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Kivonat 

A modul hazai és nemzetközi projektek eredményei alapján mutatja be a távérzékelés alkalmazásának 

lehetőségeit, különös tekintettel a földhasználatra és az ezzel szoros összefüggésben lévő földfelszínborítás 

felmérésekre, valamint a változások nyomon követésére. Kiemeljük a távérzékeléssel nyert adatok 

tulajdonságait és alkalmazásának előnyeit. Megemlítjük továbbá a távérzékelés gyakorlati alkalmazása során 

felmerülő problémákat és az esetleges megoldási javaslatokat is. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
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4. fejezet - Földhasználati monitoring 
távérzékeléssel 

1. 4.1. Bevezetés 

A modul hazai és nemzetközi projektek eredményei alapján mutatja be a távérzékelés alkalmazásának 

lehetőségeit, különös tekintettel a földhasználat és ezzel szoros összefüggésben lévő földfelszínborítás 

felmérésekre, valamint a változások nyomon követésére. Kiemeljük a távérzékeléssel nyert adatok 

tulajdonságait és alkalmazásának előnyeit. Megemlítjük továbbá a távérzékelés gyakorlati alkalmazása során 

felmerülő problémákat és az esetleges megoldási javaslatokat is. 

A jelen tananyaghoz szorosan kapcsolódik a FHM8 modul, ahol egy eset tanulmány keretein belül bemutatjuk a 

földhasználat változásának vizsgálatát műholdas felvételek felhasználásával. 

2. 4.2. A távérzékelés alkalmazási lehetőségei 

A földfelszín jelenségeinek állapotvizsgálata, az összefüggések feltárása, mint igény már a múlt század második 

felében megfogalmazódott. Kiváltó oka az volt, hogy a fokozódó iparosodás, urbanizáció és az intenzív 

földhasználat a világon csaknem mindenhol megváltoztatta az eredeti ökoszisztémát. A felszín teherbíró 

képessége erősen csökkent. Az egyre gyakrabban előforduló lokális és globális környezeti problémák 

kezelésére, a természetes erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakításához szükség volt a 

földfelszínre vonatkozó adatokra, de olyan adatokra, amelyek teljes mértékben kompatibilisak és 

megismételhetők. Szükség volt egy új adatnyerési technológiára. A távérzékelés, mint adatnyerési és 

kiértékelési technológia, megjelenése óta gyors ütemben fejlődik, és az alkalmazási területek száma egyre 

növekszik. A műholdakon és más hordozók fedélzetén elhelyezett szenzorok folyamatosan pásztázzák Földünk 

felszínét, részletes (pl. 1x1 m – 30x30 m-es pixel méret) és ugyanakkor nagy (pl. 5000 – 36 000 km2) 

területekről homogén, periodikusan ismétlődő adatokat biztosítanak. A legújabb aktív módszerekkel – lézeres 

felmérési technológiával – nagymennyiségű és nagypontosságú georeferált adatokat nyerhetünk, ami a speciális 

adatnyerési igényeket is kielégíti. 

A távérzékelés alkalmazása szinte minden területre kiterjed, és egyre nélkülözhetetlenebbé válik. Országok, 

földrészek biztonságát segíti elő, többek között a meteorológiai előrejelzésben, a tengeri hajózás, halászat 

támogatása területén, valamint természetes és emberi tevékenység által kiváltott környezeti katasztrófák 

megfigyelésében, felmérésében. Több évtizedes kísérleteknek és gyakorlati alkalmazásnak az eredményei 

bizonyítják, hogy a távérzékelés a leghatékonyabb eszköz a természeti erőforrások felmérésében és a változások 

nyomon követésében. Az időbeli változások vizsgálatában nagyon fontos, hogy az adatok rendszeresen, azonos 

geometriai, radiometriai és spektrális jellemzőkkel készülnek. Más adatgyűjtési módszerekkel összehasonlítva a 

távérzékelésre olyan tulajdonságok jellemzők, melyeknek köszönhetően a távérzékelést egyre több területen 

eredményesen alkalmazzák, azt is mondhatjuk, hogy a távérzékelés nélkülözhetetlen a XXI században. Ezek a 

tulajdonságok a következőkben foglalhatók össze: 

• A távérzékelés homogén adatrendszert biztosít. Egy távérzékelő szenzor gyorsan, pillanatszerűen, időben 

állandó technikával készít felvételeket nagy kiterjedésű területekről, így a megfigyelt földfelszín állapotának 

eltéréseit és az esetleges környezeti hatásokat mutatja. A napszinkron pályán mozgó műholdak egy adott 

terület fölé mindig azonos helyi időben térnek vissza. Minden elemi földfelszíndarabról érkező energia 

mennyiség rögzítése nem egyedi, esetleg szubjektív döntések alapján keletkező mérést jelent. Az adatok 

egységes rendszert képeznek és az adatok homogenitása nem csak egy adott terület vagy egy ország területére 

jellemző, hanem globális szinten is. Ez különösen fontos kontinentális jellegű problémák, mint pl. a 

környezetvédelem kezelésében. 

• Jó térbeli, időbeli mintavételezésű adatrendszert szolgáltat. A távérzékelő pásztázó rendszerek a szenzor 

terepi felbontásának megfelelően pixelenként rögzítik az adatokat, így egy felvétel sűrű szabályos 

rácshálózatban történő mérésnek fogható fel. A multispektrális szenzorok esetén minden pixelhez annyi adat 

tartozik, ahány sávban működik a szenzor, vagyis a földfelszín ugyanazon kockájáról nem egyetlen kép, 

hanem képek sorozata készül. A mérések pontosan tervezhető visszatérő időszakonként, azonos helyi időben 

megismételhetők. 
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• Gyors adatgyűjtés, ami naprakészséget biztosít. Az állandó pályán keringő műholdak – a technikai 

adottságoktól függően – a Föld teljes területéről néhány nap alatt képesek felvételeket készíteni. Egyes 

esetekben földi irányítással egy adott területről a visszatérési időnél rövidebb időközzel megismételhető a 

felvételezés. Az adatok néhány napon belül a felhasználónál lehetnek. A légifelvételek vagy a videokamerás 

felvételezés eredménye még gyorsabban eljuthat a felhasználóhoz. Ez nagyon fontos a gyors lefutású 

folyamatok vizsgálatában, mint pl. környezeti katasztrófáknál. 

• Olcsó és automatizálható adatnyerés. Az erőforrás-kutató műholdfelvételek nagy területről (pl. LANDSAT 

34 000 km2, SPOT 3600 - 4800 km2) nyújtanak információt. Ennek következtében az űrfelvételek rendkívül 

kedvező, megközelíthetően pár Ft/ha fajlagos költségen beszerezhetők. A légifényképezés esetén egy felvétel 

kisebb területet fed le, így a fajlagos költség valamennyivel nagyobb lesz (néhány száz Ft/ha). A távérzékelés, 

mint adatnyerés alacsony fajlagos költsége mellett jóval kevesebb munkaráfordítást igényel, mint amennyi a 

hagyományos terepi felmérésekhez szükséges. Az adatmennyiséget nézve, mind az űr-, mind a légifelvételek 

esetén a fajlagos költség jóval kisebb és előállításuk kevesebb munkával jár, mint a terepi adat-felvételezés. 

• A digitális felvételek számítógéppel feldolgozhatók. A távérzékelt felvételeken a tematikus tartalom 

meghatározása jelentős szakértelmet és speciális képfeldolgozási rendszerek alkalmazását igényli. A 

távérzékelés kezdeti szakaszában ez nehézséget jelentett a felvételek kiértékelésében és alkalmazásában. A 

múlt század végén a számítástechnika fejlődése következtében a számítógépek használata mindennapossá 

vált. A számítástechnika lehetővé teszi a digitális felvételek objektív, hatékony feldolgozását. A digitális 

képeket és a kiértékelés eredményeit közvetlenül térinformatikai rendszerbe integrálhatjuk. A számítógépes 

feldolgozás adja meg a távérzékelés hatékony gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségét. 

A távérzékelés hátrányaként a kiértékelésben rejlő nehézségeket kell megemlítenünk. A felvételeken a tematikus 

tartalom meghatározása jelentős szakértelmet és speciális képfeldolgozási rendszerek alkalmazását igényli. A 

tematikus tartalom meghatározásának pontossága, megbízhatósága rendkívül sok tényezőtől függ. 

A távérzékelés korszerű, hatékony eszköz a megújuló és nem megújuló természeti erőforrások megfigyelésében, 

a lejátszódó folyamatok nyomon követésében. A megújuló természeti erőforrások vizsgálatában a 

legjelentősebb alkalmazási területek a következők: 

• mezőgazdaság 

• földhasználat, területgazdálkodás, városfejlesztés 

• erdőgazdálkodás 

• környezetgazdálkodás, környezetvédelem 

• vízgazdálkodás 

• tengerek, óceánok megfigyelése, a halászat, hajózás segítése 

• meteorológia 

A továbbiakban a modul célkitűzésének megfelelően ismertetünk távérzékelés alkalmazási lehetőségeket a 

földfelszínborítás és a földhasználat felmérésében és monitoringjában. Ennek során bemutatjuk egyes hazai és 

nemzetközi projektek eredményeit. A nemzetközi és a hazai alkalmazások és kutatás-fejlesztési eredmények 

teljes körű áttekintésére a jegyzet keretein belül nincs mód. 

3. 4.3. A távérzékelés alkalmazása a földhasználat 
felmérésében 

A földhasználat és annak változása jelentős mértékű hatást gyakorol a természetes növénytakaróra és a 

tájszerkezet kialakulására. Mind lokális, mind globális szinten befolyásolja a természetben lezajló folyamatokat 

pl. a víz körforgását, a talajdegradációt, a környezet és a környezet biodiverzitásának változásait. Már a múlt 

században is felmerülő környezet szennyeződési problémák, katasztrófák összefüggést mutatnak az emberi 

tevékenységgel. A természeti erőforrások, mint a talaj, a vízkészlet és a levegő feltételesen megújuló 

erőforrások. Egy meggondolatlan beavatkozás az ökoszisztémába, láncreakciót válthat ki és beláthatatlan 

következményekkel járhat. A probléma felismerésével egyértelművé vált, hogy a gazdálkodásban figyelembe 

kell venni: 
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• a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást 

• az ésszerű földhasználatot 

• talaj- és vízkészleteink minőségének megóvását 

• a táj értékeinek megőrzését 

A természeti adottságok és használat közötti egyensúly megteremtésének, a fenntartható földhasználat 

kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a területi adottságok, egy terület jellemzőinek felmérése, és olyan 

térinformatikai adatbázisba szervezése, amely aktuális, objektív, pontos és több szinten felhasználható adatokat 

biztosít. A környezeti állapot felmérésével, a felmerülő problémák kezelésére alkalmas eljárások kutatásával, a 

természet adottságait figyelembe vevő földhasználat megteremtésével egyre több hazai és nemzetközi 

tanulmányban, kutatási programban foglalkoznak. A földhasználat, felszínborítás térképezése, a változások 

nyomon követése mellett a környezetben lezajló kölcsönhatások vizsgálata és számszerűsítése a cél. Az ilyen 

jellegű vizsgálatok térhez kötött és nagytömegű adatokat kezelni képes rendszereket igényelnek. Az adatnyerési 

igényeket az új technológiák fejlesztése követi. A távérzékelés, mint adatnyerési technológia gyors ütemben 

fejlődik. Az egyre több és egyre jobb térbeli, időbeli és spektrális felbontású szenzorok működtetésével 

növekszik a Földre vonatkozó adatmennyiség. Használata világszerte elterjedt, és sok gyakorlati probléma 

megoldását eredményezte. Az aktuális állapot felmérése, térbeli és időbeli változások nyomon követése mellett 

megvalósítható a terület komplex vizsgálata, melynek során például a talaj-növény, talaj-víz rendszerről a térben 

folyamatos, valós idejű információhoz juthatunk. A távérzékelés egyik legnagyobb felhasználója a 

mezőgazdaság. A távérzékelést a mezőgazdasági gyakorlatban a földhasználat felmérésére, a termesztett 

növények elkülönítésére, termésbecslésre, biomassza meghatározásra, a talajok vizsgálatára alkalmazzák. 

Olyan földhasználat megteremtéséhez, mely egyensúlyban van a terület természeti adottságaival szükséges a 

terület talajtani adottságainak megismerése és a talaj állapotának felmérése. A talajdegradáció (erózió, 

szikesedés) vagy a minőség javulás (természetes talajképző folyamatok, emberi beavatkozás) a talaj biológiai és 

fizikai tulajdonságainak változásával jár, ami a spektrális tulajdonságok módosulását jelenti és távérzékeléssel 

kimutatható. 

A talajtani felméréshez legjobban vegetációmentes időszakban készült felvételek használhatók, de esetenként a 

vegetációs időszakban készült felvételek is alkalmasak lehetnek. A növény fejlődése nagy mértékben a talaj 

állapotától függ, így a növényzet fajta és állapota indikátorként szolgálhat. 

A távérzékeléssel nyert adatok kiértékelésével elvégezhető: 

• a fő haszonnövények azonosítása és területük felmérése (a tábla mérete és alakja, a vetésszerkezet 

azonosítása, a fő haszonnövények megkülönböztetése és a területi arány felmérése) 

• a növények fejlődésének nyomon követése, egészségi állapotának kimutatása, információ nyerése a növény 

fejlődési üteméről, vitalitásáról, a növényzetben keletkezett károkról, a tápanyag- és vízellátásáról stb. 

• természetes vegetációval fedett területek felmérése és az állapotra vonatkozó információ nyerése 

• beépített területek felmérése 

• tájszerkezet azonosítása, térképezése 

• a földhasználat következményeként jelentkező környezeti és művelési problémák feltárása 

• talajtérképezés, talajállapot felmérés 

3.1. 4.3.1. Egyes földhasználati kategóriák megjelenése 
műholdas felvételeken 

A földhasználat távérzékelési adatok alapján történő felmérése során a terület felszínborítási eltéréseket és a 

felszín egységeinek egymáshoz való viszonyát, összefüggéseit vizsgáljuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

ilyen jellegű vizsgálatokhoz legtöbb információt a látható, a közeli és a közepes infravörös spektrális 

tartományban rögzített adatok közvetítenek. Ezen sávok felhasználásával előállítható ún. hamisszínes 

színkompozit, ahol a vegetáció általában piros, a csupasz talaj szürkés-kék és a víz kék, sötétkék színnel jelenik 
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meg. A vegetációs időszakban készült űrfelvétel részletét szemlélve látható (4-1. ábra), hogy egyes tematikus 

kategóriák, mint pl. szántó nem egy színnel jelennek meg, hanem több színárnyalatot, sőt színeltérést is 

tapasztalhatunk. A színeltérések, árnyalatbeli különbségek a felszínborítás eltéréseire utalnak. Az egészséges 

vegetációra jellemző piros szín a termesztett növények fajtájától, fejlettségi állapotától, a stresszhatásoktól 

függően a bíborvöröstől a halvány sárgáig terjedő színek skálájában változhat (4-1. ábra – A jelű képrészlet). A 

vegetációmentes talajok színe hasonlóan nagyon változatos lehet. A fehér, rózsaszín, szürke, kék árnyalatok a 

talaj kémiai és fizikai tulajdonságaitól, valamint a talaj degradáció fokozatától függnek (4-1. ábra – B jelű 

képrészlet). Az erdős területek a mezőgazdasági területektől jól elkülöníthetők, a színűk barnás-vörös (4-1. ábra 

– C jelű képrészlet). Egyes fafajok különböző levélszerkezetük miatt a közeli infravörös tartományban a 

legnagyobb biztonsággal elkülöníthetők. A települések a kékes-szürke szín és a jellegzetes szerkezet 

(utcahálózat, lakóépületek, ipari zónák, parkok) alapján ismerhetők fel (4-1. ábra – D jelű képrészlet). A 

víztestek (folyó-, állóvizek) mélységüktől, tisztaságuktól, illetve szennyezettségüktől függően sötétkék, kékes-

fekete színben jelennek meg (4-1. ábra – D jelű képrészlet). A nád jelenléte vagy alga elszaporodása esetén a 

vízparton vagy a vízben különböző árnyalatú piros színű, szabálytalan foltok láthatók. Az egyes objektumok 

azonosításánál nagyon fontos a méret, alak és a környezettel való viszonynak a figyelembe vétele. 

 
4-1. ábra Egyes földhasználati kategóriák megjelenése LANDSAT TM 345 színkompoziton: A) mezőgazdasági 

vegetáció, B) csupasz talaj, C) erdő, D) település, víz 

Az egyes földhasználati kategóriák elkülönítés az űrfelvételeken viszonylag egyszerű és egyértelmű, azonban a 

felmérés tematikus pontosságát a felvétel időpontja befolyásolja. Előfordul, hogy egy adott időpontban egyes 

tematikus spektrális tulajdonságai hasonlóak vagy egyformák, ami téves osztályozást eredményezhet. Ilyenkor a 

probléma más időpontban készült felvételek felhasználásával megoldható. 

3.2. 4.3.2. Földhasználat változás példái 

A földhasználat kisebb mértékű változásai az emberi tevékenyég következménye. Egy ország teljes területét 

érintő földhasználati változások történelmi átalakulásokhoz köthetők, mint pl. az 1947 utáni kollektivizálás, 

vagy az utolsó rendszerváltozással járó földreform hatása. 
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Az utóbbi években a földhasználati viszonyokban jelentős változások következtek be. Az urbanizáció, az 

iparosodás és a vele járó tevékenységek a mezőgazdasági művelés alól kivett területek növekedését 

eredményezték. A használat ilyen jellegű változása főleg a lakóterületek közelébe eső külterületekre vonatkozik. 

A mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldek többségét – a tulajdonviszonyok változása mellett – ugyanúgy 

hasznosítják. A multitemporális űrfelvételeken nagyon jól láthatók a talajművelési (kis- és nagytáblás művelés) 

formában bekövetkezett változások. A 4-2. ábra egy terület privatizáció előtti és utáni talajművelési formáit 

mutatja (Verővé Wojtaszek M., 2009). 

 
4-2. ábra A talajművelési formában (kis- és nagytáblás művelés) bekövetkezett változások a privatizáció 

hatására (1990-ben és 2000-ben készült űrfelvételek). Felvételek FÖMI archívumából származnak. 

A mezőgazdasági rendszer változása, a privatizáció és az ezzel kapcsolatos más folyamatok gondos felmérést, 

nyomon követést igényelnek. A távérzékelési adatok nem csak statisztikai célokhoz, hanem a táblák egyedi 

ellenőrzéséhez is használhatók. A naprakész tényadatoknak különösen fontos szerepe van az agrárpolitika által 

nyújtott támogatás vagy kompenzálás ellenőrzésében. Az EOSAT (Earth Observation Satellite Company) 

projekt keretein belül multitemporális űrfelvételek (LANDSAT TM) összehasonlításával, a privatizáció 

következtében változó szántóföldi növénytermesztés egyes paramétereinek távérzékeléssel való 

kimutathatóságát vizsgálták. A projekt végrehajtása során megkísérelték a kistáblás művelés és földhasználat 

geometriai (méret, térbeli eloszlás) és tartalmi (inhomogenitások, egyenetlen fejlődés, kvantitatív fejlettség) 

paramétereit meghatározni, és lehetőleg számszerűen jellemezni. Az összehasonlítást 1987 és 1993 között 

végezték az Alföldön kiválasztott hét tesztterületen, mintegy 400 mezőgazdasági tábla, illetve 1200 kisparcella 

vizsgálatával. A LANDSAT TM felvételek alapján a következőket vizsgálták: 

• a tábla méretét és alakját, 

• a vetésszerkezetet, a fő haszonnövények területi arányát, 

• a földhasználat megfelelő voltát és művelési problémáit. 

A táblák méretére és alakjára vonatkozó hagyományos módon gyűjtött adatok – földhivataloktól és más 

adatgyűjtő állomásoktól – a tényleges művelési adatoktól különbözhetnek a változások nyomon követésének 

hiánya, így elsősorban a tulajdonviszonyok és a művelési mód gyors változása következtében. Két időpontban 

történt adatgyűjtés felhasználásával (műholdas képek) viszont kimutatható volt a privatizáció előtti és utáni 

állapot, valamint a területi változások. A felvételeken a 0,3-0,4 hektáros táblák különíthetők el, amennyiben nem 

nyúlt az alakjuk. Ha a szomszédos táblákon ugyanaz a növény található nehéz az elkülönítésük. 
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A több időpontban készült multispektrális felvételek osztályozásával a földhasználatra vonatkozó adatokat 

nyerhetünk és vizsgálhatjuk az adott időintervallumban bekövetkezett változásokat. Az 1990 és 2004 közötti 

időszakban bekövetkezett változások példái (Verővé Wojtaszek M., 2007): 

• A mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldek többségét – a tulajdonviszonyok változása mellett – 

ugyanúgy hasznosítják. A tíz év eltéréssel készült űrfelvételeken nagyon jól láthatók az eltérő talajművelési 

(kis- és nagytáblás művelés) formában bekövetkezett változások (4-2. ábra). Szántó területek elemzése során 

célszerű külön vizsgálni a vegetációval borított és vegetációmentes táblákat. 

• Az urbanizáció, az iparosodás és a vele járó tevékenységek a mezőgazdasági művelés alól kivett területek 

növekedését eredményezte. A használat ilyen jellegű változása főleg a lakóterületek közelébe eső 

külterületekre jellemző. A lakóterületek meghatározásához és elkülönítéséhez a beépített terület 

folytonosságát vettük figyelembe. A lakóterület, mint tematikus kategória heterogén, ide tartoznak a kisebb-

nagyobb méretű lakóépületek, ipari létesítmények, utak, rekreációs területek, parkok stb., amik együttesen 

befolyásolják az elektromágneses energia visszaverődését. Az intenzitási értékek ismétlődése a lakóterületre 

jellemző textúrát eredményez, ami vizuálisan jól elkülöníthető más kategóriáktól. 

• Országos szinten megfigyelhető az erdőterületek növekedése, ami összefüggésben van az 

erdőgazdálkodásban folyamatosan végzett erdőműveléssel, valamint a talajvédelemmel. Az új erdőterületek 

egy része a korábbi mezőgazdasági táblákon fordul elő. A véghasználat (kitermelés) is a felszínborítás 

változásával jár (4-3. ábra). 

 
4-3. ábra Erdőterületek és gyümölcsös terület változása műholdas felvételen (1990-2004) 

• Az állókultúrák, szőlő-, gyümölcs területek (4-3. ábra) osztályba sorolási pontosságát a termesztett 

gyümölcsfaj, a fák, a szőlő állapota befolyásolja. Ezekre a területekre jellemző intenzitási értékek sok esetben 

keverednek a parlagon hagyott területekkel, gyepterületekkel és egyes esetekben szántókkal. 

• A természetes és mesterséges tavak a műholdas felvételeken egyértelműen azonosíthatók. Azonban a part 

közelében megjelenő nád vagy az aszály következtében vízszint csökkenés és a meder megjelenése 

melléosztályozást okozhat. 

3.3. 4.3.3. Földhasználat és felszínborítás monitoringja 
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A sikeres környezetmonitorig alapvető feltétele a felmérési eljárás meghatározása és a kvantitatív standard 

módszertan kidolgozása, mely kell, hogy tartalmazzon szigorúan definiált nómenklatúrát, felmérési méretarányt 

és a térképezendő egységek nagyságára vonatkozó információt. A távérzékelés, mint adatforrás időben 

ismételhető, egységes adatokat biztosít, ami lehetőséget ad a környezetünk felmérésére akár globális szinten. Az 

1980-as évektől kezdődően több hazai és nemzetközi projekt keretein belül kezdték el kidolgozni az olyan 

rendszereket, amelyek egységes adatokat szolgáltatnak a Föld felszínéről. Ezek a távérzékelésen alapuló 

térinformatikai adatbázisok nélkülözhetetlenné váltak a hatékony környezetpolitikában, a fenntartható 

földhasználat kifejlesztésében és más szakterületeken. Az első ilyen jellegű projektekhez tartozik a CORINE 

Land Cover (CLC), amelynek során Európa több országban a leggyakoribb felszínborításokat szigorú 

nómenklatúra szerint térképezték. A CLC program mellett számos átfogó európai kutatási projekt indult el a 

földhasználat felmérésére CLUSTER (Classification for Land Use Statistic, Eurostat), a városi terjeszkedés 

nyomon követésére MOLAND (Monitoring Land Use Dynamics), EVDAB (European Database of 

Vulnerabilities for Urban Areas). A Föld népességének növekedésével, az iparosodással és az urbanizációval a 

beépített területek folyamatos növekedése jár. Jelenleg az Európai Unió lakosságának 80%-a városi térségekben 

él (EEA 2006), Magyarországon 67% a városlakó (KSH 2009). A beépítéssel azonban csökken a természetes 

élettér, ami hatással van a természet egyensúlyára. A MOLAND program az urbánus térségek területi 

dinamikáját vizsgálva, az európai legnagyobb agglomerációk területhasználati változásairól gyűjtött adatokat. 

Az EVDAB program a településben vizsgálja a környezeti kockázatokat természeti és társadalmi adatbázisok 

alapján. 

3.3.1. 4.3.3.1. CLUSTER 

A földhasználati statisztikai adatokkal szemben növekvő minőségi, megbízhatósági és objektivitási 

követelményeket hagyományos felmérési módszerekkel egyre nehezebb teljesíteni. A távérzékelés új 

adatnyerési lehetőséget ad, és adatforrásként szolgálhat a földhasználat felmérésében és a földhasználati 

statisztikai adatbázis létrehozásában. A CLUSTER (Classification for Land Use Statistics, Eurostat Remote 

Sensing project – Klasszifikáció földhasználati statisztikák számára) Eurostat projekt vizsgálja a távérzékelés 

alkalmazhatóságát a statisztikai adatnyerésben. 

A program három fő szakaszból áll: 

• módszertan kidolgozása, különös tekintettel a földhasználati nómenklatúrára, 

• a távérzékelés alkalmazása a földhasználat felmérésében és az eredmények integrálása a statisztikai 

információs rendszerbe, 

• a távérzékelési technológia tesztelése különböző országokban (statisztikai igények elemzése). 

Az űrfelvételek osztályozása hasznos eszköze lehet az agrár-statisztikai információs rendszernek. Az 

osztályozáshoz használt földhasználati nómenklatúra meghatározása a jelenleg használt földhasználati 

kategóriák alapján történt, de a definiálásnál figyelembe kellett venni olyan szempontokat, mint a statisztikai 

alapszabályok, a megfigyelési egység, a megfigyelési mód, az osztályozási szabályok és a pontossági 

követelmények. A nómenklatúrának továbbá függetlennek kell lennie az információgyűjtési módszertől. A 

CLUSTER projekt fogalomjegyzéke négy szintet, szintenként 6, 16, 35 és 60 tételt tartalmaz. A legkisebb 

térképezett egység definiálását megnehezítette, hogy a statisztikai kimutatásban nyilvántartott földhasználati 

kategóriák felszíni borítása nem mindig homogén (4-4. ábra). Pl. a lakóterület, mint földhasználati egység 

homogén, de felszíni borítása heterogén: épületek, utak, zöldterületek stb. Az egyes hasznosítási kategóriáknak a 

fizikailag homogén területek felelnek meg (pl. mezőgazdasági területek, rekreációs területek). A legkisebb 

térképezett egység meghatározásánál különbséget kell tenni a zonális és lineáris objektumok között. A fenti 

megfontolások alapján a felmérés 1:25 000-es térképezési méretarány alkalmazásával történt. Ennek a 

méretaránynak a 400 m2 zonális és 20 méter lineáris legkisebb térképezett egység felel meg. Az űrfelvételek 

alapján levezetett földhasználati adatok több területen is felhasználhatók, mint pl. Európa agglomerációinak 

meghatározásában. Az Európa agglomerációinak meghatározása távérzékelési módszerekkel című projekt 

szabványosítja az agglomerációk azonosításának távérzékeléses módszereit és az adatokkal szemben támasztott 

minőségi és pontossági követelményeket. 
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4-4. ábra A különböző földhasználati kategóriák megjelenése műholdas felvételen (SPOT 342, részlet) 

A projekt szakaszai: 

• Földhasználati térképek szerkesztése űrfelvételek alapján (LANDSAT TM, SPOT HRV). A földhasználati 

kategóriáknak meg kell felelnie a statisztikai hivatalok által használt kategóriáknak. 

• Az urbán morfológiai zónák becslése az előző szakasz eredményeinek felhasználásával. A meghatározásnál 

általános szabály a beépített terület folytonossága. 

• Az agglomeráció területének lehatárolása. Az urbán morfológiai zónák és az adminisztratív határok egymásra 

vetítése. 

Az űrfelvételek osztályozásával létrehozott tematikus térképek előre definiált statisztikai kategóriákat 

(CLUSTER szabályok) tartalmaznak, ami az eredmények kompatibilitását garantálja. A tematikus térképek 

pontossága növelhető a városi területekre vonatkozó vegetációs index számítással vagy az objektumok 

alakjának, textúrájának és a környezettel való kapcsolatának elemzésével. Az ismeretlen kategóriák 

beazonosítását más forrásból származó referencia-adatok és légifelvételek interpretációja segíti. 

Az urbán morfológiai zónák becslésében európai statisztikai szabályokat is figyelembe vettek, amely szerint a fő 

lakóterülettől számított 200 méteres sáv hozzátartozik az urbán morfológiai zónához (4-5. ábra). A lakóterületek 

fizikai határainak azonosítási alapját a beépített területek folytonossága képezi. Az urbán morfológiai zónák a 

szükséges adatok és szabályok birtokában teljesen automatizált módon előállíthatók. 

Az urbán morfológiai zónák és a város adminisztratív (joghatósági, kerületi) határainak megfeleltetése.  

Az európai statisztikai fogalmaknak megfelelően urbán agglomerációnak mondható minden lokális egység, 

amelynek több mint 50%- a beépített területhez tartozik. Ezt a kritériumot teljesítő területek kijelölése teljesen 

automatizálható. A digitális kiinduló adatok alapján az agglomerációs egységek kiválasztása (meghatározása) 

automatikusan történik. 
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4-5. ábra Urbán morfológiai zóna meghatározása Hamburg és Lyon példáján. Forrás: 

epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explaine.. 

A távérzékelt adatok digitális, időben ismételhető jellege miatt a statisztika számára nemcsak a jelenlegi 

állapotról adhatnak információt, hanem az adatok multitemporális (többidejű) analízisével megállapítható, 

illetve prognosztizálható a földhasználati tendencia. A projektben alkalmazott távérzékelésen alapuló módszer 

pontosabb eredményeket nyújt, mint az érvényben lévő hagyományos módszerek. Az egységes digitális bemenő 

adatok kezelése a térinformatikai rendszerben szabványosítható, tárolható, könnyen felújítható és a pontosságuk 

ellenőrizhető. 

Új koncepció az agglomerációk területének meghatározásában. 

Egyes eredmények azt mutatják, hogy az agglomeráció területének meghatározásához használt kritériumok (a 

beépített terület %-os aránya) módosítása, mely a lakó- és beépített terület hányadosát veszi figyelembe, több 

alkalmazási lehetőséget ad (pl. a lakóterületek potenciális fejlesztési lehetőségének felmérése, tervezése). 

A lakó- és a vegetációval fedett területek felmérési adatai – a földhasználati térképek alapján – a lakóterületek 

tervezésénél indikátorként használhatók. 

3.3.2. 4.3.3.2. Föld felszínborítás monitoringja 

A XX. században kezdődő intenzív környezeti változások és az ezzel járó egyensúly megváltozása, valamint a 

környezet teherbíró-képességének csökkenése az emberi tevékenység következménye volt. Az iparosodás, a 

nagy agglomerációs területek kialakulása és növekedése az erdő- és mezőgazdasági területek csökkenését 

eredményezte. A népesség növekvő élelmiszer szükségletének kielégítéséhez az újabb termőterületeket az erdők 

kiirtásával és a mocsarak lecsapolásával nyerik. Az így elindított láncreakció következménye a természetes 

növényzet és az állatvilág életterének folyamatos csökkenése. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy 

meggondolatlan döntések olyan méretű környezeti változásokat indítanak el, amelyek a környezet 

visszafordíthatatlan pusztulásához, környezeti katasztrófákhoz vezetnek. A probléma felismerésével az 

ellentétes folyamatok is elindultak, pl. az egyes területek eredetihez közeli állapotának visszaállítása. Egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a környezetgazdálkodás azzal a céllal, hogy a csábító, de csak rövidtávú anyagi 

előnyöket nyújtó területfejlesztésen túlmutató, hosszú távon megtérülő, környezetkímélő megoldásokat 

alkalmazzon. Ehhez körültekintő tervezés szükséges, ami viszont megbízható adatok nélkül lehetetlen. Az 

űrfelvételek segítségével nagy területekről homogén, periodikuson ismétlődő adatokat nyerhetünk, így az 

aktuális állapotot tükröző tematikus térképek gyorsan elkészíthetők és szükség esetén felújíthatók. 
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A CORINE Land Cover program 

A XX. század második felében a gazdasági és energiaválságok, a környezetgazdálkodási problémák 

rádöbbentették az emberiséget arra, hogy erőforrásaink nem végtelenek. A meggondolatlan gazdaságpolitikai 

döntések következményei nem zárhatók egy ország határai közé, vagyis felismerték a problémák globális 

jellegét is. A több országot érintő környezetpolitika meghatározásához világosan ismerni kell a környezet 

különböző jellemzőit, mint például: 

• az egyes országok környezeti állapotát, 

• a természetes területek földrajzi eloszlását és állapotát, 

• a felszínborítás jellegét és a talaj állapotát, 

• a környezetbe bocsátott toxikus anyagok mennyiségét, 

• a természeti veszélyforrásokat. 

1985-ben az Európa Tanács döntést hozott a CORINE (Coordination of Information on the Environment) 

programról, melynek célja az EK és 1991-től a Közép-kelet Európai országok környezeti állapotára vonatkozó 

információinak összegyűjtése, az adatrendszer összeállításának koordinálása, az információ megbízhatóságának 

és az adatok kompatibilitásának biztosítása. A program végrehajtásához olyan eljárásokat terveztek, melyek 

biztosítják a környezeti adatok összegyűjtését, szabványosítását és cseréjét. Továbbá létre kellett hozni egy 

olyan Földrajzi Információs Rendszert (GIS-t), amely környezeti információt szolgáltat az EK környezet 

gazdálkodási politikájának kialakításához. A program a lehető legtöbb felhasználó számára biztosítja a 

homogén, az egyes országokra kompatibilis és periodikuson felújítható információt. A környezet állapotát 

legjobban a felszínborítás tükrözi. Felszínborításnak nevezzük a földfelszín megfigyelhető, 1 évnél hosszabb 

periódussal változó biofizikai jellemzőit. A felszínborítás térképezéséhez és adatbázis létrehozásához műholdas 

felvételeket használnak, melyek a földfelszín tényleges állapotát mutatják. A térképezés számítógéppel segített 

interpretációval, topográfiai térképek és terepi bejárással nyert referencia adatok alkalmazásával történik. A 

felvételek számítógépes interpretációját előfeldolgozás előzi meg. A CORINE Land Cover projekt gazdája az 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, Koppenhága). 

Az űrfelvételek előfeldolgozása során Magyarországon az EOV koordináta rendszerbe való transzformáció és 

radiometriai javítás után hamisszínes színkompzitokat hoztak létre. A tematikus kategória lehatárolás 

(fotóinterpretáció) helyességét és pontosságát kiegészítő dokumentációk alapján, légifelvételek vizsgálatával, és 

szükség esetén terepi ellenőrzéssel végezték. A digitális adatbázist a fotóinterpretáció eredményeinek manuális 

digitalizálásával (vektoros üzemmódban) vagy szkenneléssel (raszteres üzemmódban) hozták létre. Napjainkban 

már közvetlenül a képernyőn megjelenített színkompoziton végzik a digitalizálást. A LANDSAT TM (újabban 

SPOT 4/5 és IRS P6 LISS) felvételek alapján elkészített 1:100 000-es méretarányú tematikus térkép (CLC100) 

az egész országot lefedi. A digitalizált felszínborítási térkép mellett az adatbázis a kategóriánkénti statisztikai 

analízis eredményeit is tartalmazza. Az adatbázisban – a tervezettnek megfelelően – csak azok az objektumok 

jelennek meg, melyek területe 25 hektárnál nagyobb (a 25 hektárnak egy 5*5 mm-es négyzet vagy 2,8 mm 

sugarú kör felel meg ebben a méretarányban), illetve 100 méternél szélesebbek. A tematikus kategóriákat az EK 

országai a teljes terület jellemzésére alkalmas, előre megfogalmazott, rögzített nómenklatúra szerint határozzák 

meg. 

A fogalomjegyzék háromszintű: 

• az első szint (5 tétel) a felszínborítottság nagy kategóriáinak felel meg, melyek planetáris méretarányban 

észlelhetők, 

• a második szint (15 tétel) 1:500 000 és az 1:1 000 000 méretarányban használható, 

• a harmadik szint 44 tételt foglal magába és a Land Cover projekt kereteiben 1:100 000-es méretarányban 

használható. 

A fogalomjegyzékben foglalt fő kategóriák: 

1. Mesterséges felszínek pl.: 1.1. Lakott terület 

2. Mezőgazdasági területek pl.: 2.1. Szántóföldek 
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3. Erdők és természetközeli (semi-natural) területek pl.: 3.1. Erdők 

4. Vizenyős területek pl.:4.1. Szárazföldi vizenyős területek 

5. Vízfelületek pl.: 5.1. Kontinentális vizek 

Az első CORINE felszínborítási adatbázis 1985 között 26 európai országra, mintegy 4 millió km2-re készült el 

1:100 000 méretarányban. 

Az 1990-92-es állapotot tükröző magyarországi adatbázis az EU-csatlakozás előkészítésénél felmerülő kérdések 

megválaszolásához és több hazai feladat megoldásához sem tematikailag, sem területileg nem volt elég 

részletes. Így 1996-ban a kormány határozatban rendelkezett az 1:50 000-es CORINE felszínborítási adatbázis 

(CLC50) létrehozásáról. A CLC50 adatbázis az 1998/99-es SPOT űrfelvételek alapján készült (4-6. ábra). A 

legkisebb térképezett terület mérete 4 ha, állóvizekre 1 ha és a minimális vonalas elem szélesség pedig 50 m. A 

CLC100 és CLC50 összehasonlítása a 4-7. ábrán látható. A nómenklatúrát magyarországi viszonyokhoz 

illeszkedve dolgozták ki és öt fő felszínborítási kategórián belül 87 alosztályt különböztettek meg (Büttner Gy., 

2003). 

 
4-6. ábra A CORINE felszínborítási térképezés alapját képező SPOT műholdas felvétel és számítógéppel 

segített interpretációval levezetett tematikus térkép. Forrás: http://www.fomi.hu/corine/clc50.htm 



 Földhasználati monitoring 

távérzékeléssel 
 

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
4-7. ábra A CLC100 és CLC50 elemeinek összehasonlítása. Forrás: http://www.fomi.hu/corine/clc50.htm 

A CLC1990 európai adatbázis felújítása 2000-ben kezdődött meg. A felújításhoz minden résztvevő országban 

LANDSAT 7 ETM műholdfelvételeket használtak. A felújítás mellett a két felmérés közötti időben 

bekövetkezett, 5 ha-nál nagyobb felszínborítási kategóriák változásairól is készült adatbázis. A CLC2000 

projektben nagy hangsúlyt fektettek a minőségre annak érdekében, hogy a résztvevő országok adatbázisai 

ténylegesen összehasoníthatók legyenek. Egyes országokban a nemzeti vetületben elkészült adatbázisokat 

alakítják át egységes, európai vetületbe. Hazánkban az új felmérés nem a standard módon (a CLC1990 

felújításával) történt, hiszen a teljes ország területéről már rendelkezésre állt egy nagyobb felbontású nemzeti 

adatbázis (CLC50). Ennek következtében a CLC2000 adatbázis a CLC50 generalizálásával készült, majd az 

1990-es űrfelvételekre támaszkodva az 1990 és 2000 között bekövetkezett változások kimutatására is sor került 

(Büttner Gy., 2004). 

A felszínborítás harmadik felmérése is megtörtént, melyhez 2006-ben készült felvételeket használtak fel. A 

projektben résztvevő országok feladata a 2006-ra vonatkozó CLC adatbázis elkészítése, valamint a 2000 és 2006 

közötti időszakban bekövetkezett felszínborítási változások térképezése volt. Az adatbázisba csak az 5 ha-nál 

nagyobb változások kerültek be. A felszínborítási kategóriák és a 2000- 2006 közötti változások felmérése 

multitemporális SPOT-4/5 és IRS-P6 felvételek alapján történt. A CLC2006 projektben már Európa 38 országa 

vett részt. A GMES program keretében a CLC2006 mellett a talajfedettség adatbázisa is elkészült. Ezt a 

felmérést azonban központosítva végezték, a tagországok a felmérés ellenőrzésében vettek részt (Büttner Gy. et 

al, 2010). 
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4-8. ábra A felszínborítás változások a fő felszínborítás kategóriák tükrében. Forrás: 

http://www.urvilag.hu/foldmeresi_es_taverzekelesi_int./20080514_kornyezetunk_valtozasai_20002006 

3.3.3. 4.3.3.3. A földhasználathoz kapcsolódó más projektek 

NATURA 2000 

A Natura 2000 projekt célja az Európai Unió országaiban a természetvédelmi értékek felkutatása volt és olyan 

különleges területek kijelölése, ahol az eredeti, megmaradt élővilág található. A területek kijelölésénél az 

Élőhely-védelmi Irányelv és a Madárvédelmi Irányelv szempontjait vették figyelembe. A térképezésre került ún. 

természet megőrzési területeken a vadon élő növény- és állatfajok, illetve élőhelytípusok kerültek a védelme alá. 

A kijelölt területek megfelelő kezelést kapnak és oly módon használhatók, hogy a növény- és állatfajok, 

valamint élőhelyek hosszú távon fennmaradhassanak. Magyarországon jelenleg 467 különleges természet 

megőrzési területet jelöltek ki (4-9. ábra), ami az ország területének közel 21%-át tesz ki. A Natura 2000 

adatbázisába Európa szárazföldi területeinek mintegy 17%-a került be. 

 
4-9. ábra Különleges Természetmegőrzési Területek. Forrás: 

http://www.wwf.hu/index.php?alal=161&id=161&p=vedelem&sub=3, 

http://www.grasshabit.hu/index_hun.php?i=page&id2=100018 

MePAR 
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Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően az uniós mezőgazdasági célú támogatások kifizetésének 

lebonyolításához hazánkban létrehozták a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH). A támogatások 

igényléséhez, adminisztrálásához és ellenőrzéséhez szükséges volt az országos földterület-azonosítási rendszer 

kiépítése, mely megfelelő térinformatikai adatbázissal rendelkezik (IIER). Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 

Rendszer egyik legfontosabb eleme a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR). 

A MePAR a földterülethez kapcsolódó európai uniós támogatások igényléséhez használt kizárólagos azonosítási 

rendszer. A területalapú támogatások igénylése nem az ingatlan-nyilvántartási (tulajdon) adatok alapján, hanem 

MePAR fizikai blokk alapján történik. A MePAR alapegysége a fizikai blokk. A fizikai blokkokat a 2000. évi, 

az ország teljes területét lefedő ortofotó alapján és több évet átfogó űrfelvétel idősor felhasználásával alakították 

ki a FÖMI-ben. Egy fizikai blokk nem a jogi, hanem a természetes határokat (pl.: út, fasor) követi, és többnyire 

azonos típusú művelés alatt lévő földterületet (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő stb.) foglal magában. Egy fizikai 

blokkban általában több mezőgazdasági tábla van, és területét több gazdálkodó is művelheti. Az azonosítási 

alapegységet a mezőgazdasági tábla képezi ami egy olyan összefüggő mezőgazdasági földterületet jelent, 

amelyen egyetlen termelő egyetlen növényfajt (vagy növényfajtát) termeszt. Az egyedi blokktérképen a 

blokkazonosító mellett fel van tüntetve és egyértelműen elkülönítve a támogatható és nem támogatható területek 

(pl. lakó- és gazdasági épületek, facsoportok, csatornák stb.) nagysága. Támogatást igényelni csak a ténylegesen 

bevetett és megfelelően művelt terület alapján lehet. A rendszer továbbá figyelembe veszi a MePAR-hoz 

kapcsolódó más támogatási jogcímek (pl. Kedvezőtlen Adottságú Területek, Érzékeny Természeti Területek, 

speciális esetek – pl. árvíz) lehatárolását is, valamint információt nyújt egyes korlátozó tényezőkről, pl. 

nitrátérzékerny területek, 12%-nál meredekebb lejtős területek. 

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) 2003 szeptemberében az EU jogszabályoknak 

megfelelő, egységes térinformatikai rendszerben elkészült az ország egész területére. 2004-től a FÖMI a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megbízásából végzi a MePAR változásvezetését és 

felújítását. A változásvezetés a gazdák által benyújtott blokkhatár-módosítási kérelem alapján vagy hivatalból 

(pl.: új autópálya megépülése) történhet. Az évenkénti blokkrendszer felújításhoz (az ország egy harmadán) új 

adatfelvételezést kell használni. A MePAR adatbázis felújítása az ország teljes területére vonatkozóan 2005-ös 

légifelvételekből készült ortofotó alapján történt. A fizikai blokkok (összesen 292 273) átvizsgálása során egyes 

esetekben a művelés-szerkezet jelentős változása miatt a blokkot teljesen át kellett alakítani (4-10. ábra). A 

terület más jellegű változásainak figyelembe vételével a blokkhatár pontosítására, a támogatható terület 

módosítására került sor. 

 
4-10. ábra Jelentős blokkhatár változás autópálya építés miatt. Forrás: FÖMI előadás anyag. 
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Az IIER-hez tartozó integrált ellenőrző rendszer az adminisztratív ellenőrzés mellett a távérzékeléses és a terepi 

ellenőrzésre (4-11. ábra) helyezi a hangsúlyt. Az összes beérkezett kérelem átmegy adminisztratív ellenőrzésen, 

melynek célja a hibás, jogtalan területi túligénylések, pl. az azonos táblára érkező kettős igénylések kiszűrése. 

Az adminisztratív ellenőrzés a MePAR területadatainak felhasználásával és a kérelmekkel visszaküldött 

blokktérképeken feltüntetett mezőgazdasági táblák rajzai alapján történik. A területalapú növénytermesztési 

támogatások távérzékeléses ellenőrzése 1999 óta folyik. Az elején 3, majd 2002-től mind a 19 megyét érintő 

mintaterületre terjedt ki. Ennek keretében űr- és légifelvételekkel a FÖMI TK által kifejlesztett térinformatikai 

rendszer segítségével a benyújtott támogatási kérelmeket összevetik a tényleges állapottal. Az ellenőrzés a 

termesztett növényre, a megművelt tábla méretére és újabban a terület Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 

Állapotára vonatkozik. A terület tényleges felmérése és azonosítása szuper nagyfelbontású – 0,5-1 m – 

felvételek alapján történik. A termesztett növény azonosításához nagyfelbontású – 10-25 m – űrfelvételek 

idősorait használják. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) ellenőrzése során a művelés 

minimális szintjére vonatkozó feltételek betartását vizsgálják a digitális domborzatmodell és a távérzékelés 

segítségével. A vizsgálathoz tartozik a szántóterületek művelésben tartása, a gyommentes állapot biztosítása, a 

nem kívánatos fás szárú növények elterjedésének megakadályozása a gyepterületen és a 12%-nál nagyobb 

lejtésű területen termeszthető növényfajokra vonatkozó szabályok (kapás kultúrák termesztése tilos) betartása. 

 
4-11. ábra A kérelmek távérzékeléses ellenőrzése saját fejlesztésű szoftverrel a FÖMI-ben. Forrás: FÖMI 

előadás anyag. 

Az EU elvárásoknak megfelelően az IIER létrehozásával a távérzékelés és térinformatika eszközeinek 

felhasználásával sikerült egy olyan összetett adatbázist felépíteni, mely több szakterületen használható. A 

MePAR olyan egyedi, távérzékelésen alapuló térinformatikai adatbázis, melyet több százezer ügyfél 

rendszeresen használ ügyintézéséhez. 

4. 4.4. Összefoglalás 

A tananyag elsajátítása során Ön megismerte a távérzékeléssel nyert adatok gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségeit a földhasználat és felszínborítás térképezésében és monitoringjában. Az itt bemutatott hazai és 

nemzetközi távérzékelési projektek tanulmányozásával olyan további, átfogó ismereteket kaphat, melyek 

alapján képes lesz felismerni – e témakörben – azokat a problémákat, feladatokat, amelyek a távérzékelési 

adatok felhasználásával megoldhatók. 

Önellenőrző kérdések 

1. Foglalja össze a távérzékeléssel nyert adatok általános tulajdonságait! 
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2. A különböző földhasználati kategóriák megjelenése egy hamis színkompoziton mivel függ össze? Soroljon 

példákat! 

3. Milyen szerepet játszik a távérzékelés a földhasználat térképezésében, a földhasználati viszonyokban 

bekövetkezett változások felmérésében (tematikus kategóriák azonosításának problémái és megoldási 

alternatívák)? 

4. Jellemezze a távérzékelt adatok szerepét a földhasználati monitoringban! 

5. Hogyan látja a távérzékelés szerepét a felszínváltozások vizsgálatában (CORINE projekt alapján)? 

6. Soroljon fel néhány nemzetközi és hazai projektet, amelyek távérzékelési módszerekkel (térinformatika 

alkalmazásával) vizsgálják a földfelszínt! Válasszon egyet és részletesen jellemezze! 

7. Jelen modulban felsorolt projektek hogyan veszik figyelembe a talajvédelmet? 
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