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megalkotása
a talajképző folyamatok szem 

előtt tartásával történik

A talajtérkép a talajtakaró 
célspecifikus térbeli modellje 
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A 
„TALAJTÉRKÉP” 

nem létezik!



tematika,
tulajdonság,
paraméter, …

térbeli felbontás, 
kiterjedés, 

lépték, …

minőség,
pontosság, 
megbízhatóság, …
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Általános(abb) értelemben 
vett talajtérkép
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Talaj paraméterek
(kvalitatív/ kvantitatív,  
mért/becsült, 
módszer …)

Térbeli jellemzők
(talajfolt, szelvény 
sűrűség, reprezentativítás, 
szelvény mélység …)

ElvárásokLehetőségek

INTERFÉSZ

pedotranszfer,
korreláltatás,
egyszerűsítés,
származtatás,
interpoláció,

döntés, 
…

Bemenő 
adatok

Eredmény 
térkép

Talaj paraméterek
(kvalitatív/ kvantitatív,  

mért/becsült, 
módszer …)

Térbeli jellemzők
(talajfolt, szelvény 

sűrűség, reprezentativítás, 
szelvény mélység …)
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Nem független 
tematikus és térbeli 
megfontolások

a tematikus és térbeli pontosságot meghatározó tényezők közti 
kompromisszum az optimális eredmény elérése érdekében.

Ibecsült (x; p[ptematikus; ptérbeli])

Egy levezetett (digitális) (talaj)  
térkép pontossága/megbízhatósága:

• nyers alapadatok pontossága
• levezetett adatok tematikus 
származtatásának pontossága
• térbeli származtatás pontossága 
(térbeli felbontás és 
reprezentativitás)
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A talaj és a környezeti elemek kapcsolata
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indikáció

A talaj és a környezeti elemek kapcsolata
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Távérzékelés a talajtérképezésben

A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve 1966.



Távérzékelés a talajtérképezésben



Távérzékelés a talajtérképezésben



Távérzékelés a talajtérképezésben

MÁJUS 8. SÁVFEBRUÁR 8. SÁV

MÁJUS 1. SÁVFEBRUÁR 1. SÁV



Távérzékelés a talajtérképezésben



Távérzékelés a talajtérképezésben

I III

II IV



Távérzékelés a talajtérképezésben

Proximal soil sensing



Távérzékelés a talajtérképezésben

Tematikus és térbeli felbontás



Digitális talajtérképezés

A hagyományos talajtérkép szerkesztés főbb elemei



Digitális talajtérképezés



 lejtőszög
 konvergencia index
 lejtőhajlás
 lefolyási viszonyok
 anyagmérleg
 nedvességi index
 vízhálózattól való függőleges távolság
 felszín érdességi index
 …

A talaj és a környezeti elemek kapcsolata

DOSoReMI.hu



1. Talajképződés: DOKUCSÁJEV (XIX. sz. 2. fele)

2.   Formalizálás: JENNY (1941, 1980)

TALAJ = F(DOMBORZAT,   ALAPKŐZET,   KLÍMA, 
ÉLŐLÉNYEK, ANTROPOGÉN HATÁSOK, t)

3.   A kvantitatív talajtérképezésben elért eredmények ötvözése 
a hagyományos talajfelvételezési tudással és integrálása 
digitális (térinformatikai) környezetben (XXI. sz.)

Digitális talajtérképezés



A talajtulajdonságok megfelelő pontossággal becsülhetők az 
adott helyen ismert egyéb környezeti változók segítségével. 

Digitális talajtérképezés

A térbeli becslés 7 faktora:

S (Soil): Talajtulajdonságok azonos helyen
C (Climate): Klíma
O (Organism): Élőlények
R (Relief): Domborzat
P (Parent material): Alapkőzet
A (Age, time): Kor, idő
N (Geographic position): Földrajzi helyzet

S = f (S, C, O, R, P, A, N)

A térbeli becslés 
funkcionális 
realizációja:

Ko-krigelés, regressziós és 
osztályozási fák, neurális hálók,
random forest modelling, robust
external drift kriging, …
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TALAJ-TÁJ MODELLEK



Digitális talajtérképezés S = f (S, C, O, R, P, A, N)

DOSoReMI.hu



Digitális talajtérképezés

A talajképző folyamatok egyes szegmenseire
közvetve vagy közvetlenül vonatkozó
térinformatikai (térbeli és egyben digitális)
információk egyre nagyobb mennyiségben,
egyre nagyobb térbeli felbontásban és egyre
olcsóbban váltak elérhetővé.



Digitális talajtérképezés

Az így elérhető ún. környezeti segéd-
információk és a talajok egyes jellemzői
közti, néha igen bonyolult és áttételes
kapcsolatok számszerűsítésére hatékony
matematikai (geo-)statisztikai és adat-
bányászati eszközök jöttek létre.



Digitális talajtérképezés

A globalizációs folyamatokkal párhuzamosan
nyilvánvaló vált, a világ talajtakarójának
ismerete mily nagy mértékben inhomogén.



Talaj paraméterek
(kvalitatív/ kvantitatív,  
mért/becsült, 
módszer …)

Térbeli jellemzők
(talajfolt, szelvény sűrűség, 
reprezentativítás, szelvény mélység …)

ElvárásokLehetőségek

pedotranszfer,
korreláltatás,
egyszerűsítés,
származtatás,
interpoláció,

döntés, …
+

Regressziós krigelés, 
ko-krigelés, 

osztályozási fák, 
neurális hálók, 
random forest 
modelling, …

Bemenő 
adatok

Eredmény 
térkép

Talaj paraméterek
(kvalitatív/ kvantitatív,  

mért/becsült, 
módszer …)

Térbeli jellemzők
(talajfolt, szelvény sűrűség, 

reprezentativítás, szelvény mélység …)

Környezeti 
segédváltozók
Digitális Domborzat Modell 
(+ morphometria), 
multispektrális űrfelvételek, 
földtan, meteorológia, talajvíz, …

DOSoReMI.hu



A tanuló, referencia adatok

DOSoReMI.hu

többszörös, randomizált, 
virtuális mintavételből 

származnak

felvételezésből, valós 
mintavételből származnak



Környezeti segédváltozók

DOSoReMI.hu
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AdatbányászatGeostatisztika

S = f (S, C, O, R, P, A, N)

A térbeli becslés funkcionális realizációja:

ko-krigelés, regressziós és osztályozási fák, neurális hálók,
random forest modelling, support vector machines, …



Termőhelyi adottságok digitális térképezése 
a Gyöngyösi kistérség területén

Adatigény:

Károly Róbert Főiskola

Termőhelyspecifikus

Térinformatikai

e-Szaktanácsadási

Rendszer

Gyöngyösi kistérség

• termőhelyi adottságok

• természeti hátrányok



ÜZEMI GENETIKUS TALAJTÉRKÉPEZÉS ADATAI

Termőhelyi adottságok digitális térképezése 
a Gyöngyösi kistérség területén



Termőhelyi adottságok digitális térképezése 
a Gyöngyösi kistérség területén

TIMDKTIRAIIR

KREYBIG ERÓZIÓSGÉCZY



DOMBORZAT

FÖLDTAN FELSZÍNBORÍTÁS
CLC50

Termőhelyi adottságok digitális térképezése 
a Gyöngyösi kistérség területén

FELSZÍNBORÍTÁS
Landsat-7 ETM+

2000. október 23. 
2001. február 1. 
2002. június 23. 

2003. március 22. 
2003. május 25.

S = f(S, C, O, R, P, A, N)



Termőhelyi adottságok digitális térképezése 
a Gyöngyösi kistérség területén



Termőhelyi adottságok digitális térképezése 
a Gyöngyösi kistérség területén
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Digitális talajtérképezés
Relief intenzitás

• lejtőszög
• konvergencia index
• lejtőhajlás
• lefolyási viszonyok
• anyagmérleg
• nedvességi index
• vízhálózattól való függőleges távolság
• felszín érdességi index
• … SAGA



Digitális talajtérképezés

TIM pontok
Relief intenzitás


