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A SÍK V ID É K I KUTATÓ OSZTÁLY 1967. ÉVI EREDMÉNYEI
í r t a :  R ó n a i A n d r á s

Nagy területen, többféle téma keretében folytak 1967. évben a síkvidéki kutató' 
munkák. A 200 000-es térképszerkesztés befejezése felé közeledik, a 100 000-es új 
Alföld-térképezés terén túl vagyunk az első három év tapasztalatain, megszületett 
az első összefoglalás a szolnoki lapon. Az Alföld mélyföldtani problémáinak vizsgá
latában néhány jelentős lépés történt, egyrészt a kritikus magminták újravizsgálata, 
másrészt az áttekintő medencealjzat-térképek szerkesztése terén. Feladatot jelentett 
az 1968-as nemzetközi földtani kongresszus magyarországi negyedkori kirándulásá
nak előkészítése, a Földtani Intézet 1969. évi jubileumára tervezett kiadványok szer
kesztésének beindítása. A Kárpát—Balkán Asszociáció 1967. évi belgrádi kongresz- 
szusa és az INQUA európai negyedkori térképszerkesztő bizottságának 1967. évi 
szófiai ülése is munkát adott. Tovább érlelődtek az alföldi kutató magfúrások 
anyagfeldolgozásából adódó tanulságok a folyóvízi és eolikus rétegsorok települési 
viszonyaira és jellemző tulajdonságaira vonatkozólag, továbbá a negyedkori sztra- 
tigráfia és éghajlattörténet megfejtése terén.

Az országos áttekintő (200 000-es) földtani térképsorozat szerkesztése során a szom
bathelyi, a nagykanizsai, a villányi, a szegedi és aradi lapok kéziratos térképeinek, ill. 
ezek síkvidéki részének és magyarázóinak elkészítése szerepelt az évi tervben. A du
nántúli lapok két változatban (felszínföldtani és gazdaságföldtani), az alföldiek öt 
változatban (felszínföldtan, építésföldtan, talajvízmélység, talajvízkémia, gazdaság
földtan) készülnek. A lapok szerkesztői: F kanyó  F ., M oldvay  L., R ónai A. Közre
működnek a szerkesztésben a hegyvidéki területrészeken: Szebén yi L ., W ein  Gy . ; 
a mélyföldtani részeken: B író  E., J uhász Á ., Szepesházy  K., W ein  Gy ., Széles M. ; 
a magyarázók talajtani fejezetének megírásában: Szűcs L.

A síkvidéki területek felszínföldtani térképeinek szerkesztése csak a szombat- 
helyi lapon vetett fel problémákat, ahol a különböző magasságban és helyzetben 
levő kavicsteraszok és törmelékkúpok korbeosztását és egymáshoz való viszonyát 
eddig a térképezőknek nem sikerült megnyugtatóan rendezni. A részletes (25 000-es) 
felvételi lapok a felsőpannon és legfelső pliocén homokrétegek térképezése terén is 
tartalmaznak hiányosságokat, ill. bizonytalanságot. Ezeket a térképszerkesztés során 
nem lehetett kiküszöbölni. A Dráva menti lapokon, főleg a Villány-i lapon a feltárások 
kis száma és a földtani feldolgozások nagyfokú hiánya miatt a Dráva-völgyi részek 
kidolgozottsága elmarad a terület többi részéé mellett.

Jóval több nehézséget jelentett a térképmagyarázók mélyföldtani részeinek 
összeállítása. A térképsorozat síkvidéki részein az első magyarázók szerkesztése során 
arra törekedtünk, hogy a síksági területek mélyföldtanáról, a mélyfúrások alapján, 
rövid és vázlatos áttekintést adjunk. Ez a törekvés azokon a lapokon, ahol a mély
fúrások száma kevés, könnyen meg is volt valósítható. Amint azonban olyan síkvidéki
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lapok kerültek szerkesztésre, ahol a mélyfúrások száma sok és azok által felvetett 
problémák is nagyok, a mélyföldtani magyarázó fejezetek szerkesztése mind nagyobb 
nehézségekbe ütközött. Az eredeti — és a térképmagyarázók természetének meg
felelő — feladat, hogy a terület jelenlegi ismeretességi fokán áttekintést adjunk a föld
tani viszonyokról, mindinkább oda módosult, hogy átfogó új tanulmányokat, új 
szintéziseket kellett adni. Ezt a fejlődést kényszerűvé tette az a körülmény, hogy a 
200 000-es térképek szerkesztési ideje közben a mélyfúrások száma egyre szaporodott 
és nap mint nap olyan új problémákat vetett fel, amelyek mellett nem lehet — oda 
nem figyelve — elmenni; másrészt lehetővé tette az, hogy a Síkvidéki Osztály 
a mélyföldtani kutatásban jártas, kiváló munkatársakkal bővült s ugj^anak- 
kor sikerült a szerkesztési munkálatokba az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
geológus szakembereit is közvetlen munkatársakként, v a g y  lektorokként be
vonni.

Ezzel a térképmagyarázók mélyföldtani fejezetei általános összefogó ismerte
tésekből részletes tanulmányokká, néha értekezésekké bővültek, ami nemcsak ter
jedelemnövekedést jelentett, hanem számtalan új probléma felvetését is, megoldatlan, 
nyitva hagyott kérdéseket, amelyek miatt néha a magyarázók elkészülte hosszas 
haladékot.szenvedett. Az így felvetődött részlet-problémák egynéhánya külön tanul
mányokban került feldolgozásra. Példa erre Szepesházy K. két feldolgozása: A kris
tályos aljzat fontosabb kőzettípusai a Duna—Tisza köze középső és déli részén; 
Kőzettani adatok a battonyai gránit ismeretéhez; továbbá W ein  Gy . tanulmánya: 
Újabb adatok a Villányi-hegység szerkezetföldtani felépítéséhez.

A részletes (100 000-es) Alföld-térképezés munkálatai ebben az évben két lapon 
folytak. A csongrádi lapon az 1966-ban létesített feltárásokból begyűjtött minta
anyag feldolgozását végezték, a hódmezővásárhelyi lapon a sekélyfeltárások (425 db 
10 m-es fúrás) készültek el a felszínföldtani és építésföldtani térképek előkészítésekép
pen. Ezen kívül folytatódott a begyűjtött és megvizsgált mintaanyag térképi fel
dolgozása a szolnoki 100 000-es lapon. Az 1966. évi jelentésben foglalt 14 térképvál
tozat után további két mélyföldtani változat készült el a Eöldtani Intézet Síkvidéki 
Osztályának szerkesztésében és további négy geofizikai változat az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet szerkesztésében, ill. közös szerkesztésben. Elkészült 1967-ben a szol
noki 21 térképváltozatot felölelő atlasz magyarázó szövege, több szövegközti ábrával 
és adattáblával.

Az Osztály Szolnokon felállított üledékföldtani laboratóriuma 1966-ban, a csong
rádi lap területén lemélyített sekélyfúrásokból begyűjtött 3800 kőzetminta anyag- 
vizsgálatát végezte el. A budapesti központi laboratórium viszont 316 kőzetmintát 
és 366 db vízmintát vizsgált meg. A kőzetelemzési munkát N a g y  E. vezette, a víz
vizsgálatokat Barabás L.-né végezte.

A sekélyfúrások anyagából készült szemcsefeldolgozások nemcsak a felszín 
megbízható térképezését tették lehetővé, hanem módot adtak arra, hogy jellemző 
rétegsorok megállapításával a felszín felépülésének menetét tisztázzuk s ezzel arra 
is, hogy építésföldtani körzetek kialakítása váljon lehetővé. Ennek előmunkálata 
a sekélyfúrások rétegsorainak grafikus feldolgozása, amit a fúrások összességére 
nézve 1967-ben kezdtünk el és első eredményei a csongrádi térképlap feldolgozásánál 
fognak jelentkezni.

A sekélyfúrások anyagvizsgálatával párhuzamosan folyt az 1965. és 1966. évben 
lemélyített középmélységű térképező és szerkezetkutató fúrások maganyagának 
feldolgozása egyrészt az üledékföldtani laboratóriumokban, másrészt specialisták
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révén. A sekélyfúrások vizsgálatával együtt a szolnoki laboratórium 1967. évi telje
sítménye a következő volt:

szemcseelemzés (KÖHií-féle módszerrel) 
karbonátmeghatározás (ScHEiBLEB-módszerrel) 
pH mérés
folyási, sodrási és plasztikus határ vizsgálata 
természetes víztartalom meghatározása

5542 mintán 
5977 mintán 
5918 mintán 
1250 mintán 
737 mintán

A speciális vizsgálatok során 1304 minta került őslénytani (ebből 739 Gastro
poda, 565 Ostracoda és Foraminifera), 1245 minta palynológiai, 384 minta mikromine- 
ralógiai és néhány minta nyomelem vizsgálatra. A vizsgálatokat K r o l o p p  E., Szé le s  
M., L ő e in c z  H., M ih á l y i  P-né és Z e n t a i P. végezték.

Az 1967. évben a szolnoki és csongrádi lapok fúrási maganyagán végzett vizs
gálatok nem hoztak olyan eredményeket, mint az 1965. évben fúrt és 1965—1966. 
évben feldolgozott jászladányi fúrás. A fúrások jóval több homokréteget harántoltak, 
ezek fossziliák tekintetében nagyrészt meddőknek bizonyultak. A kevés adatból is 
kitűnik azonban, hogy a negyedkori rétegek egyes meghatározható szintjeiben 
50—100 m-es magasságkülönbségek vannak kis távolságon belül s hogy a geofizikai 
mérések (szeizmikus, sekély geoelektromos szelvényezés) azért mutatják a felszín
közeli rétegeket szintesnek, nyugodtan fekvőknek, mert ezek között a rétegek között 
éles és nagy kőzetfizikai különbségek nincsenek, vagy pedig a rétegek olyan vékony 
kifejlődésűek, hogy az az akadálya a biztos érzékelésnek.

További kísérletek folytak a homokrétegek anyagának genetikai elkülönítésére. 
A fossziliák csak kevés helyen adnak biztos támpontot a folyóvízi, tavi és szélhordta 
futóhomokok elkülönítésére, pedig ezeknek települési rendje más és más, ezért a 
mélyföldtani szelvények szerkesztésénél erre tekintettel kell lenni. A homokszemek 
koptatottsága is bizonytalan támpont, mert az Alföldön az ártérre kikerülő folyóvízi 
homok széles területen kerül elteregetésre és gyorsan kopik. A szelek által átrendezett 
és továbbszállított homok az árvizekkel és a folyók helyváltoztatása miatt újra 
meg újra visszakerülhet a mederbe. Ezért magában a homok anyagában kell keresni 
olyan tulajdonságokat (osztályozottság, kettős uralkodó szemnagyság, csillámosság), 
amelyek a települési és szerkezeti viszonyok megfigyelése nélkül (laza furadék min
tákról lévén szó) és paleontológiái adatok hiányában is fényt vetnek a homokrétegek 
származására és elhelyezkedésére.

A 100 000-es térképezés és a feltárási munkák egyik legfontosabb eredménye az 
artézi víz figyelő kutak kiépítése az Alföld közepén. 1966. évi jelentésünkben részle
tesen ismertettük a szolnoki és csongrádi százezres lapokon 9 helyen kiépített 14 kút 
adatait. 1967-ben e kutak közül 8 helyen 11 kutat rendszeresen hetente mértek. Há
rom kúton eddig a kézi észlelést nem sikerült biztosítani, folyamatban van megfelelő 
észlelő műszer beszerzése.

A térképezési és szerkesztési munkák mellett 1967-ben az Osztályon elkészült a 
magyarországi síkvidéki térképezés történetéről szóló tanulmány, egy összefoglaló 
tanulmány a negyedkor üledékképződési ciklusairól és egy összefoglaló grafikon a 
jászladányi fúrás összehasonlító agyagvizsgálati eredményeiről.

Az Osztály tagjai 1967-ben a következő nemzetközi rendezvényeken vettek részt :
Nemzetközi Paleolimnológiai Szimpózium, Tihany,

aug. 28—31.

15 MÁFI Évi Jelentés 1967. évről
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Magyar—német földtani együttműködés értekezlete az építésföldtani és hidro
geológiai térképezés tárgyában, Tihany, szept. 4—7.

Kárpát—Balkán Asszociáció kongresszusa, Belgrad—Nis, szept. 9—22.
INQUA európai negyedkori térképszerkesztő bizottság ülése, Szófia, szept. 25.— 

okt, 2.

E R G E B N IS B E R IC H T  D E R  F O R S C H U N G S A B T E IL U N G  
’ ’F L A C H L A N D G E B IE T E ” F Ü R  DAS J A H R  1967

von
A . R ó n a i

Im Rahmen der Anfertigung der Zweihunderttausender wurden 1967 die Karten
serien und die zugehörigen Erläuterungen von fünf neueren Blättern fertiggestellt. 
Der Inhalt der Erläuterungen wurde in den jüngst zusammengestellten Heften 
umfangreicher und die tiefengeologische Bearbeitung der Flachlandgebiete erheblich 
erweitert. Diese Entwicklung wurde durch eine engere Zusammenarbeit mit dem 
Geologendienst des Trustes für Erdöl- und Gasindustrie und dem Eötvös Loránd Geo
physikalischen Institut ermöglicht.

Im Rahmen der Kartierung der Grossen Ungarischen Tiefebene im Massstab 
1:100 000 wurde eine aus 21 Varianten bestehende Kartenserie, die sowohl die Geologie 
der Tagesoberfläche, als auch die tiefengeologischen und geophysikalischen Verhält
nisse darstellt, angefertigt. Das fertiggestellte Blatt ist der Umgebung von Szolnok 
gewidmet. Eine ähnliche Kartenserie wird gegenwärtig für das Hunderttausender- 
Blatt “ Csongrád”  angefertigt.

Die Kartierungsarbeiten werden durch die Substanzprüfungstätigkeit des in 
Szolnok errichteten Laboratoriums wesentlich gefördert. Das Bohrmaterial wurde 
vornehmlich sedimentologischen Untersuchungen unterzogen, doch wurden eben
falls geophysikalische und geochemische, in den wasserführenden Horizonten auch 
hydrodynamische Messungen vorgenommen.

Nicht gering ist die Rolle der Teilnahme an internationalen Konferenzen und 
Komissionssitzungen unter den Aufgaben der Flachland-Forschungsabteilung. An 
den Vorbereitungen zu der ungarischen Quartärexkursion anschliessend an den 
X XIII. Internationalen Geologenkongress (1968) wurde ebenfalls nicht wenig gear
beitet.


