséhez alkalmazott szoftverek

• ERDAS IMAGINE

• IDRISI ANDES



1. Mg-i vegetáció (szántó)
2. Rét
3. Erdı
4. Talaj (szántó)
5. Víz
6. Szılıs-gyümölcsös
7. Település

A Velencei-tó vízgyőjtıjének 
földhasználata (1990)

LANDSAT TM 354 (1990.július)



1. Mg-i vegetáció (szántó)
2. Rét
3. Erdı
4. Talaj (szántó)
5. Víz
6. Szılıs-gyümölcsös
7. Település

A Velencei-tó vízgyőjtıjének 
földhasználata (2000)

SPOT 354 (2000.július)



A Velencei-tó vízgy őjtıje földhasznosítás változásának követése távérzékelé ssel

Kategória Terület (km 2) 
1990 felmérés

Terület (km 2)
2000 felmérés

Változás

1. Mg-i terület  (szántó) 268.9837 329.2096 +60.2259 (+22%)
2. Rét 115.3775 108.5924 -6.7851 (-5%)

3. Erdı 148.4944 91.1064 -57.388 (-38%)
5. Víz 26.3781 28.4488 +22.0707 (+8%)
6. Szılıs-gyümölcsös 9.7325 7.5212 -2.2113  (-23%)
7.Település 29.4787 32.7644 +3.2857 (+13%)



Az ASTER (Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) 213, 2004.április

Includes material METI and NASA (2004)



ASTER és LANDSAT TM spektrális felbontása

Látható (VIS)   közeli infravörös(NIR)    közepes inf ravörös (SWIR)              termális infravörös (TI R)

Hullámhossz ( µm)

http://www.vterrain.org/Imagery/satellite.html

• a látható és a közeli infravörös tartományban
(4 sáv) a képeknek 15 m
• a közepes infravörösben (6 sáv) 30 m 
• a termális infravörösben 90 m



Gyümölcsös – szántó változásai

Gyümölcsös kivágásaGyümölcsös kivágása



1990 és 2004 idıintervallumban bekövetkezı földhasználat változás

Gyümölcsös terület növekedése

LANDSAT TM 354, 1990. július SPOT243, 2000. augusztus 



Szılıs terület felszámolása

szılı

Kivágott sz ılı helyén szántó 

LANDSAT TM 354, 1990. július SPOT243, 2000. augusztus 

szılı



Nagy- és kistáblás mővelés

LANDSAT TM 1990 SPOT  2000 ASTER 2004



Nagy- és kistáblás mővelés

ASTER 2004 SPOT  2000



Mezıgazdasági mővelés alól kivett területek növekedése

ASTER 2004LANDSAT TM 1990



Rét – szántó változás

LANDSAT TM 1990 SPOT 2000 ASTER 2004



Erdıterületek változása

Kivágás (véghasználat) 



Erdıterületek változása

1990 2000

Kivágás nyomai

Fiatal állomány



bányamg-i vegetáció 

Tanuló területek az intenzitási térben

talaj

erdı



Egyes tematikus kategóriák spektrális tulajdonságai 

(ASTER felvételen kijelölt tanuló-területek alapján) 

Intenzitási értékek átfedése



A Velencei-tó vízgyőjtıjének 
földhasználata (2004. április)

Includes material METI and NASA (2004)



A Velencei-tó vízgyőjtıjének 
földhasználata (1990)

LANDSAT TM 354 

(1990.július)



LAND CHANGE MODELER alkalmazása földhasználat 
kiértékelésében

1990 és 2004 év földhasználat adatai alapján



LAND CHANGE MODELER alkalmazása földhasználat kiértékelésében



A földhasználat változásának kiértékelése az 1990 és 2004 év 
földhasználat adatai alapján

Kategóriánkénti 
terület 

- csökkenés, illetve 

- növekedés



Kategóriánkénti változás
(terület növekedés és 
csökkenés különbözete)



0.9

Adott kategória változása



Az 1990 és 2004 földhasználat változásának térképi kiértékelése

Kategória terület (km2)

1 (Rétbıl Szántó) 76.4 

2 (Erdıbıl Szántó) 45.9

3 (Szántóból Rét) 42.7

4  (Szántóból        
Beépített terület)

5.6



Az 1990 és 2004 földhasználat stabilitásának térképi megjelenítése



Adott kategória növekedés, csökkentés illetve állandóságának együttes 
térképi megjelenítése…..

Kategória       terület (km2)     változás 

1             53.8   Losses (csökkenés)

2           214.5   Persistence (változatlan terület) 

3           131.9   Gains  (növekedés)



Adott kategória átmenete egy meghatározott 

(vagy bármely) kategóriába



Szántó kategória változása beépített terület javára……

1 - beépített terület



Pákozd

Szántó kategória változása beépített terület javára

1 - beépített terület



Két meghatározott kategória közötti változásának 
térképi megjelenítése



Szántó-víz közötti változás térképi megjelenítése



Szántó-víz (meder) közötti változások térképi megjelenítése

Állóvíz mőholdas felvételeken



LAND CHANGE MODELER alkalmazása földhasználat 
kiértékelésében

Két idıpontban meghatározott 
földhasználat adatai alapján

A földhasználatban bekövetkezet változások elemzése (idıbeli és térbeli elemzések) 

Az IDRISI raszter alapú térinformatikai (GIS) és képfeldolgozó 
rendszer, mely igen hatékony térinformatikai és képfeldolgozó 
eszköztárral rendelkezik. A legújabb az Idrisi 15 The Andes Edition 
verzióban térbeli elemzések eszközeit továbbfejlesztették. 
Lehetıség nyílik a környezetvédelmi monitoringra, a változás- és 
idısoros elemzésekre, összetett és több szempontot figyelembe 
vevı döntés elıkészítésre, helyzetelemzésre, modellezésre, stb..



http://mip.typepad.com/photos/uncategorized/satellite.gif

Köszönöm figyelmüket!


