
GEFFERTH KÁROLYNÉ

Távérzékelés alkalmazása a bányászati 
tevékenység okozta környezeti 
károsodások és a rekultiváció 
állapotának számítógépes minősítésénél
(Légi és űrfelvételek felhasználása a meddőhányók, ipari hulladékok szá
mítástechnikai vizsgálatainál)

A népesség növekedésével és az ipar terjeszkedésé
vel összhangban a fokozódó igények kielégítése miatt 
a földterületeket és a nyersanyag-forrásokat hatéko
nyabban kell kihasználni.

Az utolsó évtized bebizonyította, hogy a nyersanyag
kitermelés iránti igény a környezettel szembeni fele
lősség nincs ellentmondásban egymással, meg lehet 
találni az ökológiai és ökonómiai szempontok kompro
misszumát.

A  cikk —  a környezetvédelem, a táj karbantartás 
és a természetvédelem egymástól nem könnyen elha
tárolható fogalmainak szem előtt tartásával —  a kör
nyezeti károsodások és a rekultiváció állapotának táv- 
érzékelési és számítógépes minősítésével foglalkozik.

A környezetgazdálkodásban, a környezet ál
lapotvizsgálatában, a földfelszínen lezajló fo
lyamatok detektálásában és az emberi tevé
kenységek okozta környezeti károsodások mi
nősítéseiben, világviszonylatban egyre nagyobb 
szerepet játszik a távérzékelési módszerek és 
ezzel összehangolt számítástechnikai feldolgo
zások gyakorlati alkalmazása.

A  távérzékelt alapanyagok (űr-, légifelvéte
lek, stb.) interpretációja az adott referencia
területen dinamikusan követi az időbeli válto
zások összefüggéseit, megadja a különböző idő
pontokhoz tartozó állapotvizsgálatok háromdi
menziós helyzetképét (pl. ortofotók) a négyfá
zisú komplex georendszereken (levegő, víz, 
talaj, élővilág). Az így kapott információk szá
mítástechnikai feldolgozásával reálisabbá válik 
a környezetgazdálkodás és környezetállapot 
helyzetfelmérése, helyzetelemzése és a döntés- 
hozatalokhoz szükséges hatósági bizonylatok 
megteremtése. Megalapozottabbak lesznek a 
környezetvédelmi bírságok, konkrétabbá válik 
a kárrendezések és az újrahasznosítások fontos
sági sorrendje.

Egyúttal kialakul —  a valóságos minőségi 
és mennyiségi mutatókra támaszkodva —  a 
komplex környezetgazdálkodási értékrend. Az 
utolsó évtized bebizonyította, hogy a nyers
anyag-kitermelés iránti igény és a környezettel 
szembeni felelősség nincs ellentmondásban 
egymással, meg lehet találni az ökológiai és 
ökonómiai szempontok kompromisszumát.

A  környezetvédelem a tájkarbantartás és 
a természetvédelem egymástól nem könnyen 
elhatárolható fogalmak. A  bányászati tevékeny
ség táj- és környezetromboló hatásának mér
séklése, a bányaterületek mezőgazdasági és er
dészeti újrahasznosítása nemzetközi vonatko
zásban is egyik legfontosabb agrárpolitikai és 
környezetátalakító tevékenység.

Az újrahasznosítás —  rekultiváció —  mérté
ke és az ezzel együttjáró költségek függenek a

terület védettségi fokától, eredeti ökológiai vi
szonyaitól, az okozott sérülésektől, a gazdasági 
lehetőségektől és a társadalmi igényektől.

A  környezetállapot vizsgálatában jelentős 
szerepet kap napjainkban a meddőhányók és 
bányatavak hasznosítási lehetősége és a táj
rendezés problémái.

A  rekultiváció szempontjából fontos a med
dőhányók, a bányagödrök, a bányatavak és a 
csatlakozó vonalas létesítmények kiterjedésé
nek, alakjának, a változásoknak, a művelés és 
a helyreállítás előrehaladtának, a közvetlen s 
a tágabb környezet állapotának szabatos isme
rete.

A  geometriai paraméterek meghatározásának 
legfőbb eszköze mind ez ideig a geodézia volt, 
technológiái közé azonban fokozatosan bevet
ték a fotogrammetriát és a távérzékelést.

A  távérzékelés fokozott térhódítása azzal az 
előnnyel is jár, hogy az a közvetett mérés esz
közeivel nemcsak a geometriai paraméterekről, 
de a talaj, a kőzet, a felszín, a környezet 
(anyag) minőségi jellemzőiről is értékes infor
mációt nyújt igen sok esetben.

A  földi felmérésekkel nehezen lehet követni 
a gyors időbeli változásokat, így a felmérések 
eredményeiként készült térképek gyorsan el
avulnak. Ezzel szemben a távérzékelt alap
anyagok (pl. légi felvételek) a terület élethű 
pillanatnyi képét tárják elénk, egyúttal az új- 
rafelvételezéssel a változások tér- és időbeli 
alakulásai is nyomon követhetőek és ezáltal le
hetőség nyílik az egyes információk egzakt új- 
ravizsgálatára, valamint a különböző jelensé
gek (pl. talaj-, víz-, légszennyezettség, stb.) 
egyszerre történő elemzésére.

Távérzékeléssel (elsősorban légifényképezés
sel), hű kép kapható a felszíni alakzatokról és 
ez nemcsak azt jelenti, hogy (sztereofelvétel 
esetén) valós térmodell, tehát 3 dimenziós ki- 
értékelési lehetőség adódik, hanem azt is, hogy 
a különböző felszíni fizikai-kémiai-biológiai 
jellemzők —  melyek vagy önmagukban érvé
nyesülnek, vagy egymással bonyolult összefüg
gésben hatnak —  a felvételeken mint szín-, tó
nus-, sztereo és árnyékhatás jelentkeznek, s 
ezek így kiértékelhetők. A  kiértékelés számító
géppel segített élkiemelési, kontrasztfokozási és 
hasonló képfeldolgozási eljárásokkal tökélete
sebbé tehető.

A  vizuális értékelésen túlmenően egyre in
kább kihasználják a teljes elektromágneses 
spektrum (pl. infravörös tartomány, mikrohul
lám) kínálta előnyöket, a multispektrális fény
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képező rendszereket, a radiométereket, letapo- 
gatókat, stb.

Magyarországon a tájat károsító bányászati 
folyamatok és a rekultiváció állapotának minő
sítésében csaknem kizárólag (különböző szűrők 
alkalmazásával készített) fekete-fehér képeket 
és infravörös felvételeket alkalmaznak. Ezek 
láthatók a következő példákon:

Számítógépes interaktív képfeldolgozó rend
szer kialakításával olyan bányászati, földtani, 
környezetvédelmi feladatokat lehet megoldani 
—  részben az alapgéphez vásárolt software-vel, 
részben hazai fejlesztéssel —  amelyek segítsé
gével bányászati, földtani, térbeli információs 
rendszerek építhetők fel, vagyis kialakíthatóak 
a bányászati/földtani digitális terepmodellek. 
Egy-egy rendszeren belül felépül a grafikus 
térképi részrendszer, amelynek adatai lehet
nek: a mérési referenciaadatok, a különböző 
térképek, átnézeti vázlatok, a légi- és űrfelvé
telek stb.

Az így kialakított térbeli modellezésnél a 
grafikusrendszer segítségével kidolgozható az 
egyes kiviteli tervek, vagy kutatási-fejlesztési 
feladatok alapdokumentációinak —  a műszaki 
paraméterekkel, táblázatos vagy statisztikai ki
mutatásokkal összhangban lévő —  grafikus és 
térképi megjelenítése.

Ezek jelentősége lemérhető a műszaki fel
adatok optimális kivitelezésének, gyors döntés- 
hozatalainál, valamint a gazdaságosság mérlege
lésénél a költségtervek adatainak és költség 
tényadatainak összevetésénél.

A  fenti grafikusrendszer kialakítását elősegí
tik az ARC/INFO, a CAD, a GIS stb. progra
mok alkalmazása a bányászatban a tájrende
zési és újrahasznosítási terveknél, vagyis a re
kultivációs programoknál is jól hasznosítható a
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fentiek szerint kiépített interaktív képfeldolgo
zó rendszer.

A  meddőhányók és a hulladéklerakók felmé
résénél a légifelvételekről (lásd 2. és 4. ábra) 
könnyen levehetők a területi információk (lásd 
1. és 6. ábra).

Az űr- és légi felvételek támpontot nyújta
nak az előírás szerinti tájrendezési feladatok
hoz.

A  távérzékelt alapanyagokon egyúttal vizs
gálható a rézsűk állékonysága, az elfolyó vizek 
útja, az elf olyás mentén tapasztalható esetleges 
környezeti változások jelentkezése (növényzet
pusztulás vagy esetleg túlburjánzás, az egyes 
növényfajok károsodása vagy eltűnése, más fa
jok megjelenése vagy elszaporodása, a növe
kedésbeli különbségek fejlődésbeli eltérések 
stb.), vizsgálható továbbá a terület elvizenyősö- 
dése, talaj szerkezet átalakulása, a talaj vízház
tartásának vagy hőháztartásának módosulása, 
suvadások kialakulása stb. Ezek'a jelenségek 
részben már fekete-fehér filmen is jól látható 
jelenségek, pl. tónus különbségeknél, területek 
textúrájának megváltozásánál, esetleg dombor
zat módosulásának alakjában, stb.

A  színes felvételeken jól látható szín- vagy 
árnyalateltérések —  infraszínes felvételeken 
feltűnő színváltozások —  mutathatják a kör
nyezet, illetve az ökoszisztéma módosulását.

Általában jó indikátor a növényzet —  mivel 
a fejlődését a talajba, illetve a talajvízbe ke
rült szennyezőanyagok jelentős mértékben be
folyásolják.

Ezek a jelenségek légi felvételeken jól észlel
hetőek, mert az egyes növényfajtáknak más
más a színe, eltérőek a reflexiós tulajdonsá
gaik. A  pontosabb meghatározásokhoz —  a 
geobotanika új tudományága —  a multispekt- 
rális felvételek jobban használhatóak. Ezeknél 
még jobb növénymeghatározást vagy talajmi
nősítést tesznek lehetővé a repülőgépen vagy 
műholdon elhelyezett multispektrális pásztázá- 
sok (lásd 5. ábra), (scannerek). Az észlelt ada
tokat ezek általában digitális jelek formájában 
rögzítik és a növényzet, valamint a talajok 
meghatározása számítógépes osztályozással tör
ténhet, amihez hozzárendelik a mérési referen
ciaadatokat (lásd 3. ábra), így biztosítva a 
komplex kiértékelést. Ezzel a módszerrel —  
igen nagy területeket lefedő felvételekről —  
mód nyílik az ismert reflexiós tulajdonságú nö
vénytársulások előfordulási helyeinek megke
resésére, vagyis az indikátor növények által 
jelzett szennyezések, anyagok, mikroelemek, 
egyéb talaj- és vízszennyeződések, stb. előfor
dulási helyeinek felderítésére és feltérképezé
sére.

A  talaj felszínén feldúsult szennyezőegysé
gek a talaj reflekcióját is módosítják, ami a 
multispektrális felvételen szintén jól kimutat
hatóak. A  fent felsorolt módszerek egyúttal al
kalmasak az egyes illegális hulladéklerakóhe
lyek feltárására is.

A  légi felvételek ortofotó-eljárással történő 
pontosítása esetén a területi információk köz
vetlenül digitalizálhatók (lásd 5— 6. ábra), a
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2. ábra

Talajminták vizsgálati adatai

•'Minta'
Kavico pH Só Aranyi. Humuaz K0-, JíH. Po0r K.,0 !

J  *t J (■ I
%  %  köt. %  mg/kg ng/kg ng/kg cg/kgj

! 1 . - 7,4 o,31 31 o,71 13,9 3,3 25 124 i
jó.
í *” Коток 42 7,7 o, 1 2 36 о, 86 7,o 3,o 95 175 !
i 3 . в 36 8 , о o,o7 5o 0,24 2.5 3,2 7 2o5 1
! 4. 51 8 , о °,°5 52 o, 2 1 I-,..?— 2 ,В 4 I65 i
1 5 • Szürke - 7,7 o,lo . 35 o,82 1,5 -3,5 . 18 340 i
l.b;....................... 36 7,8 _ о, o8 47 o,25 _l.rO 8,9 5 153 '

.. J\. _  /1- /1-  ____ J •j GaC03m mt/kgPe . Mn •7 4 , mcZn / t*/-, ‘“ ЛCu 1 r‘ t> ]
150O-- 147 2o 14 ■ ‘ 22 2 , 2

Ь. Homok 1 3po' 142 17 13 18 3,2
3. в 38oo' 993 23 17 13 1,31! 4. 3S°o' 737 16 17 1 6 • 2. 1

! 5 • Szlirko 2 £}oo' 381 30 ..7,3 27' 2,'4
1 6.' 42oo'- 74 В 31 19- 2 , 8 2 ,A .

3. ábra

FÖLDTANI KUTATÁS X X X III. év ío lyam , (1990. év), 3. szám 95



4. ábra

műszaki jellemzők és mérési adatok pedig be- 
táplálhatóak a számítógépbe, (lásd 3., 4. és 7. 
ábra).

A  vizsgált meddőhányókról az egyes jellem
ző értékek közül a légi felvételekről közvetle
nül megállapítható pl.: a rézsűterület százalé
ka, a deponált terület százaléka, a belső köz
lekedési terület százaléka, a talajvizes terület 
százaléka.

Az egyes jellemzők meghatározása után ke
rülhet sor a meddők osztályozására, különbö
ző mechanikai és biológiai tényezők figyelem- 
bevételével. (Lásd 4. és 8. ábra).

Ha a meddőhányók kiválasztása például a 
tetőszintmagasság, a talpszintmagasság és a 
rézsűterület (lásd 9. ábra) szerint történik.

Tapasztalható, hogy a felállított kritériu
moknak három hányó felel meg, vagyis az 1. 
2. és 9. sz. hányok. (Lásd 10. ábra).

A  kiválasztás eredményeképpen a kiválasz
tási kritériumoknak megfelelő elemek szimbó
lumai vagy digitalizált térképi kontúrjai ki
emelt formában jelennek meg, míg a nem ki
választott elemek is halványan láthatók.

A  rekultivációs programnál, a devasztált te
rületek újrahasznosításánál számítógépes prog
ramokkal a kijelölt területet számszerű terület
hasznosítási osztályokra lehet osztani és a fel
színi, fizikai jellemzőkkel homogén módon kép
viselni lehet egy-egy minőségi kategóriát. Majd 
a területet számítógéppel a legkülönfélébb 
szempontok szerint lehet feldolgozni és osztá
lyozni.

Az eddigi ismeretünk alapján is megállapít
ható, hogy a meddőhányók rekultivációjának 
időbázisos nyomonkövetésére a távérzékelési 
módszerek alkalmasak. A  távérzékelt adatok 
nagy segítséget nyújtanak a rekultivációs ter
vek készítéséhez. A  légi felvételek interpretá
ciójával és a számítógépes feldolgozással a re- 
kultiválandó területeken levonhatjuk a követ
keztetést —  a kiértékeléssel, a tónusokkal, a 
lejtésviszonyokkal együtt a táj felépítését és 
kialakítását, vízhálózatát, talajviszonyait, ter
mészetes vegetációját vagy a művelés módját 
vizsgálva —  a talajtípusokra és azok kémiai, 
fizikai minőségére.
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Grafikus képfeldolgozó munkahely 

IBM PC/APPLE

Adatszerzés

Referencia adatok

Adatelemzés
feldolgozás

Hitelesített fel
dolgozás, 
térképek, 
jelentések

Felvevő kamera

Szánd tógép központi egVséc-:-

Feldolgozói programok

Adatkezelő programok

Együttes adat-kép kezelő 
program

j Video input program 

( Föld-tömeg számítási progra-
I Plotter vezérlő program 

í Másoló program 

j Rajzoló, tervező program 
j 3 dimenzióban tervező progra'.

AR C /inro, CAD, GIS

Scanner

Video diaitalizáló!

Akusztikus
digitalizáló

Nagyképernvós
monitor

Rajzgép

5. ábra

A  környezeti tényezők közül legfontosabb a 
domborzat, a lejtők meredeksége, felépítése és 
különösen a mikrodomborzati hatása (lásd 2.,
4. és 7. ábra).

A  légi távérzékelés és számítógépes feldolgo
zás meggyorsítja a penetikus talaj térképezést, 
földminősítést, a rekultiválandó területek újra
hasznosítását, a geológusok számára a kőzettani 
és szerkezeti térképezést, kőolaj- és érckuta

tást, felszín alatti vízkutatást, mérnökgeológiai 
felmérést, környezetgazdálkodási feladatok el
végzését, stb. Természetesen mindezekhez az 
előzetes kiértékelés elengedhetetlenül szüksé
ges (légi felvételek, relatív és abszolút tájéko
zás, transzformálás, stb.), ami alapos geodéziai 
és fotogrammetriai szakismeretet igényel; ez
után a már feldolgozott anyagról tudja csak a 
geológus, geofizikus, bányamérő a szakterüle
tére vonatkozó észrevételeket megtenni.
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Légifelvételről térképre átvihető területi információig
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6. ábra
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7. ábra
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Highlight ‘ MEDDÜHANYO's meeting these conditions:

□  SZAMA
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9. ábra
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Geifert, Károlyné:
The application of telesensing for the computer-aided 
qualification of the environmental damages caused 
by mining activities and of the state of recultivation

(The utilization of aerial and space photographs for 
the computer-technical examination of refusa dumps 
and industrial wastes)

In accordance with the increase of the population 
and with the industrial expansion for meeting the 
demands the areas and raw material sources are to 
be exploited more effectively.

The last decade proved that the demand for the 
recovery of raw materials and the responsibility 
towards the environment are not in contradiction, a 
compromise can be found between the ecological and 
economic points of view.

The article —  while observing the conceptions of 
environment protection, regional maintenance and 
the protection of nature, which cannot easily be deli
neated from each other —  deals with the telesensing 
and computer-aided qualification of the environmen
tal damages and of the state of recultivation.

Каройнэ Гефферт
Использование дистанционных методов для оценки с 
помощью ЭВМ состояния рекультивации и вреда, 

нанесенного окружающей среде добычей полезных 
ископаемых

(Использование космо- и аэрофотоснимков при 
изучении на ЭВМ размещения терриконов 

и промышленных отбросов)

В соответствии с ростом населения и развитием промыш
ленности возрастает и необходимость удовлетворения 
увеличивающихся потребностей в земных и промышлен
ных ресурсах, из-за чего надо более эффективно их исполь
зовать.

Последнее десятилетие подтвердило, что нет противоре
чия между разработкой полезных ископаемых и охраной 
окружающей среды, можно найти компромисс между эко
логическими и экономическими требованиями.

В статье рассматривается на основе дистанционных мето
дов оценка с помощью ЭВМ состояния по рекультивации и 
вреда, нанесенного окружающей среде, с учетом понятий- 
охрана окружающей среды, поддержание состояния лан
дшафта и охраны природы, хотя содержание этих понятий 
не легко разграничить.
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