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 1. Bevezetés

A belvizek kialakulása összetett folyamat, amelyet számos tényező határoz meg. A korszerű
geostatisztikai módszerek és a GIS segítségével meghatározhatók azok a tényezők, amelyek
belvízképződési szempontból relevánsak és alapjai egy pontos belvíz-veszélyeztetettségi
térképnek. A belvíz-veszélyeztetettség általánosságban egy olyan térbeli jellemzőnek
tekinthető, amely azt fejezi ki, hogy a statikus és dinamikus hatótényezők együttes hatása
miatt, adott területet potenciálisan milyen mértékben sújthat belvíz szélsőség.

A belvízkutatás terén felgyűlt tapasztalatok mellett számos nyitott kérdés fogalmazható meg,
amelyek közvetve vagy közvetlenül mind a veszélyeztetettségi térképezés és
kockázatértékelés kivitelezését nehezíthetik:

- Az észleléshez és a gyakorlati hatásokhoz (károkozáshoz) köthető bizonytalanság
miatt érthető módon az ismert belvíz definíciók sem a térbeli, sem az időbeli
kiterjedésre, sem a felszín alatti fázisarányra vonatkozóan nem adnak egyértelmű
útmutatást. Az elvinek tűnő probléma gyakorlati jelentőségű is, hiszen a mennyiségi
kritériumok hiánya miatt a belvíz tanulmányozása óhatatlanul szubjektívvé válik.

- A jelenség kiterjedésének terepi és/vagy távérzékeléses mérése a technikai fejlődés
ellenére országos viszonylatban továbbra is jelentős bizonytalansággal terhelt
(Rakonczai et al., 2003; Pálfai, 2004; Kozák, 2009; van Leeuwen, 2012).

- A belvíz kialakulásának és megszűnésének hidrológiai hatótényezői régóta ismertek,
azonban azok csak nehezen és bizonytalanul számszerűsíthetőek. Ennek egyik fő oka
a hatótényezők számához, tér- és időbeli változékonyságához mérten szűkös az
adatellátottság (Kozma, 2013).

- Többek között erre vezethető vissza az, hogy a belvíz védekezés hatékonysága és
jelentősége szakmai vita tárgya. A korábban egyértelműen pozitív megítélést az elmúlt
15 év országos belvizei és a védekezés tapasztalatai jelentősen rontották (Ijjas, 2002;
Somlyódy, 2011; VKKI, 2011; Dajka és Bacskai, 2012). A kérdést tovább árnyalják
az elmúlt időszak kutatási eredményei is: Kozák (2006) rámutatott, hogy a védelmi
rendszer az elöntések csúcsértékét kevésbé befolyásolja és elsősorban a tartósság
csökkentését teszi lehetővé.

- A belvízhez köthető károk értékelése javarészt jellemzően a mezőgazdasági
terméskiesés és a védekezés költségeinek becslésére korlátozódik. Ennek lehetséges
oka az, hogy közgazdaságilag még a közvetlen hatások jó része is nehezen
számszerűsíthető (pl. infrastrukturális károk, hordalék lerakódás, erózió, talaj
degradáció, járványügyi problémák, stb.; Vámosi, 2002). A témában tudományosan
megalapozott gazdasági elemzés alig található (Ijjas, 2002; Pinke, 2012), ami
rendkívül bizonytalanná teszi a belvízkockázat múltbeli tapasztalatokra, adatokra
alapuló becslését.



A belvízkutatás, így a hidrológiai leírás és a veszélyeztetettségi térképezés terén az elmúlt
időszakban jelentős előrelépések történtek, amelyek részben a fent felsorolt kihívásokra is
megoldást kínálnak. A távérzékelés és a térinformatika fejlődésével a szintetikus térképi
eljárások egyre kifinomultabbak lettek, melyek közül meghatározó a NAIK ÖVKI (illetve a
jogelőd HAKI) vezetésével kidolgozott módszer, aminek alapja a Komplex Belvíz-
veszélyeztetettségi Mutató (KBM), illetve továbbfejlesztett változata a regresszió krigelésen
alapuló Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség (KBV).

A belvízi veszélyeztetettség és a természeti tényezők kapcsolatának tisztázását célzó korábbi
kutatásaink eredményeire támaszkodva 6 fő tényező számszerű értékén túl számos környezeti
segédváltozót határoztuk meg (Pálfai et al., 2004; Körösparti et al., 2009; Körösparti és
Bozán, 2011a; Körösparti és Bozán, 2011b; Körösparti és Bozán, 2012; Pásztor et al., 2014;
Bozán et al., 2015). A Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség (KBV) térkép
szerkesztéséhez a regressziós krigelési eljárást alkalmaztuk, amely kombinálja a tematikus és
a térbeli becslést. Az országos szintű elemzés sokrétűsége és összetettsége miatt arra
törekedtünk a KBV kialakításánál, hogy a hosszú idősoros tényleges belvízelöntési adatok,
illetve a legfőbb befolyásoló tényezők és az őket jellemző környezeti segédváltózók súlyozott
értékeinek figyelembevételével elkészítsünk egy a síkvidéki területekre kiterjedő, regionális
megbízhatóságú, ugyanakkor megfelelő adatokkal lokális pontosságot is kifejező belvíz-
veszélyeztetettségi térképet. A geostatisztika eszközeivel a rendelkezésre álló területileg és
tartalmilag is inhomogén adatokból a térinformatikai elemzésre alkalmas térképi állományok
szerkeszthetők.

Jelen dolgozatunkban a veszélyeztetettségi térképezés két szegmensét emeljük ki, ahol
különösen hatékonyak a korszerű interpolációs és regressziós módszerek.

2. A veszélyeztetettség térképezésének módszertana

A belvíz-veszélyeztetettség általánosságban egy olyan térbeli jellemzőnek tekinthető, amely
azt fejezi ki, hogy a statikus és dinamikus hatótényezők együttes hatása miatt, adott területet
potenciálisan milyen mértékben sújthat belvíz szélsőség. A belvíz-veszélyeztetettség
(ellenben a „belvízveszéllyel”) a hatótényezők és az elöntés esélye tekintetében is hosszabb
idő átlagát veszi figyelembe. Módszertanunk alapja, hogy a legfőbb állandó és változó
tényezők figyelembevételével olyan térképsorozatot szerkesszünk, amely lokális pontossággal
jellemezi a vizsgálati terület belvízi veszélyeztetettségét. Ehhez 6 fő tényező digitális térképét
kell megszerkesztenünk, amelyek alapjai egy-egy jól definiált 1-től 5-ig terjedő paraméter.
Minél nagyobb a vizsgált tényező értéke, annál kisebb a belvízképződés lehetősége. A belvízi
veszélyeztetettség és a természeti tényezők kapcsolatának tisztázását célzó korábbi
kutatásaink eredményeire támaszkodva az alábbi 6 fő tényező számszerű értékét határoztuk
meg és használtuk fel a végső térképek szerkesztésénél:

 1. Hidrometeorológiai tényező (a súlyozott csapadék és a lehetséges párolgás éves értéke
hányadosának 10%-os előfordulási valószínűségű értéke);
2. Domborzati tényező (relief energia a HIDRODEM terepmodell alapján + 8 db
környezeti segédváltozó);
3. Talajtani tényező (víznyelési sebességből és egyéb mutatókból meghatározva, a
Kreybig-féle talajtérképek és a Várallyay-féle térképek alapján + 3 db környezeti
segédváltozó);
4. Földtani tényező (a felső 10 méteres rétegöszlet fő jellemzőiből, mint az agyagossági
százalékból, a vízzáró réteg vastagságából és elhelyezkedéséből számítva, melyek egyben
környezeti segédváltozók);



5. Talajvíztényező (2-2 magas talajvíz (LNV1961-1990, LNV1991-2014) átlaga, konkrét
kútadatokra feldolgozva és a HIDRODEM-hez igazítva);
6. Földhasználati tényező (művelési ágakból, mint rét-legelő, szántó, erdő, stb.
meghatározva, felhasználva a CORINE Landcover CLC50 adatbázist).

Módszertanunk alapján a belvíz-veszélyeztetettségi térkép szerkesztéséhez alkalmazott
regressziós eljárás során a „független” változók a belvízképződést befolyásoló kiválasztott
tényezők, míg a „függő” változó a tényleges belvíz-elöntési adatok alapján szerkesztett
belvíz-gyakorisági térkép, más szóval az elöntés relatív gyakorisága. A dunántúli síkvidéki
területek esetén nem áll rendelkezésre megfelelő számú elöntési térkép, ezért az összesített
elöntés térképi állománya egyrészt a rendelkezésre álló elöntés adatokból, illetve a Pálfai-féle
felparametrizált elöntési adataiból, másrészt pedig a FÖMI által a Mezőgazdasági
Kárenyhítési Program keretében 1998-2014 közötti elöntési eseményekből készített
műholdkép kiértékelések alapján készült adatbázis általunk kijelölt random tanulópontokban
mért elöntés gyakorisági értékekből adódik.

A belvíz-veszélyeztetettségi térképezést (Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató
továbbfejlesztett változata => Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség, KBV) a
környezeti modellezésben egyre több területen bizonyító geostatisztikai módszer, a regresszió
krigelés alkalmazásával végeztük el. Ennek során a vizsgált tényező térbeli változását a térbeli
interpoláció mellett a vele közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló segédváltozók
figyelembe vételével modellezzük. A regresszió krigelés során a térképezendő tulajdonságot
először a környezeti változók többváltozós regressziójával becsüljük, majd a modellezett
értékek és az adatok közötti eltérések térbeli kiterjesztése krigelési eljárással történik. A
regressziós modellek, illetve a reziduumokon alapuló krigelési becslő eljárás eredőjeként
kapjuk meg Magyarország síkvidéki területeire vonatkozóan a belvíz-veszélyeztetettség
térbeli becsléseit, azaz a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűséget. A belvíz-
veszélyeztetettség alatt azt a valószínűségi változót értjük, ami statisztikailag értelmezhető
formában megadja, hogy adott területen (pl. térképi cellában) mekkora eséllyel következik be
a vizsgált hidrológiai szélsőség.

3. Belvíz-gyakoriság

A függő változó szerepét betöltő belvíz-gyakorisági térkép elkészítésnél került elsőként
alkalmazásra a lineáris krigelés és a felparametrizálás.

Az elöntésekre vonatkozó területi adatok alapvetően két, jelentősen eltérő forrásból
származhatnak: terepi felvételezésből, illetve távérzékelésből.

A terepi felvételezés során az elöntéseket, illetve azok reprezentatív és/vagy maximális
kiterjedését topográfia vagy kataszteri alaptérképeken segítségével, illetve azok
felhasználásával foltszerűen próbálták lehatárolni. Jellemző hiba, hogy az elöntési folthatárok
csupán közelítő jellegűek. A jelenleg rendelkezésre álló technológia, a terület GPS
segítségével történő körbejárása, sajnos a korábbi időszakban nem állt rendelkezésre,
geodézia felmérésre pedig nem volt lehetőség ekkora nagyságendben. Kisebb hibaforrást
jelent a foltok dinamikájának (kialakulás, felszívódás) követése, ugyanis a területen való
folyamatos jelenlét lehetővé tette az egyes foltok jellemző méretének meghatározását. A
terepi felvételezésen alapuló elöntési térképek hosszú időszakot fednek le, viszont analóg
voltuknak köszönhetően elérhetőségük korlátozott, illetve időbeli fedettségük egyenetlen
és/vagy gyakran hiányos.



A távérzékelésen alapuló elöntés térképezés nagy előnye annak viszonylag gazdaságos
kivitelezhetősége. A felhasznált digitális alapadatok panoráma tulajdonságából adódóan
egyszerre nagy kiterjedésű területek értékelhetők ki egységes módszerekkel. Az elöntési
határok meghatározásának bizonytalanságát jelen esetben a dinamika nehezebb követhetősége
okozza. A nagy területekre történő folyamatos adatgyűjtést ugyanis sok tényező nehezíti
(meteorológiai tényezők, az elöntés és nedvesség állapot detektálhatósága, távérzékelt
alapanyag hiánya, feldolgozás erőforrás igénye, etc.). Emiatt a távérzékelésből származó
információk általában pillanatfelvételként értékelendők. A távérzékelésből származó
vízborítások azonosításakor nem feltétlenül tesznek különbséget a természetes módon vízzel
borított természetes, illetve természetközeli vizes élőhelyek valamint a belvízzel
átitatott/borított szántóföldi területek közt, ami gondot jelenthet az elöntési adatok
interpretációjánál. A nagy pontosság, illetve a területi lefedettség gyakran az erőforrások
racionalizáláshoz vezet, azaz általában egy adott időszakban nem egy teljes, országos
felmérés történik, hanem koncentráltan, célirányosan kijelölt (belvízzel sújtott) területekre
fókuszálva, emellett a távérzékelt adatok igazából csak terepi adatfelvétel mellett tekinthetők
megbízhatónak.

Mindkét forrásból származó adatsorok felhasználhatók egy terület elöntési gyakoriságának
jellemzésére, de mindenképpen a fenti korlátozó tényezők figyelembevételével. A terepi
felvételezésből származó adatsorok, teljes és körültekintő feldolgozás után szinte bizonyosan
jobb becslést adhatnak egy vízügyileg egységesen kezelt területi egység belvízelöntési
gyakoriságára, viszont szinte reménytelen vállalkozás egy homogenizált, országos
alapállományt összeállítani belőlük. A távérzékelésből származó adatsorok szintén nem
tekinthetők sem területileg, sem időben homogénnek és nem is túlságosan hosszú távúak. A
FÖMI viszont mintegy másfél évtizede integrálja egy országosan egységes állományban az
ezen témakör kapcsán gyűjtött adatokat, amely ennek köszönhetően egyre jobb közelítését
adja az elöntési gyakoriságnak (feltételezve egyrészt az adatminőség folyamatos javulását és a
hibás interpretációs adatok hosszabb távon történő eliminálódását).

Az elöntések gyakoriságának becslése mindazonáltal mindkét esetben komoly kihívás.
Egyrészt mindkét esetben viszonylag rövid távú megfigyelési adatsorok állnak rendelkezésre.
A terepi felvételezés esetén ezek ráadásul gyakran hiányosak, illetve digitális feldolgozást
igényelnek egy megfelelő elemző munkához. Nagy kihívást jelent mindezeken túl a
különböző területekre rendelkezésre álló belvíz elöntési adatok homogenizálása. A FÖMI
elöntési adatsor viszont nem fedi a felvételezés egyes időszakaiban a teljes országot. Így a ki
nem értékelt területeken előforduló esetleges vízborítottság feldolgozatlan maradhat, ami
mindenképpen torzítja az elöntési gyakoriság becsült értékét.

A belvíz-gyakorisági térkép előállítása során a fentiekben ismertetett problémákra tekintettel
alapvetően három lehetséges adatforrásból tudtunk dolgozni. Egyrészt a VIZIG-ek által
regisztrált belvízelöntési folttérképek alapján végeztük el a térképszerkesztést, amely az
Alföld majd egészére megfelelő adatállománnyal bírt, azonban az Alföld É-i peremvidékére
(Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék síkvidéki területei), illetve a Dunántúli
területekre igen hiányos adatsor áll rendelkezésre. Mindebből kifolyólag egyrészt a
homogenizált belvíz-elöntési adatsor kialakítása érdekében alkalmaztuk a Pálfai-féle belvíz-
veszélyeztetettségi térképet, másrészt pedig a FÖMI által készített belvíz-gyakorisági
adatbázisból (a teljes adatbázishoz nem volt hozzáférésünk) egy irányított lekérdezést kértünk
az adathiányos területek belvíz-gyakorisági értékeinek pontosításához (Dunántúli területek).
Az alábbiakban ismertetjük a belvíz-gyakorisági térkép előállításához felhasznált adatok
forrását, a homogenizált belvíz-gyakorisági térkép előállításának menetét, a random



mintavételezési eljárásból nyert információk alkalmazási módszertanát, illetve bemutatjuk a
végleges belvíz-gyakorisági térképet.

Elöntési térképek feldolgozása

A relatív belvíz-gyakorisági térkép előállításához a vizsgálati területen működő Vízügyi
Igazgatóságok által regisztrált belvízi elöntési maximum értékek kontúrjait ábrázoló térképi
állományokat dolgozzuk fel. Feldolgozásra kerültek továbbá az OVF által rendelkezésünkre
bocsájtott műhold képek kiértékeléséből származó elöntés maximum térképek is. Mivel nem
homogén az adatelérhetőség a teljes területre, ezért a regressziós elemzéshez külön választjuk
a tanuláshoz felhasználható, illetve fel nem használható részt. Azokon a területeken ahol
semmilyen adat nem fellelhető, térinformatikai alapú adatgenerálást hajtunk végre
tanulóterületek kijelölésével. Az így előállt vektoros állományok alapján meg lehet kezdeni a
gyakorisági összesítő térkép elkészítését. Az évenkénti elöntéseket tartalmazó digitális
állományokat, mint rétegeket egy közös állományban dolgozzuk fel.

Homogenizált belvízi elöntés gyakoriság

Magyarország síkvidéki területeire referenciaként egy egységes, homogenizált belvízi elöntés
relatív gyakoriság térképet kell előállítani. A korábbi megyei állományok nem azonos
referencia adatsorok alapján készültek, ezért a legnagyobb kihívást a belvíz elöntések
homogenizálása jelenti. A kiindulási alap, hogy az eloszlásokat szűrőfüggvények segítségével
áttranszformáljuk egymásba. Ehhez referenciának a Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi
térképet vesszük. Megvizsgáltuk, hogy az egyes régiókban a négy Pálfai-kategóriával jegyzett
területek statisztikailag hogyan oszlanak meg, melyet követően vettük az átlagokat. Egy
súlyfüggvénnyel variálva a széttartó átlagokat nem sikerült közös mederbe terelni, így a
levezetett átviteli függvényt a korábban előállított becsült gyakorisági adatokra vezettük oly
módon, hogy a kvartilisekbe eső értékeket beszoroztuk a megfelelő becsült korrekciós
értékekkel (1. ábra).

1. ábra: Homogenizált elöntés térkép



Random mintavételi eljárás

A Dunántúl területére eső belvíz-védelmi szakaszok esetében a gyakorisági térkép
szerkesztésének egy eltérő módszerét kellett alkalmazni. Ezeken a területeken csak kisszámú
elöntési eseményről készült folttérkép a vízügyi igazgatóságokon. A meglévő anyagok is
területileg elszórtak, és nem fedik le a teljes vizsgálati területet. A legutóbbi mértékadó belvíz
elöntésekről készült a FÖMI által szerkesztett műhold kép kiértékelés. A szórványos adatok
nem tették lehetővé, hogy az Alföldhöz hasonló homogenizálási eljárást alkalmazzuk.

A problémára a megoldást a FÖMI által a Mezőgazdasági Kárenyhítési Program keretében
1998-2014 közötti elöntési eseményekről készült műholdkép kiértékelések alapján készült
adatbázis jelentette. A relatív gyakorisági értékeket tartalmazó digitális térbeli adatbázisból a
regresszióhoz általunk random kijelölt tanulópontokban gyakorisági értéket rendeltek (2.
ábra).

2. ábra: Random tanulópontok a FÖMI adatbázisából

A kapott ponthalmaz térbeli kiterjesztése krigeléses módszerrel történt. Ezen módszer
alkalmazásával az Alföldi területek normalizált gyakorisági térképéhez hasonló minőségű
térképet kaptunk a lineáris regresszió elvégzéséhez.

Belvíz-gyakorisági térkép

A belvíz-gyakorisági térkép megszerkesztése komoly kihívást jelentett, amelynek végső
eredményét a 3. ábra szemlélteti. Gyakorlati tapasztalat, hogy a rendelkezésre álló
információk számos hibával terheltek, ezek kiküszöbölése nem képezte a vizsgálatunk részét.
A műholdfelvételek egységes metodikai alapokon nyugvó kiértékelése lehet jövőbeli irány,
azonban a terepi felvételezések (kézi, drón) elhagyása hibás következtetésekhez vezethetnek.



3. ábra: Belvíz-gyakorisági térkép

4. Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség (KBV)

A vizsgálatunk eredményeként létrejövő szintézis térkép előállítása több mint 10 éves
fejlesztő munka eredménye, melynek során a módszertan jelentős fejlődésen ment át. A
módszertani fejlesztés végére eljutottunk a geostatisztikai módszerek alkalmazásához,
amelynek eszköztárában tartozik pl. a többváltozós lineáris regresszió és a regressziós
krigelés is. Az alábbiakban ismertetjük a legjelentősebb módszertani előrelépések állomásait.

A Békés-Csanádi löszhát belvíz-veszélyeztetettségi térképezése során 12 fő befolyásoló
tényezőt és összesen 47 paramétert vettünk számításba (Nagy et al., 2002), azonban 2003-ban
a módszertanunkat „egyszeűsítettük” (Csongrád megye és Békés megye Körösökön túli
vidéke), melyben az eredeti rangszám-képzési elvet megtartva jóval kevesebb befolyásoló
tényezőt, illetve paramétert alkalmaztunk, csak a belvízképződésben valóban lényeges
szerepet játszókat vettük számításba (Bozán et al., 2003). Ugyanakkor nem településenkénti,
hanem jóval sűrűbb rácshálózattal dolgoztunk, így vektoros digitális tényezőtérképeket
állítottunk elő, amelyeket fedvényként kezelve egy részletgazdagabb térbeli felbontású
szintézistérképet eredményezett. A szintézistérkép előállításához közvetetten felhasználtuk az
elöntési térképet is. A 6 fő tényező (hidrometeorológia, domborzat, talajtan, földtan, talajvíz,
földhasználat) számszerű értékeit - egy többváltozós regressziós vizsgálattal - a
rácshálózatban összevetettük a belvízelöntések relatív gyakorisági értékeivel, amelyet az erre
a célra szerkesztett térképről határoztunk meg. A végső szintézistérképet a regressziós
egyenletből kiadódó Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM) alapján
szerkesztettük meg. 2006-ban Bács-Kiskun megye belvíz-veszélyeztetettségi térképezése
(Bozán és Körösparti, 2006) során szembesültünk a Duna-Tisza közi hátság talajvízszint
süllyedésének problematikájával, így módosítani kellett a talajvíztényező kiszámításának
módszerét, ugyanis figyelembe kellett vennünk a kettébontott adatsor közötti különbséget



(fordulópont 80-as és 90-es évek). Ezen túl módosítottuk a talajvíztényező térkép szerkesztési
módszerét is, mivel az adathálózat viszonylagos ritkasága miatt igazítanunk kellett a
domborzathoz, melyet a ko-krigelés módszerével hajtottunk végre. 2008-ban elkészítettük
Jász-Nagykun-Szolnok megye belvíz-veszélyeztetettségi térképét (Bozán és Körösparti,
2008), mely már lényeges előrelépést jelentett a korábban alkalmazott adatminőséghez
viszonyítva, ugyanis a FÖMI által forgalmazott 1:10000 DDM igen jó lehetőséget biztosított a
belvíz kialakulása szempontjából leginkább releváns domborzati tényező minél pontosabb
meghatározásában. 2011-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye belvíz-veszélyeztetettségi
térképezése során már a 20x20-as DDM-et használjuk fel (Bozán és Körösparti, 2011). 2013-
ben elkészítettük Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék alföldi területeinek belvíz-
veszélyeztetettségi térképét (Bozán és Körösparti, 2013), melynek során először
szembesültünk jelentős adathiánnyal (belvízelöntési térképek), mely a módszertan további
átdolgozását követelte meg. Mivel nem homogén az adatelérhetőség a teljes területre, ezért a
regressziós elemzéshez külön választottuk a tanuláshoz felhasználható, illetve fel nem
használható területeket. Ahol semmilyen adat nem fellelhető, térinformatikai alapú
adatgenerálást kell végrehajtanunk tanulóterületek kijelölésével, melyet a korábbiakban
ismertettünk (3. fejezet). A veszélyeztetettségi térképezés módszertanának további fejlesztését
jelentette, hogy a korábban alkalmazott többváltozós regressziós vizsgálatok helyett a
regressziós krigelési lejárást alkalmazzuk. A területi regressziós vizsgálatok során
megvizsgáljuk, hogy a befolyásoló tényezők milyen súllyal vesznek részt a belvíz-
veszélyeztetettség kialakításában. Ehhez alkalmazunk kétváltozós, illetve többváltozós
regressziós vizsgálatokat, ahol a „függő” változók minden esetben a belvíz-gyakorisági
értékek. A belvíz-veszélyeztetettségi térképezés során egy, a környezeti modellezésben egyre
több területen bizonyító geostatisztikai módszer, a regresszió krigelés alkalmazásával történik.
Ennek során a vizsgált tényező térbeli változását a térbeli interpoláció mellett a vele közvetett
vagy közvetlen kapcsolatban álló segédváltozók figyelembe vételével modellezzük. A
regresszió krigelés során a térképezendő tulajdonságot először a környezeti változók
többváltozós regressziójával becsüljük, majd a modellezett értékek és az adatok közötti
eltérések térbeli kiterjesztése krigelési eljárással történik. Végül a teljes becslés a regressziós
modell és az interpolált eltérés összegeként adódik (4. ábra).

4. ábra: A regresszió krigelés menete
A regresszió krigelés megoldása a következőképp írható fel:



ahol: ž(so) a regresszió krigeléssel adott becslés az so pontban, qo a független változók vektora
az so pontban, βGLS a regressziós koefficiensek vektora, λo a krigelési súlyok vektora az so
pontban, z a mért belvíz-elöntés vektora és q mátrix tartalmazza az egyes független változók
értékeit a mérési pontokban.

A becslési algoritmus alapját jelentő többszörös lineáris regresszió analízist a generált
pontszerű elöntési gyakoriság adatsoron (mint függő változón), illetve a belvízképződéshez
kapcsolódó prediktorokon (mint független változókon) végezzük el. Az analízisek során
mindvégig 5%-os szignifikancia szintet alkalmaztunk, a regressziós modellbe beépülő
magyarázó változók leválogatása „stepwise” módszerrel történik. Az eredményül kapott
modellekből minden esetben származtatjuk a regressziós reziduumokat, melyeken feltáró
variográfiai vizsgálatokat végzünk. A kiszámított tapasztalati félvariogramokhoz elméleti
félvariogram modelleket illesztünk szemi-automatikus megoldással. A kapott variogram
modellek alapján kerülnek meghatározásra a mintaterület egyes pontjaihoz rendelhető
krigelési súlyok vektorai. A regressziós modellek, illetve a reziduumokon alapuló krigelési
becslő eljárás eredőjeként kapjuk meg Magyarország belvízvédelmi szakaszokra vonatkozóan
az elöntés-gyakoriság térbeli becsléseit, azaz a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi
Valószínűséget (KBM).

Módszertanunk alapján 100.000 véletlenszerűen elszórt pontban nézzük meg az egyes
tényezők értékeit (5. ábra), illetve az elöntési adatot (6. ábra). A 100.000 pontban vett
mintasokaság képezte a statisztikai elemzés alapját. Egy főkomponens elemzés (7. ábra) előzi
meg a többváltozós lineáris regressziót (8. ábra), ami az adatok multikollinearitása miatt
szükségszerű. Ezzel lineárisan függetlenné tettük a regressziós elemzésbe beléptetett
független (az eredeti tényezők szintén lineáris kombinációjaként előálló) változókat, ami
annak alkalmazhatóságának elvi feltétele.



5. ábra: Transzformált környezeti segédváltozók

6. ábra: Elöntési adatok mintavételezése

7. ábra: Főkomponensek



8. ábra: Többváltozós lineáris regresszió

Referenciaként egy egységes, konzisztens belvízi elöntés relatív gyakoriság állományra volt
szükség. Ehhez egyrészt a rendelkezésre álló homogenizált belvíz-gyakorisági értékeket
vettük alapul (Alföld), másrészt pedig a FÖMI által másfél évtizede távérzékeléses alapon
gyűjtött adatok integrált állományát vettük igénybe, mivel ez egy országosan egységes
közelítését adja az elöntési gyakoriságnak (elsősorban a Dunántúli területeken).

A regresszió krigelés elvégzéséhez szükséges pontszerű, numerikus, referencia adatokat
többszörös, virtuális mintavétel segítségével állítottuk elő az Alföldön. A Dunántúli
területeket illetően a FÖMI adatbázis egyszeri lekérdezése alapján eloszlás mintázatot
generáltunk. A mintavételezés feltételrendszere a következő volt:

- első közelítésben 100.000 mintavételi pont kiszórását tűztük ki;
- referenciaként figyelembe vettük az OVF által átadott, négy évre vonatkozó

elöntési adatok összegzése alapján elkészült állományt;
- az ezen állomány által azonosított, egyes elöntési gyakoriságú területeket azok

területi eloszlása alapján mintáztuk;
- kizártuk, hogy 100 méternél közelebb essenek mintavételi pontok;
- kizártuk a települések belterületét, illetve a nyílt vízfelszíneket (folyók, tavak,

stb.).

A referencia elöntési gyakoriság adatsort két részre bontottuk egy tanuló (90%) és egy
validáló állományra. A tanuló állományon végeztük el a regresszió krigelést először 100
méteres felbontású segédadatokkal, majd az eredmény kiértékelése után nagyobb
felbontásban is (50 méteres gridekre). A végső elemzéshez összesen 10 referencia és 5
validáló pontkészletet használunk. Az elemzéshez a regresszió krigelést alkalmazzuk (9.
ábra), melynek eredménye a belvízi elöntés gyakoriságára becslést adó, 50x50 méter
cellaméretű térkép. Minden teszt adatrendszerrel elvégzett regresszió krigelést minden
validáló adatsorral ellenőrzünk. Ezek összesítése alapján választhatjuk ki a végelegesnek
tekintendő térképi állományt, amelynek térbeli megbízhatóságára is mindjárt becslést
kaptunk.

Az ÁKK szimulációs metodika alapján párhuzamot vonva az árvízi veszélyeztetettség
fogalmával a belvíz-veszélyeztetettség alatt azt a valószínűségi változót értjük, ami
statisztikailag értelmezhető formában megadja, hogy adott területen (pl. térképi cellában)



mekkora eséllyel következik be a vizsgált hidrológiai szélsőség. Tehát ebben a felfogásban a
belvíz-veszélyeztetettség egy százalékosan megadott valószínűségi számérték.

9. ábra: Regresszió krigelés eredménye és varianciája

A regresszió krigelés eredménye a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség (KBV)
térkép (10. ábra), amely alapján megállapítható, hogy az ország síkvidéki területeinek igen
jelentős hányadát veszélyezteteti belvízi elöntés.

10. ábra: Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség

A már több éve folyamatosan fejlesztett KBV alkalmas arra, hogy megfelelő pontossággal
jellemezzünk egy-egy terület belvízi veszélyeztetettségét. A vizsgálati szempontok nagy



száma miatt az összefüggések bonyolultsági foka magas, ezáltal azok tartalmi vonatkozása
sokrétű. A belvíz-veszélyeztetettségi térkép a mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő
feladatok megoldásához nyújt segítséget, de minden olyan külterületen folyó hasznosítási,
fejlesztési és védelmi tevékenység lényeges támpontja lehet, amelyeknél az időszakos
vízborítás kárt okoz. A digitális tényezőtérképek és a KBV alapján szerkesztett
szintézistérkép olyan származtatott térképek, amelyek alkalmasak az eltérő tulajdonságú
területek összehasonlítására és a tényezők ok-okozati kapcsolatainak felderítésére.

5. Összegzés, fejlesztési lehetőségek

Magyarország síkvidéki területein a morfológiai, agrometeorológiai és hidro(geo)lógiai,
valamint a talajtani adottságok miatt, természeti jelenségként, véletlenszerű ismétlődéssel
rendszeresen kialakulnak egyes időszakokban térszíni elöntések (belvizek), illetve máskor
aszályt okozó vízhiányok. Mindkét jelenség károkozása esetenként vállalhatatlan kockázatot
jelent. Hazánk mintegy 45 000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, kereken
60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvízi elöntés. Általános következtetés, hogy a
termőhely vízháztartási folyamatát sok, időben és térben különbözően változó tényező
befolyásolja. Egy-egy időpontbeli vízállapotot pedig a tényezők véletlenszerű együttállása,
illetve rövid időszakú halmozódása határozza meg. Mindezek alapján a belvíz-
veszélyeztetettségi térképezés elengedhetetlen feltétele a vízügyi és mezőgazdasági
tervezésnek. Munkánk során több mint 10 éves fejlesztő munka eredményeként elkészítettük
Magyarország síkvidéki területeinek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképét, mely
alkalmas egy-egy terület belvízi veszélyeztetettségének numerikus jellemzésére.
Hangsúlyozzuk, hogy a módszertan további fejlesztése elengedhetetlen, így számos újabb
tényező, illetve segédváltozó figyelembe vétele indokolt (pl.: feláramlási rendszerek, öntözött
és meliorált területek, NATURA2000-es területek, csatornahálózat vízszállító kapacitása,
belvízkormányzás, ideiglenes tározók, stb.), mely a veszélyeztetettségi értékek további
finomítását teszi lehetővé.

A regresszió krigelés, mint alkalmazott térbeli becslő eljárás további fejlesztési lehetőségeket
rejt magában (adatbányászati módszerek, interpolációs technikák). A térbeli interpoláció
során egy adott pontban a vizsgálandó paraméter értékének meghatározásához a környező
pontokban mért adatokat használjuk föl, melynek során a különböző távolságú pontokat nem
ugyanakkora súllyal, és a hatástávolságon kívüli pontokat egyáltalán nem vesszük
figyelembe. A földtudományi gyakorlatban számos becslési eljárás ismeretes. A
geostatisztikában, a feltalálójáról krigelésnek nevezett súlyozott átlagképzésen alapuló
módszert alkalmazzák az ismeretlen attribútum értékű pontok attribútum értékeinek
meghatározására a más pontokban mért, azaz ismert, attribútum értékek alapján.

A regressziós krigeléshez használt környezeti segédváltozók egymásra hatása további
kutatásokat követel, ugyanis meg kell határoznunk, hogy az alkalmazott változók egymástól
milyen mértékben függetlenek (statisztikai szempontból). Erre alkalmas az ún. kollinearitás
vizsgálat, mely segítséget nyújthat abban, hogy melyik tényező (változó) van jelentős hatással
a belvíz-veszélyeztetettség kialakulására, illetve mely tényező vagy tényezők hatása nem
számottevő, így csak azok a tényezők kerülnek a modellbe, amelyek valós jelentőséggel
bírnak. A vizsgálat alkalmas arra is, hogy meghatározzuk a tényezők közül azokat, melyek a
legnagyobb többletinformációval rendelkeznek a modell számára.
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