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Speciális trópusi eróziós formák: A madagaszkári lavakák vizsgálata 

 

A 2013/2014-es tanév során műholdfelvételek 

segítségével vizsgáltam a lavakák eloszlását, méretét és 

egyéb tulajdonságait 12 mintaterületen (egyenként ~256 

km2-esek). Térinformatikai módszerekkel az így kapott 

eredményeket (lavaka darabszám átlag és maximum, 

lavaka méret átlag és maximum) összehasonlítottam a 

területekre jellemző és a lavakásodás szempontjából 

fontos környezeti paraméterekkel (növényzet, 

csapadékmennyiség, geológia, litológia, talajnedvesség, 

antropogén hatások, ciklonok előfordulása, tényleges 

növényborítottság és topográfiai paraméterek).  

Célom az volt, hogy az eddigi irodalmak fő tételeit 

felülvizsgáljam. Kutatásom során ugyanis arra a 

következtetésre jutottam, hogy bár már 1953 óta folynak 

lavaka vizsgálatok, ezek sokszor egymáshoz teljesen 

hasonló területeken zajlottak ezért az eredmények limitáltak. Saját kutatásaimat ezért 

igyekeztem kiterjeszteni Madagaszkár olyan területeire is, amelyeken eddig nem végeztek 

vizsgálatokat, és amelyek változatos környezeti paraméterekkel rendelkeznek. 

Az eredmények 3090 km2-re és 7610 darab lavakára nem mutattak összefüggést a geológia, 

litológia, népsűrűség, kitettség és a lavakák eloszlása között. Ezzel szemben fontos tényezőnek 

bizonyult a növényzet, a csapadékmennyiség és a topográfia. A topográfiát illetően 

egyértelműen bebizonyosodott, hogy a korábbi kutatások, hiányosak és lavakák nem csak a 

felföldeken találhatóak, hanem előfordulnak alacsonyabb tengerszint feletti magasságokon is. 

Továbbá a kutatások megcáfolták azt a kijelentést is miszerint lavakák csak meredek lejtőkön 

fordulhatnak elő (találtunk ugyanis lavakákat pár fokos lejtőkön is és a legtöbb lavakát 6-7 



fokos lejtőkön fordult elő). A litológiát tekintve a korábbi kutatók arról számoltak be, hogy 

lavakák csakis vastagon mállott, laterites talajon fordulhatnak elő. Ezzel szemben azonban sok 

helyen találtunk lavakákat egyéb talajokban is (például homokos üledékben). 

Összesítve tehát elmondható, hogy az eddigi alapkutatások során nagy hátránynak bizonyult, 

hogy a terepbejárások nehézsége miatt egymáshoz közel eső, kisméretű területeket vizsgáltak 

csak át. Ezzel szemben a mostani műholdfelvételek lehetővé teszik, hogy a lavakákat nagy 

területeken vizsgáljuk olyan területeken is, amelyek a terepen nehezen megközelíthetőek. A 

távérzékeléses módszer további előnye, hogy jóval olcsóbb, mint a terepbejárás. Hátránya 

azonban, hogy mélység adatokat például nem biztosít.  

 

A témából 2 poszter készült az EGU konferenciára, melyekkel megnyertük a „Young Scientist 

Travel Award” díjat:  

Quantifying lavaka density and extension in relation with soil properties and topography (using 

high resolution satellite imagery and GIS) (Raveloson et al., 2014)  

Madagascar Highland erosion: What can we learn from the archive precipitation data? (Szabó 

et al., 2014) 
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