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ÉPÍTÉSFÖLDTANI KÖRNYEZETVÉDELMI K É R D É SE K  
A BALATON TÉRSÉGÉBEN

M o l d v a y  L oránd

A  Balaton jöartvidékének építésföldtani térképezését a K özponti Földtani Hivatal 
megbízása alapján 1975. évben tovább folytattuk. Kéziratban újabb négy atlaszt zár
tunk le: S iófok—N y (7. Guóth  P.), Balatonöszöd (12. Cser n y  T.) Zánka (34. G éléi 
G .-n é ) és Zamárdi (9. B oros J.). Ezzel a kéziratban lezárt atlaszok, illetve térképm agya
rázók száma 23-ra emelkedett. A  Siófok —К  (6), S iófok—N y (7), Balatonszemes (11) jelű 
atlaszok 1976-ban kerülnek nyom dába (1. ábra). A  Balatonberény (20), Fenékpuszta (21), 
Dörgicse (35) és Badacsonytördem ic (30) jelű lapok terep-előkészítése szintén tárgyévben 
történt meg K ovács J .-n é , Cse r n y  T., Guóth  P. és G éléi G .-né  közreműködésével. 
Az M TA Földrajztudom ányi K utató Intézete (Szilár d  J., Papp S. és Sc h w e it ze r  F.) 
ugyanezen lapok területén három változatos mérnökgeomorfológiai térképsorozatot szer
kesztett. A  Dörgicse (35) lap neogénnél idősebb képződm ényekkel kapcsolatos terepmun-

Fig. 1 . Location map showing the progress in engineering—geological mapping o f  the
Lake Balaton L égion

Atlases: 1. Published, 2. und er treatment in printing office, 3. finished in draft manuscript by 1975 (authors 
are those of the final work in 1975), 4. partly finished by the end of 1975, 5. to be prepared in 1970
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k á já t Sz a b ó  I . k ü lső  m u n k a tá rs  v é g ez te  e l ; a  b a la to n b e ré n y i té g la g y á r  (2 0 . la p ) p an n on  
sztra tig rá fia i v izsg á la ta in á l B a r t h a  F. m ű k ö d ö tt  k özre .

A Magyar Á llam i Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Balatonberény (20) környékén 
JÓSA E. vezetésével statikus szondázást és geoelektrom os méréseket hajtott végre.

A fokozódó érdeklődés miatt igyekeztünk felmérni a környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatainkat is.

E tevékenységen szűkebb értelemben az élővíz és a levegő szennyeződésé
nek tervszerű meggátlását értjük. Általánosabban a környezeti viszonyok jó 
állapotban való megtartásáról van szó, az emberi életfeltételek szempontjából; 
döntő súlyú a veszélyforrások elleni megelőző védekezés. Anélkül, hogy a kör
nyezetet túlságosan széleskörűen értelmeznénk, a környezetvédelemhez sorol
hatjuk a lakóhelyi és gazdasági körzetek földtani védelmét is. Ebben.az értel
mezésben nem tudunk szigorú választóvonalat húzni a liidrogeológia, a talaj
mechanika, a geofizika, a talajtan vagy pl. a mérnökgeomorfológia között. 
A hálózatos építésföldtani térképezés során mindazokra az ismeretekre gondol
nunk kellett, amelyekből a térképeket felépítjük, de a munka alapjához tar
tozhatnak azok az adatok is, amelyeket különben nem szoktunk nyomtatásba 
átvinni vagy speciálisan feldolgozni.

Az első „adatraktár” a topográfiai térkép, amelyről pl. a felszín szabdalt
ságát és a várható eróziós folyamatokat valamiképpen előre tudjuk jelezni. 
Ehhez kapcsolódnak más, kiegészítő eredmények is.

Atlasz-sorozatunk nyomtatásban megjelent „Tihany” jelű lapja már tar
talmazza a geológiai környezetvédelemhez szükséges ismeretek egy részét. Meg
jelöli a felszín alatti víz áramlási irányait, vegyi összetételét, a talajtakaró 
erózióérzékenységének fokozatait. Először innen említünk néhány szempontot.

Megvizsgáltuk, milyen összefüggés van a lejtőkategória-térkép és a talaj
tani térképen feltüntetett ercdáltság között, különös tekintettel arra, hogy 
közvetlenül a felszín lejtéséből következtethetünk-e valamilyen nagyságrendi
leg osztályozott, várható erózióra. A korlátozott adatmennyiségre való tekin
tettel csak erős, közepes és gyenge csoportosításra gondolhattunk. Az elemzés 
a következő eredménnyel járt:

A 2. ábra mutatja a Tihanyi-félsziget egyik dimbes-dombos részletén a ta
lajtípusokat (sraffozott terület). Uralkodik az erubáz fekete nyirok. A rajzot 
összevetettük G ó c z á n  L. talaj térképének erodáltsági fokozataival (nem ero
dált — gyengén erodált — közepesen erodált — erősen erodált kategóriákat 
tüntet fel). Megállapítottuk a korrelációt 5 csoportban (3. ábra). A gyengén 
lejtő részeken a várt alacsony értékű lehordás mutatkozik, alig van lepusztulás, 
sőt ebben a kategóriában bizonyára akkumuláció is rejlik (3. ábra 5.). A 30%- 
nál meredekebb lejtőkön szintén túlnyomórészt pozitív a korreláció, erős és 
közepesen erős az erodáltság, ugyanilyennek tekinthetjük a várható lepusztu
lást is, ha a feltételek azonosak maradnak.

Kis kitérőként megemlítjük, hogy az erózió fogalm át a talajtan a geológiával nem 
teljesen azonosan értelmezi. Ä  talajtannak az árkos (vonalas, lineáris) erózió éppúgy 
erózió, m int a nagy felületi terjedelmű kopás, ill. lepusztulás. A  földtan ezeket jobban 
elkülöníti, az utóbbit denudációnak nevezi. Megjegyezzük, hogy van szél eredetű, un. 
deflációs lepusztulás (denudáció) is, ezzel azonban itt nem foglalkozunk, a tárgyaltak az 
esővízre és a hólére vonatkoznak.

Pusztításuk az eróziónál és a denudációnál azonos m ozzanatokból áll; az üledék 
(talaj) tetején levő kisebb-nagyobb részecskék a szállítóerő hatására eredeti helyükről 
kimozdulnak és a felszínen gödröcskék keletkeznek. Létrejöttük ütem étől és szétterjedé
sétől függően vagy erózióról vagy denudációról szoktunk beszélni. A  denudációt egyéb
ként „areális erózió5’ -nak is nevezik.
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Figyelembe kell vennünk, hogy a talaj erodáltsága Tihanynál túlnyo
mókig természeti körülmények között jött létre, a lejtőkön nincs terasz 
vagy kőfal. Arra is gondolnunk kell, hogy a vizsgált területen egyetlen talaj
típus az uralkodó. A KAZÓ-féle esőztetési értékek azonban lehetővé teszik, 
hogy mennyiségi becslésnél vagy számításnál a lejtőfoltokhoz mindig az adott 
talajtípusnak megfelelő telítődési, ill. erodálási számokat tegyük.

Ha a 3. ábra korrelációit nézzük, egyedül a lejtő-értékek alapján a következő 
csoportosításban mintegy 70%-cs valószínűséggel becsülni tudjuk a várható ta
lajeróziót (denudációt): 1. erős és közepes (4. mező), 2. gyenge és közepes (3. 
mező), végül 3. értékkel nem bíró vagy gyenge (2. és 5. mező). Vannak a Bala-

2. ábra. Talajtípusok a „T ihany”  lap Bozsai-öböl környéki 
szakaszán. G óczán L. és K azó B. nyom án szerkesztette

MOLDVAY L.
1. Erubáz fekete nyirok, 2. csernozjom barna erdőtalaj, 3. humuszkar- 
bonát, 4. kőzethatású mészlepedékes csernozjom, 5. karbonátmaradvá- 

nyos barna erdőtalaj
Fig. 2. Sói! types near Bozsai-öböl (the Bozsa bay) in the 

“ Tihany”  quadrangle. Plotted by L. M o l d v a y  after 
L. G óczán  and B. K azó

1. Erubaz, black residual loam (“nyirok”), 2. chernozem forest brown sói],
3. humus carbonate, 4. lime-incrusted chernozem of rocky habit, 5. brown

forest soil with carbonate residues
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3. ábra. A  felszín lejtése és a talajerodáltság a Bozsai- 
öböl környékén. G óczán L. és K azó  B. térképei alapján 

szerkesztette M o l d v a y  L.
1. 30—50%-os lejtő, gyengén erodált, 2. 12—30%-os lejtő, nem erodált, 
3. 12—30%-os lejtő, gyengén erodált, 4. >  30%-os lejtő, erősen és kö

zepesen erodált, 5. 0—-12%-os lejtő, nem vagy gyengén erodált
F ig . 3. Slope categories and soil erosional process in the 
vicinity o f  Bozsai-öböl. P lotted by  L. M o ld vay  after 

maps o f  L. G óczán and B. K azó
1. 30-50%, weak surface erosion, 2. 12-30%, no erosion. 3. 12-30%, 

weak erosion, 4. steeper than 30%, strong and average erosion,
5. 0-12%, with no erosion or weakly eroded

tonnái olyan területek is, ahol az emberi beavatkozás speciális irányban befo
lyásolja az erózió mértékét. A szőlő és kert típusú terű let darabokat pl. nem bíz
zák egyedül a természetre, a rombolás ellen kőgátakkal vagy talaj áthalmozás
sal védekeznek. Ha a tényleges eróziót kutatjuk, egyelőre nem vizsgált hatás
fokú megelőzési módszereket is tekintetbe veszünk. A növénytermesztésre 
használt földek a talajművelés módjától, a termesztett növényen át a felszín
kiképzésig sok vizsgálatban tényező specifikusabb megfigyelését és számítását 
kívánnák. A ténylegesen létrejövő eróziót ilyen értelemben foglalja magában 
a fenti 3 nagy lejtő, ill. lepusztulási kategória problematikája.
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Ö s s z e g e z v e :  a lejtőkategória-térkép első közelítésben jó támpont 
a talajerózió és a vele összefüggő balatoni eliszaposodás, védekezés szempont
jából.

Vizsgáljuk most meg a tófeltoltésben szerepet játszó időszakos és állandó 
vízfolyásokat, eredetüket és szabálvozhatóságukat. Földtani környezetvédelmi 
térképtervünkben kidomborodik a térszín-felszabdaltság, amit 10 000-es térkép
nél 1 X  1 cm-es hálózatra eső árok-vonalhosszal célszerű-kifejezni. Az árkokkal 
erősen zavart terület az ,,átmenő üledékforgalom” kulcshelye, ide áramlik 
a szőlők, szántóföldek szélén és lapályain le nem rakott szemcsék nagy tömege, 
ahonnan aztán esetleg több állomás közbeiktatódásával a medencébe kerül. 
Ezeknek a területeknek a jelölése és a tőlük kivezető csatornák eltorlaszolása 
viszonylag szűk területű beavatkozással, iszapfogókkal, derítőkkel megoldható. 
Ilyenek kialakítására a jelenleginél sokkal fokozottabb mértékben szükség van. 
Az ülepítők időszakos tisztítása (eredményét tekintve a tó kotrása) esetleg 
kevesebb energiát és kisebb értékű eszközállományt vesz igénybe. Tapaszta
latunk az, hogy általában nem kellő mértékű a meglevő felfogók gondozása sem, 
a lehordás aggasztóan gyors.

A felszabdaltság csak állapot, éppúgy, mint a talaj erő dáltság, amelyből 
a várható talajdenudációra következtetünk (I. melléklet). Az erodáltság (egyre 
mélyülő árkok kéj^ződése) nemcsak a meglevő szakaszokon tovább fejlődő 
mélyülés és lehordás, hanem a szántóföldekről lemosott talajszuszpenzió idő
leges akkumulálódásának körzete is, ahonnét szakaszos továbbszállításra is sor 
kerül. A kivezető „szorosok” , „fokok” elzárása módot ad nagy területekről 
származó hordalék leülepítésére.

Érdekesen tehetjük próbára a jelenlegi földrengéstani, szeizmológiai ku
tatási erőfeszítéseket is, ha szigorúan gyakorlati tájékoztatás a feladatunk. 
A rengések sokféle pontból, irányból származhatnak és változó erejűek; isme
reteink nem elegendőek rendszerezésükhöz. Jelenleg általában rengést és 
reakció-fokot állapítunk meg. Ismeretes, hogy az országban néhol megtiltották 
a paneles építkezést, földszerkezeti tulajdonságokra és rengési tapasztalatokra 
hivatkozva. A Balaton környékén nincsenek jól ismert szeizmikus veszély - 
övek, ezért a lökések erejéről és centrumáról csak általánosságokat lehet mon
dani, hozzátéve, hogy a neogén—к vártér szerkezeti vonalak feltételezéséig a 
kutatás már eljutott. Ettől eltekintve tudásunk mindössze arra szorítkozik, 
hogy a földtani felépítésből (valamilyen rengést általában feltételezve) nagy 
vonalakban három veszélyeztetettségi fokot jelölünk meg.

Van 1. szilárd, merev kőzetekre települt vékony tiledékösszlet, 2. ugyan
ilyen kőzetre települt vastagabb üledékréteg és 3. friss kvarter üledékek és 
tőzegek, ezek kissé diagenizált pannon összletre települnek. A háromféle fel
építés három lehetséges reakció-fokot jelez, s ezekhez jönnek még a bizonyított 
és valószínű szerkezeti vonalak.

A makett egy építésföldtani atlasz rayon- (szintetizáló) térkép morfológiai 
és litológiai egységeit tünteti fel, szelvénye is innen való (I. melléklet). A kü
lönböző szakaszok színe a vertikális és a horizontális vfzátbocsátó képességet 
mutatja. A vízszintes sraffozás az erős és a közepesen erős talajeróziót érzé
kelteti. A rajz jobb oldalán levő törési öveket földtani és geofizikai kutatás bi
zonyítja. Innen Ny-ra geofizikai mérések adatait vettük át. Ezek a triász alj
zat töréseit jelzik, de közvetlen megfigyelések utalnak arra, hogy a szóban for
gó övék a neogén végén és a kvarterben alakultak ki. A szeizmikus veszély- 
helyzet jele függőleges, a felszabdaltságé ferde sraff, két, ül. három fokozatban.
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A felszín alatt áramló víz kommunikációja a Balatonnál fúrások, talaj víz- 
kutak, vízkémiai elemzések, valamint a víztároló képződmények nyomozása 
útján a jelenlegi adatok birtokában szintén nagyságrendileg megkülönböztet
hető. A vertikális és horizontális áramlási sebességet számértékkel is ki lehet 
fejezni, ha bízunk az egyszerűsítő feltevésekben.

A tanulmány elsősorban az irányt kívánja jelezni, amelyben már meglevő 
adatok, tartalékok segítségével különösebb költségteher nélkül hasznos kör
nyezetvédelmi kiértékelésre lehet vállalkozni. A tárgyévben a ,,Keszthely — D” 
és „Siófok— K " lapon az elgondolás szerint meg is szerkesztettük az építésföld
tani—környezetvédelmi térképet. Interdiszciplináris összefogás növelné a 
munka értékét, elsősorban a talajtani és hidrológiai adatok emelhetnék a vá
zolt megoldást egy általánosabb környezetvédelem részévé.

IRODALOM

Javaslat a Balaton és vízgyű jtő medencéje komplex környezetvédelm i kutatási program
jára. (1976— 1980) — Budapest, 1975.

„T ih a n y”  jelű 1 :10 000-es építésföldtani atlasz; K a zÓ B. és G óczán L. térképei és tanul
mányai. — Földt. Int. kiadv. Budapest, I960.

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
IN THE LAKE BALATON REGION

by
L. M oldva y

Environmental geology of the Lake Balaton Region is dealt witli. An 
engineering— geological survey, scaled to 1:10,000, has revealed the pertinent 
agents of the action harmful to natural conditions: 1. soil erosion, 2. pollution 
by percolating contaminants, 3. seismic impacts witli aftermaths dependent 
on the degree o f sensitiveness to ground vibrations, 4. new structural displace- 
ments. * 1

Supplement I. Map showing relevant details o f environemental geology. — Plotted 
by L. M o l d v a y  and M. D icker

1. Movements of karst water and phreatie ground-waters: v =  vertical, h =  horizontal; 
3 =  strong, 2 =  medium, 1 =w eak. 2. Soil erosion: strong — medium. 3. Degree of exposi- 
tion to seismic vibrations: a)  subjected (loose sediments thicker than 10 m, on Consoli
dated rocks), b)  less subjected (loose sediments 10 — 25 m thick, on Consolidated rocks), 
c )  hardlv subjected (unconsolidated Sediment on semi-consolidated sedimerrtaTy-rocks).
4. Surface pattern : strongly dissected — com m only dissected. 5. Potential sliding. 
6. Neogene to Quaternary fault zones verified geologically and/or geophysically. 7. Peat.
5. Alkalinity o f  ground-water. 9. Surface-morphological land boundary. 10 . Lithological 
group boundary. 11. Lithological groups with vertical and horizontal water movements 
therein, and their com m unication with the laké according to two degrees


