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LÉGIFÉNYKÉPEK FÖLDTANI ÉRTELMEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÉS SZEREPE 
A CSERHÁT ÉS BÖRZSÖNY HEGYSÉG TÉRKÉPEZÉSÉNÉL

Irta:CzAKó Tibor

A légifényképek kiterjedt alkalmazása a földtani térképkészítés folyamatában 
intézetünkben először a C s e r h á t  h e g y s é g i  kutatásnál valósult meg. A felhaszná
lás három fázisban történt:

1. előzetes irodai kiértékelés
2. terepi ellenőrzés
3. földtani térképek szerkesztése.

A kutatás célja a nógrád—cserháti neogén terület 1:25 000-es méretarányú földtani 
térképezése volt, az összes hasznosítható ásványi anyagok prognosztikus kiértékelése cél
jából. A terepi felvételhez külön munkatérkép nem állt rendelkezésünkre, ezért volt külö
nösen szükséges a légifényképek használata. Munkatérkép helyett a terepen 1:10 000-es, 
kamerális kiértékeléshez kb. 1:20 000-es méretarányú légifényképeket használtunk.

1. A z  i r o d a i  k i é r t é k e l é s  s z e m p o n t j a i  Első lépésként a határ
vonalak kijelölését, majd a kőzettípusok szétválasztását, végül pedig a földtani térképezés
hez szükséges tektonikai kiértékelést végeztük el.

A határvonalak felvázolásán az interpretálási elemek (mint pl. a tónus, textúra stb.) 
segítségével elkülöníthető egységek egymástól való szétválasztását értjük. Egy egységen 
belül megrajzoltuk a természetes és mesterséges kibúvások és feltárások körvonalait is. 
Ezzel a módszerrel a feltárások törmelékes és szálban álló volta is elkülöníthető. A határ
vonalak kijelölése viszonylag könnyű feladat volt, csak a vegetációval borított üledékes 
területen járt nehézséggel.

A kőzettípusok szétválasztása is az interpretálási elemek segítségével történt. 
Minden egyes fényképen számba vettük az elkülöníthető kőzettípusokat. Végső megbíz
ható eredményt csak a terepi ellenőrzés és azonosítás adott. A Cserhát hegység kedvező 
típusterületnek mutatkozott a kőzettani interpretáláshoz, mert a terület váltakozva 
üledékes és effuzív magmás kőzetekből épül fel. Legszembetűnőbb volt az üledékes és 
vulkáni kőzetek éles elkülönülése. Az üledékes kőzetek közül az agyagos-, homokos- és 
mészkő-területeket már az irodai kiértékelésnél is felismertük. A magmás kőzetekből 
ezen a területen csupán az andezit és piroklasztikumai fordulnak elő, de megjelenési 
formájukat tekintve lehetnek sztratovulkáni vagy tel érandezitek. Ezek a fényképen is
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élesen elkülönülnek egymástól. Az andezittelérek különösen jellegzetes képet mutatnak, 
amelyek nemcsak cserháti, hanem hazai viszonylatban is egyedülállónak mondhatók (pl. 
nagylóci Apáca-hegy, szandai Peres-hegy—Nemti psz., herencsényi és hollókői telérek).

A kőzetek kora rendszerint nem állapítható meg addig, amig a terepi azonosítás 
meg nem történt. Rétegzettség észlelése esetén fiatalabb és idősebb elkülönítést alkalma
zunk, tehát ily módon csak „relatív kort” határozhatunk meg.

Az irodai munka harmadik lépéseként a tektonikai elemek kiértékelését végeztük el. 
Elsősorban azokat az adatokat jelöltük meg, amelyek a fedetlen földtani térkép szerkesz
téséhez szükségesek. Ide sorolható a réteg helyzetének megállapítása is. A dőlésirány pon
tos meghatározása a légifényképen több esetben sikerült, mint a terepi felvételnél. Elsősor
ban az uralkodó DK-i dőlésirány volt szembeötlő. A dőlés szögének előzetes meghatározá
sa becsléssel történt; ezt nehézkessé tette a térmodell vertikális túlmagasítása. A cserháti 
területen csak enyhe (3—10°) és közepes (10-40°) dőlésszögű réteg fordul elő. A csapás
irány a rétegfejek mentén könnyen kijelölhető. A réteg folytonosságának, kiterjedésének 
nyomozása a megszakítások és vetők követése révén történt. A morfológiai terepformák 
folytonosságának vizsgálata is a szerkezet nyomozását segíti elő.

A Cserhát hegység jellegzetesen töréses terület. Fő törésirányok az ÉNy—DK és 
ÉK-DNy. Az idősebb (ÉNy—DK-i) törések szakaszaiban a fiatalabb (ÉK-DNy-i) törések 
teljes hosszukban követhetők, ugyanis a morfológia elsősorban csak a fiatalabb tektoniz- 
mus nyomait viseli magán. Feltűnően szembeötlő volt a magmás és üledékes kőzetek 
közötti töréses határvonal. Esetenként egy képződményen belüli törés jelenlétét is sikerült 
kimutatni (pl. a kárpátién slírben). Ezenkívül a mérnökgeológiai szempontból fontos 
csúszások, suvadások, hegyomlások nyomait is észleltük a fényképeken.

Utolsó lépésként tájékozódási, azaz illesztő pontokat jelöltünk ki; fényképenként, 
ill. sztereomodellenként legalább hármat. E pontokra a terepi ellenőrzés végrehajtásánál 
és a fénykép-interpretálások összeszerkesztésénél van szükségünk.

Az előzetes irodai kiértékelés felsorolt lépéseit az 1:20 000-es légifénykép sztere
oszkópikus modelljén végeztük el. A gyakorlati kivitelezés a sztereopár egyik képére 
helyezett oleátán történt.

2. Az irodai kiértékelést a t e r e p i  e l l e n ő r z é s  követi. Ehhez a munkához 
— ahol rendelkezésünkre állt -  l:10 000-es fényképnagyításokat használtunk. Ezeken 
elsősorban a bejárási útvonalat jelöltük ki; másrészt munkatérképként a terepi észlelések 
helyét is feltűntettük. Az irodai munka során lehatárolt és elkülönített típusokat 
kőzettani mintavétel és meghatározás útján azonosítottuk. Amint a képződmények 
valamelyikét azonosítottuk a fényképen látható folttal, azt kiterjesztettük a hasonló 
típusú foltokra is. Ily módon nem kellett minden egyes észlelési folthoz kiutazni, csak a 
bizonytalan foltokat és réteghatárokat, képződményhatárokat derítettük fel a terepen. 
A növényzettel borított területek és a mély vízmosások feltárásait legtöbb esetben csak a 
terepi ellenőrzés segítségével tudtuk azonosítani. A vízmosások esetében azok kereszt- 
metszetéből tudunk a kőzet anyagára következtetni.

Az irodai előkészítéssel és a nagyítások használatával a terepi munka időtartama 
mintegy harmadára csökkent. Részben e módszernek köszönhető, hogy 3 év alatt 5 
geológus 8 db 1:25 000-es térképlapot készített el.
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3. A terepi ellenőrzést a f ö l d t a n i  t é r k é p e k  s z e r k e s z t é s e  követte. 
Ehhez a munkához ismét 1:20 000-es sztereoszkópikus fényképpárokat használtunk. 
Az előzetes munkafázisokból nyert adatok ismeretében és a fényképpárok segítségével 
kiszerkesztettük a fedetlen földtani térkép végső kontúrjait, a képződmények határait és 
a tektonikai elemeket. Ilyenkor tisztázódnak a bizonytalan határok és a nem morfológiá
hoz kapcsolódó törések nyomvonalai.

A kivitelezésnél kétféleképpen járhatunk el. A tájékozódási pontok segítségével 
összeállítjuk az oleátákat, majd lekicsinyítjük; vagy az egyes oleátákról közvetlenül a 
topográfiai térképre visszük át az adatokat. Természetesen térképátrajzoló műszerek 
segítségével tovább fokozható a módszer gazdaságossága.

Az egyéb térképváltozatok (építésföldtani, tektonikai stb.) készítésénél az észlelési 
és fedetlen földtani térképen kívül újra az 1 :2 0  0 0 0 -es sztereoszkópikus fényképpárokat 
használtuk fel.

A B ö r z s ö n y  h e g y s é g  területén 1971-ben kezdődött el a 10 000-es és 
25 000-es méretarányú földtani térképezés. A hegység magmás felépítésű területeit sűrű 
vegetáció fedi, ezért a hegység belsejében csak sztereoszkópikus interpretálással kaptunk 
eredményt. Az ércesedés szempontjából is fontos töréses tektonika elsősorban a hegység
peremi üledékes és magmás kőzetek határán mutatkozott. Itt is két uralkodó törésirány 
van: ÉNy-DK és KÉK-NyDNy. Az üledékes környezetben jól észlelhető törések a 
magmás képződmények területein csak alárendelten nyomozhatok. A hegység légi
fény kép-analizise folyamatban van.

A Földtani Intézet egyéb folyamatban levő térképezési munkálatainál is elkezdő
dött a légifényképek alkalmazása, de a fényképek földtani információ-tartalma még nincs 
kellőképpen kiaknázva, módszertan, munkaeszközök és képzés hiányában.

Mint láttuk, a légifénykép-interpretálás igen jól hasznosítható a földtani térképezés
nél az irodai előkészítéstől egészen a kéziratos térkép készítéséig. Távolabbi célunk, 
hogy a fényképeket — a már ismert fotogrammetriai eljárásokkal -  a végső nyomtatott 
térkép topográfiájának és földtani tartalmának előállítására is felhasználjuk. Ilyenkor a 
földtani kiértékelést és a topográfiát ugyanazon fényképből térképrajzoló műszerek 
segítségével közvetlenül a kívánt méretarányban megrajzolhatjuk. Az ily módon előállított 
térképek előnyei, hogy

-  a topográfiai alap tartalma, pontossága összhangban van a földtani tartalommal 
(az állami topográfiai szelvénybeosztástól eltérő, földtani egységek szerinti lap- 
határok; az ábrázolásmód, a névanyag, a színnyomás különleges földtani szem
pontjai stb.);

— a topográfiai térképkészítés számára berepült területek légifényképei egyúttal 
földtani térképkészítéshez is felhasználhatók;

-  a topográfiai térképkészítésben kidolgozott automatikus, műszeres eljárásokat 
csak ilyen módon lehet a földtani térképkészítés céljára is felhasználni, és végül

— a fotogrammetriai úton való földtani térképkészítésnél biztosított a térképek 
sorozatban és azonos stílusban való előállítása.
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PROCESS AND ROLE OF GEOLOGICAL AERIAL 
PHOTOINTERPRETATION IN THE MAPPING OF THE 

CSERHÁT AND BÖRZSÖNY AREA, NORTH HUNGARY

by
T. Czakó

The first wide utilization of aerial photographs fór geological mapping by the 
Hungárián Geological Institute took place in connection with the investigations of the 
Cserhát area, North Hungary. Aerial photographs were used in three phases of preparing 
maps: 1. preliminary interpretation indoors; 2. checking on the field; 3. compiling of 
geological maps. Fór the mapping magnifications of 1:10 000 scale, contact prints at 
1:20 000 and topographical maps at 1:25 000 were used.

1. In the course of the indoor preliminary interpretation the tracing of contours, 
the discrimination of the rock types and the locating of tectonical elements were carried 
out. The tracing of contours was rather easy. During mineralogical interpretation the 
Cserhát region proved to be a favourable type-area, being constituted by alternating 
Neogene sediments and effuzive rocks. The sharp individualization of the andesite dikes 
— unique in Hungary at least — is especially interesting. The two main fault-trends of the 
area (NW—SE; NE—SW) could be traceable well on the aerial photographs.

2  In the course of checking on the fleld the rock types were identified, their ages 
were determined and the uncertain formation boundaries were cleared. As a result of 
preliminary interpretations the duration of Tieid work was reduced to one-third. During a 
3 -year period 8  sheets of 1:25 000scale were prepared by 5 geologists.

3. The utilization of aerial photographs helped much in compiling the geological 
map with the Quarternary peeled off and different map verzions such as engineering- 
geological, tectonical, paleogeographical, etc.

In the future, it is intended to make efforts to use aerial photographs not only fór 
interpretation, bút fór photogrammetric map-making as well.


