
Speciális trópusi eróziós formák: A madagaszkári lavakák vizsgálata 
 

Raveloson Andrea: I. éves doktori beszámoló 2013 
Témavezetők: Timár Gábor, Szabó Csaba oldal 1 

 

I. Bevezetés 

Madagaszkáron a lavakaként ismert árkos eróziós formák (gully) igen nagy számban és 

terjedelemben vannak jelen az ország fennsíkjain, komoly környezeti és gazdasági károkat okozva és 

annak ellenére, hogy a jelenséget már az 50-es évek óta kutatják, a lavakák keletkezésének fő okai és 

fejlődésük menete nem tisztázott.  

Első éves tanulmányaimat arra hegyeztem ki, hogy áttanulmányozzam a keletkezési okokat tárgyaló 

irodalmat a lavakák és a világ más (Madagaszkárhoz hasonló) területein (pl.: Ausztrália, Kína, Kongó, 

Tanzánia, Brazília) keletkező árkos eróziói kapcsán. Továbbá vizsgáltam a lavakák térbeli eloszlását, 

méretét és alakját, hogy térinformatikai eszközök segítségével összefüggést találjak az irodalomban 

szerepeltetett okok és a lavakák előfordulása között.  

II. Kutatás  

Az elmúlt év során 10 db 300 km2-es kutatási területet 

jelöltem ki a lavakák eloszlásának vizsgálatára (1. ábra).  A 

területeken egy BsC-s hallgató segítségével vizsgáltam a 

lavakák eloszlását, méretét és alakját műholdképek 

használatával. A lavakák eloszlását digitális formában 

mentettük, míg a méretre és alakra vonatkozó információkat 

táblázat formájában tároltuk további statisztikai kutatások 

elvégzése végett. Továbbá az egyes lavakákat 

csoportosítottuk a kapott méret és alak típusok alapján. 

A következő lépés az irodalomban előforduló környezeti 

paramétereket (talaj, geológia, topográfia, 

csapadékmennyiség, hőmérsékletingadozás, antropogén 

hatások, stb.) ábrázoló térképek, táblázatok összegyűjtése 

volt. A megbízhatónak, relevánsnak vélt térképeket egy 

komoly szűrés után georeferáltam és digitalizáltam Global 

Mapper és Mapinfo programok segítségével.  

Az így összeállított digitális adatállományt (lavakák eloszlása 

és tulajdonságai, környezeti paramétereket ábrázoló 

térképek) használtam fel a lavakák szempontjából fontos környezeti paraméterek felkutatása 

céljából. Ez két szinten történt: 

 Regionális szinten egy a lavakák fő előfordulási helyét mutató térképpel (Cox et al., 2010, 

1. ábra pirossal jelölt területe), és 

1. ábra: Kutatási területeim és Cox et al. 
(2010) lavakásodásra hajlamos területei 

(piros terület). 
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 Lokális szinten az általunk vizsgált 10 mintaterület eredményeivel. 
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