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A KELETI-MECSEK AEROFOTOGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE
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Jelen m unka célja a területről elkészült földtani térképek egyes adatainak  
ellenőrzése, a terepi munka során észlelt földtani adatok fotogeológiai igazo
lása, esetleg javítása.

A  légifelvételek a K eleti-M ecsek területét (földrajzilag a M ánia, Szalatnak, 
N agym ányok, H idas, Pécs várad községek által határolt területet), földtani 
szem pontból az ún. északi pikkely és a mórágvi kristályos vonulat között el
helyezkedő, m ező- és kainozóos üledékekből és vulkánitokból felépített terüle
tet m utatják be.

A  rendelkezésre álló fényképanyag

A területi teljesség és esetenként a pontosítás érdekében különböző idő
pontokban készült, különböző méretarányú légifelvételeket használtam fel. 
A nagyszerkezeti egységek, a területi összefüggések és felépítés felismeréséhez 
1:18 000, 1:20  000 méretarányú felvételeket alkalmaztam. Ezeknek a felvéte
leknek az összeillesztésével olyan fotomozaik volt készíthető, amelynek segít
ségével a vizsgált terület földtani—morfológiai adottságainak ismeretében bi
zonyos területi egységeket el lehetett különíteni. A sorozatfelvételként készült 
sztereopárok a konkrét, kisebb volumenű földtani—szerkezeti jelenségek inter
pretálásához is megfeleltek.

Az egyes exponált területekről készült alacsonyabb repülésű, nagyobb 
méretarányú (1:12 — 15 000) felvételeket a fenti típusú sztereopárokon felis
mert földtani—szerkezeti jelenségek pontosabb értékelésére, esetenként méré
sére használtam fel.

A további, 1:6800-as méretarányú felvételek jelentős része a térképszel
vényekhez viszonyítva ferde repüléssel készült, így a jelenségek felismerése, 
a mérések nehézsége mellett a térképi azonosítás is gyakran problémákat oko
zott. Az ilyen módon készült fényképeknél a repülési irányok között az átla
gosnál nagyobb az elfordulási szög, így az egyes képsorok oldalirányú átfedése 
az elméletileg szükséges 25%-nál hol kisebb, hol nagyobb, az elfordulás szöge 
is jelentősen változhat; ezáltal a torzulási viszonyok kiküszöbölése is nehezebb. 
Ennek ellenére egyes esetekben felhasználható volt dőlés- és csapásirányok 
mérésére, törésvonalak helyének, lefutásának pontosítására.

Itt  em lítem  m eg, hogy m ódom ban állt megnézni a N A S A  É R T S  — 1 m ű
holddal készített felvételek M agyarországra vonatkozó 1:1 000 000 m éretará-
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nyú darabjait. Sajnos a terület csak egyetlen felvételen szerepel, azonban az 
erős felhőfedettség következetében a felszínnek csak jelentéktelen része ismer
hető fel.

A Keleti-Mecsek vizsgált területi egységei

Az adott terület földtani—szerkezeti viszonyai és a légifelvételek alkal
mazhatósága alapján több, eltérő felépítésű és megjelenésű részterület külö
níthető el, melyeket a fentebb említett fotomozaik és a Mecsek hegység föld
tani térképe alapján lehetett szétválasztani.

a) A z északi előtér — pannóniai üledékkel fedett — területi egysége

M agyaregregy—Kárász — Szászvár—Nagyin ányok vonalában húzható meg ennek az 
egységnek déli határa. Főként felsőpannóniai hom okos üledékek alkotják, melyeket 
változó vastagságban holocén és pleisztocén képződm ények fednek. Legnagyobb részén 
mezőgazdasági termelés folyik.

b) A z ún. „ Északi pikkely öv”  területe

A  hegység központi, fő  töm egétől elszakadva, M agyaregregy tői Nagymányokig 
m integy 1 — 1,5 km szélességben húzódó, tektonikailag erősen igénybe vett zóna. Mezozóos 
és helyenként közbecsípett miocén képződmények alkotják. Jelentéktelen vastagságú 
negyedkori üledékek borítják. Részben erdővel, természetes növényzettel, részben 
a mezőgazdasági művelés kultúrnöványzetével fedett, s igen gyakoriak a bányászattal 
járó antropogén formák (m eddőhányók stb.).

c) K om ló—Kisbattyán—Hidas közti miocén üledékgyűjtő

Változatos, vulkáni és üledékes képződm ényekből felépült terület. Negyedkori 
üledékekkel való fedettsége változó, a 10 in-t ritkán haladja meg. Részben erdővel, 
részben mezőgazdasági műveléssel takart.

d) Központi mezozóos terület

A  Keleti-Mecsek vizsgált részének legnagyobb töm egét képezi. Túl nyom  órészt 
m ezozóos üledékes és vulkáni képződm ények alkotják, keleti és nyugati peremein miocén 
és pannóniai üledékkel fedett. Túlnyom óan erdővel borított, a mezőgazdasági művelés 
csak a lakott területek közvetlen környékére korlátozódik. A  negyedkori képződmények 
vast agsága vá ltozó.

e)  Délkeleti mezozóos—neogén terület

Mezozóos, miocén és pannóniai üledékek, mezozóos és m iocén vulkánitok építik fel 
a hegység előterében. Erdővel és mezőgazdasági műveléssel fedett, a negyedkori képződ
m ények vastagsága jelentős.

A területi egységek fotogeológiai vizsgálata

A légifénvkép-elemzés során fotomozaik összeállítása és a terület eddigi 
ismeretességi foka alapján elsősorban a minőségi interpretálás lehetőségei voltak 
adottak, mennyiségi vizsgálatokat, méréseket csak kevés helyen lehetett vé
gezni.
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a)  A z északi — pannóniai üledékekkel fedett — területi egység esetében  
a változó vastagságú negyedkorral való fedettség és a földtani képződm ények  
viszonylagos egyveretűsége következetében jelentős szerkezeti megfigyeléseket 
tenni nem  lehetett. A  fényképi t ó n u s  a hom okos kőzetek tulajdonságainak  
megfelelően uralkodóan világos — középszürke, m elyet a m ezőgazdasági term e
lésből adódó különbségek tarkítanak csak. A  völgy- és vízhálózat dendrikus 
jellegű, különösebb szerkezeti jellegeket nem m utat. A  m o r f o l ó g i á r a  
jellem ző, hogy a folyóvölgyek, patakvölgyek keresztmetszete túlnyom órészt 
U  alakú, széles völgy talpakkal, elég meredek oldalakkal.

A  rétegek helyzetére vonatkozóan a kőzet kevéssé rétegzett volta  m iatt 
részletes vizsgálatokat nem  lehetett végezni. Általánosságban m egállapítható, 
hogy a terület középső részén túlnyom óan lankás északi, nyugati részén h a
sonlóan enyhe nyugati, míg a keleti oldalon északi—északkeleti dőlésirány az 
uralkodó. Mivel a pannóniai képződm ények esetében még jelentős függőleges 
elm ozduláskor sem kerülnek kőzettanilag élesen elütő rétegek egym ás mellé, 
töréses tektonikai jellegek csak a morfológiai viszonyok alapján állapíthatók  
meg. íg y  például N agym ányoktól délkeletre figyeltem  meg egy jellegzetes 
m orfológiával előtűnő töréses szerkezetet (1. ábra).

Term észetesen más a helyzet a szomszédos területi egységtől való elhatá
rolás tekintetében. I t t  az eltérő kőzettani jellegek jelentősen szem betűnők, s 
helyenként határozott vonalak alakjában jelentkeznek a szerkezeti elemek, 
íg y  például N agym ányoktól D -re tónusbeli különbségek alapján jól m eghatá- 
rozhatóan jelentkezett a pannóniai és triász képződm ények tektonikai érint-

/

1. cibra. K ism ányoki pannóniai töréses szerkezet 
A = felsőpannóniai homok. 1. Légifényképen észlelt szerkezeti vonal, 2. patak, 3. száraz völgy 

Fig. 1. A  faulted structure near K ism ányok 
A = Upper Pannonian sand. 1. Structure line recognized on aerial photograph, 2. brook, 3. dry valley

21 M A F I évi jelentés 1975.
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kezese (2 . ábra), mely éles határként megkülönböztethető a szintén közelben 
feltételezhető diszkordáns érintkezéstől, amely csak a tónuskülönbségek alap
ján rajzolható meg. Ez a szerkezeti és diszkordáns érintkezés a MÁÉI által 
felvett és szerkesztett 1 :1 0  000 méretarányú földtani térképlapon is szerepel, 
azonban csak szerkesztett és nem észlelt adatként; így feltehető, hogy a lefutás 
felszíni metszés vonala a fénykép alapján pontosítható.

b) Az északi pikkely területéről készült felvételeken tónuskülönbségek 
alig észlelhetők. Elsősorban a miocén és mezozóos képződmények különíthetők 
el (helyenként) egymástól. Itt is adódnak azonban nehézségek, mert egv kisebb 
permeabilitású, esetleg vizet záró miocén üledék sötét tónusa alig-alig üt el 
egy vízáteresztő mezozóos kőzetétől, egy kevéssé agyagos homokkőétől. Si
keresen választhatók szét a különböző korú, eltérő kőzettani összetételű kép
ződmények ott, ahol éles határral, kifejezett tektonikai vonalak mentén érint
keznek. Ilyen esetet tüntet fel a 3. ábra. Magyaregregvtől nyugatra mintegy 
3—3,5 km-re kis foltban anizuszi dolomit bukkan felszínre, amely a rendelke
zésre álló földtani térkép szerint feltolódási vonal mentén érintkezik a miocén, 
tortonai lajtaösszlettel. A térképen ez a feltolódási vonal 62° — 242° csapásban 
húzódik. Ä légifelvételen pontosan mérhető volt a feltolódási sík csapása, 
amely 80° — 260°-nak adódott, s maga a vonal mintegy 1,5 km-en át követ
hető, emellett pontosan kirajzolható a feltolódási sík és a felszín metszésvo
nala. E vonal mentén egyrészt élesen elkülönül egymástól a világosabb tortonai 
és a sötétebb triász képződmény, másrészt még a pannóniai üledékekkel fedett 
területen is felismerhető e jelentős elmozdulásnak a síkja.

2. ábra. Nagyin ány oki bányát elepi szerkezeti vonal
A = felsőpannóniai homok, В = középsőtriász mészkő. /. Légifényképen észlelt 

szerkezeti vonal, 2. meddőhányó, 3. patak, 4. száraz völgy
Fig. 2. Structure line within the Nagym ányok Minefield

A = Upper Pannonian sand, В = Middle Triassic limestone. 1. Structure line recognizod 
on aerial photograph, 2. waste rock pile, 3. brook, 4. dry valley
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3. ábra. Vágyom -völgyi (Magyaregregy Ny) feltolódás
A = felsőpannúniai homok, В = középsőmiocén lajtaösszlet, C = középsőtriász dolomit. 1. Légifényképen észlelt 

feltolódás, 2. térképen ábrázolt feltolódás, 3. éles gerinc, 1. patak, 5. száraz völgy
Fig. 3. The reverse fault o f  V ágyom -völgy (W  M agyaregregy)

A =  Upper Pannonian sand, B = Middle Miocéné Leithakalk, C= Middle Triassic dolomité. 1. Reverse fault 
line recognized on aerial photograph, 2. reverse fault line as figured on geological map, 3. sharp ridge, 4. brook,

5. dry valley

Nagyobb problémát jelentett az egyes képződmények felismerése és leha
tárolása a mezozoikumon belül. Részben a negyedidőszaki üledékekkel, részben 
az erdővel való fedettség nehézkessé tette az interpretálást. Az egyes mezo- 
zóos üledékek agyag- és mésztartalom tekintetében (ezek aránya a légifény kép- 
értékelésnél fontos) meglehetősen hasonlóak, így tónusuk is megközelítően 
azonos. Ennek ellenére egyes részterületeken sikerült képződményjellegeket 
meghatároznom, sőt tektonikai bélyegek is felismerhetők voltak.

A töréses szerkezeti vonalak közül legélesebben a fentebb már említett 
hegységperemi főtörésvonal mutatkozott meg. Ennek egy szakaszáról készült 
értékelést mutatja a 4. ábra. Ezen megállapítható, hogy a hegység peremének 
leszakadása nem folyamatos törésvonal mentén történt, hanem hosszanti és 
haránttörések kombinációjából alakult ki. A bonyolult, egymásra pikkely ező- 
dött, gyűrt és tört szerkezetekkel jellemzett mezozóos rétegösszletben csak 
helyenként lehetett képződményhatárokat felismerni, s így a töréses szerkeze
tek elsősorban morfológiai, növényzeti és egyéb indirekt módszerekkel azono

21*
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síthatók. A rossz feltártsági viszonyok miatt dőlésirányok, csapásvonalak nem 
mérhetők, gyűrt szerkezeteket nem lehetett felismerni. A mezozóos kőzetekre 
jellemző sötétebb tónus annyira uralkodó, a lepusztulási fok olyan magas, 
hogy az üledékes képződmények és a vulkáni alkálidiabáz foltjai nem különít
hetők el egymástól, illetve az elkülönített képződmények között nem lehetett 
megállapítani, hogy melyik vulkáni és melyik üledékes eredetű.

Az 5. ábrán az északi pikkelyöv Szászvártól délre eső részletének vázlata 
látható, ahol az elkülönített sötétebb (impermeábilis) és világosabb (permeábi- 
lis) képződményekben jól észlelhető törésvonal húzódik. Ezt egy darabon vo
nalszerűén, jól láthatóan követni lehet, folytatását a morfológia indokolta.

A völgyhálózat eltérő kifejlődésének jelentőségére jó példa a 6. ábra. 
Ezen egy Vékénytől délre eső területrészen az agyagtartalom vagy a porozi- 
tási viszonyok változását jelzi határozottan a völgysűrűség jelentős eltérése. 
A sűrűbb völgyhálózatú részen (A) a porozitás kicsi, tehát a csapadékvizek 
beszivárgása minimális, a lefolyás jelentős, ennek következetében a völgyrend
szer sűrűbb, mint a nagyobb porozitású (B), esetleg kevésbé agyagos terület
részen. ^

c) A Kom ló—Kisbattván—Hidas között húzódó miocén képződmények 
interpretálása már könnyebb volt. (Itt jegyzem meg, hogy e pontban tárgyalom

L. ábra. Hegységperemi főtörés Kárász és Vékény között
A = akkumulációs terület, В = denudációs terület. 1. Légifényképen észlelt szerkezeti vonal, 

2. éles gerinc, 3. patak, 4. száraz völgy, 5. lankás dőlés, a nyíl a lejtő aljáig terjed
Fig. 4. The main structure line in the M ountain’s flanking zone, stretching 

between Kárász and Vékény
A = zone of accumulation, В = zone of denudation. 1. Structure line recognized on aerial 

Photograph, 2. sharp ridge, 3. brook, 4. dry valley, 5. dip at low angles, the arrow extends
to the footline of the slope
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A t ó n u s különbségei 
természetesen nem jelentkez
nek egyforma intenzitással a 
részterület különböző pontjain, 
így a képződmények azonosí
tása sem történhetett meg min
den esetben. Az alapvető kőzet
csoportok szétválasztása mégis 
sikerrel járt: a miocén vulkáni 
képződmények (andezit) és a 
kavics—homok—agyag — mész
kő kifejlődést! üledékek egy
mástól a legtöbb esetben éles 
határral elválnak. Az andezit 
sötétszürke képi tónusa ugyan 
némileg hasonló az agyagosabb 
képződmények (és méginkább 
a mezozóos üledékek) tónusá
hoz, egyéb bélyegei alapján 
azonban jól megkülönböztet
hető. Jól le lehetett határolni
az andezit kifejlődési területét a komlói andezitbánya közelében (7. ábra). 
Itt az andezit részben hasonló korú, részben mezozóos üledékekkel érintkezik. 
Ez utóbbiak és az andezit határa csak néhány helyen ismerhető fel, a helvéti 
üledékek és az andezit közötti határ viszont élesen felismerhető törés menti és 
diszkordáns érintkezések esetében egyaránt. Ezeken a területeken a lehatáro-

5. ábra. Szászvár D -i szerkezeti vonal
A = impermeábilis kőzet, Б = permeábilis kőzet.

1. Légifényképen észlelt szerkezeti vonal, 2. meddőhányó, 
3. éles gerinc, 4. száraz völgy

Fig. o. The structure line o f  S Szászvár
A = impermeable rock, Б = permeable rock.

1. Structure line recognized on aerial photograph, 2. waste 
rock pile, 3. sharp ridge. 4. dry valley
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egymástól az un. hal pikkelyes agyag- 
márga összlet és az un. budafai összlet, 
valamint felismerhető helyenként a hel
véti dácittufa. Ezek esetében a tónus 
a dácittufánál a legvilágosabb, az agyag- 
márgánál a legsötétebb. Kisbattyán 
környékén jól szétválasztható a limni- 
kus összlet, a halpikkelyes agyagmárga 
összlet, helyenként a slírösszlet és a laj- 
taösszlet. Itt a tónuskülönbségek a lim- 
nikus összlet legvilágosabb szürke szí
nétől az agyagmárga összlet legsötétebb 
tónusáig változtak.

A több elkülönített képződmény 
könnyebbé tette a települési viszonyok 
és a szerkezet felismerését is, bár éppen 
a tónus- és egyéb különbségek nem
regionális volta okozza, hogy elsősorban 
helyi jellegű szerkezeti elemeket lehe
tett felismerni, azonosítani, a bonyolult 
összefüggések tisztázása nem volt ke
resztülvihető.

A komlói térképlapra eső terület
ről készült légifelvételen jól láthatóan 
érintkezik egy permeábilisabb és egv ke
vésbé permeábilis képződmény. A fel
ső, homokos—kavicsos rétegek világos- 

szürke tónusúak, egyenletes, lankás dőlésűek. Az alatta elhelyezkedő sötétebi) 
tónusú képződmény agyagtartalma magasabb, települése nem ismerhető fel.

A  felső, hom okos képződm ény enyhe, 10— 15°-os dőlésű szöggel délnyugat felé 
hajlik. Jó kibukkanása és megjelenése lehetővé tette a földtani interpretálás lényeges 
részének, a mennyiségi értékelésnek alkalmazását is, amennyiben a parallaxismérések 
alapján meg lehetett határozni a rétegek csapását. Ennek a mérésnek elvégzéséhez két
féle módszert és képméretarányt alkalmaztam. Részben az általam rendszerint használt 
18 000-es felvételek sztereoszkópos, mikrométeres kiértékelésével mértem, részben pedig 
a korábban már említett 6800-as felvételek interpretoszkópos parallaxismérését végez
tem el. A  két adat meglehetősen jó  (10°-on belüli) egybeesést m utatott. Természetesen 
itt is hangsúlyozni kell a mérések helyi jelentőségét. N agy a valószínűsége ugyanis 
hogy a térképlap nyugati szélén, ahol ezeket a rétegeket a légifelvételek nem hozták ki 
ettől eltérő dőlés- és csapásirányok mérhetők.

6. ábra. Vízhálózat-változás 
Vékénytől D-re

A = impermeábilis kőzet., B = permeábilis kőzet.
1. Légifényképen észlelt szerkezeti vonal, 2. éles 

gerinc, 3. patak, 4. száraz völgy
Fig. 6. Changes in hydrographic 

pattern south o f  Vékény
A = impermeable rock, В = permeable rock.

1. Structure line recognizecl on aerial photograph, 
2. sharp ridge. 3. brook, 4. dry valley

Ugyanezen a területen a morfológiai adottságok és a tónuskülönbségek, 
illetve a völgyhálózat elrendeződése alapján két, egymással szöget bezáró fő 
törésvonal iránya adható meg. Az elmozdulás mértékét és irányát, a két törés
vonal kialakulási korának viszonyát nem lehetett megállapítani (8 . ábra).

Kisbattyán környékén, a miocén területrész nyugati felén több az elkü
löníthető képződmény (9. ábra). A limnikus összlet homokos képződményeinek 
tónusa világosszürke, nagyon hasonló a pannóniai csillámos homok tónusához. 
Ezt egyféle képződmény veszi körül, nála jóval sötétebb szürke, tehát agyago
sabb kőzet. Részben éles határral válnak el egymástól, részben pedig fokozato
san. Ez feltételezi a határoló elemek különbözőségét, azaz az éles határ mentén 
töréses szerkezetet, míg fokozatos átmenet esetén réteghatárt állapítottam
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meg. A fenti agyagosabb képződmény tónusa uralkodó a területen, helyenként 
azonban nála világosabb tónusok is előfordulnak. így Kisbattyántól ÉNv-ra 
jól megkülönböztethető neogén tagként a legvilágosabb tónussal jelentkezik 
a pannóniai csillámos homok. Erre egy valamivel sötétebb, de még jelentős 
permeabilitású képződmény következik, melynek határa elég hosszan követ
hető. Ez a tónus a miocén területen a lajtaösszlethez tartozó árnyalatnak felel 
meg. Ennek a foltnak a határain kétféle sötét, impermeábilis kőzet ismerhető 
fel. Az egyik a korábban már említett agyag—agyagmárga, a másik ennél va
lamivel világosabb, a slír összletre jellemző képződmény. Ezek települési vi
szonyainak vázlatát mutatja be a 1 0 . ábra.

Ugyanezen a területrészen, Kisbattyántól északra a hal pikkelyes agyag- 
márga összletben a rétegek települési viszonyaiból, az uralkodó dőlések alap
ján egy kis méretű, helyi jellegű antiklinális tengelyét lehetett megszerkeszteni 
(11. ábra).

A miocén üledékek kifejlődési területének és a központi mezozóos tömeg 
elhatárolása viszonylag egyszerű, legalábbis a negyedidőszaki képződmények
kel nem fedett területeken. A miocén üledékek és a mezozóos képződmények 
tónusa jelentősen eltér egymástól. A világosabb miocén képződmények élesen 
elválnak a sötétszürke mezozoikumtól. A vízhálózat, a völgysűrűség alakulása

7. ábra. A  komlói andezitbánya környéke
A = miocén andezit, В = miocén üledékes kőzetek. 1. Légifényképen 

észlelt szerkezeti vonal, 2. bányaudvar, 3. meddőhányó,
4. száraz völgy

Fig. 7. The surroundings o f  the K om ló andesite pit
A = andesite of Miocéné age, В = Miocéné sedimentary rocks. 1. Structurc 

line recognized on aerial photograph, 2. the open pit mine’s yard,
3. waste rock piie, 4. dry valley
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4
8. ábra. Törésvonalak lefutása K om lótól K -re

A = akkumulációs terület, В = denudációs terület. 1. Légifényképen észlelt szerkezeti vonal, 
2. éles gerinc, 3. patak, 4. száraz völgy

Fig. 8. Fault lines to the east o f  K om ló
A = area of aceumulation, B = area of denudation. 1. Fault recognized on aerial photograph, 

2. sharp ridge, 3. brook, 4. dry valley

9. ábra. K isbattyáni szerkezeti vonal
A = helvéti slírösszlet, В = helvéti limnikus összlet, C = helvéti halpikkelyes agyagmárga.

1. Légifényképen észlelt szerkezeti vonal, 2. éles gerinc, 3. száraz völgy
Fig. 9. The structure line o f  K isbattyán

A = Helvetian Schlier Formation, B= Helvetian lacustrine Sediments, C= Helvetian clay mari with fish scales. 
1. Structure line recognized on aerial photograph, 2. sharp ridge, 3. dry valley
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itt nem olyan jellemző, mert ez elsősorban a permeabilitás függvénye, s így a 
mezozóos homokos képződmények völgysűrűsége hasonló lehet a miocén ho
mokos képződményekéhez.

Bár regionális méretekben a miocén képződmények vizsgálata nem járt 
kellő eredménnyel, helyi jelleggel, az egyes képződmények települési viszonyai
ra vonatkozóan, az egyes üledékcsoportok elkülönítésében megfelelően érté
kelhető a terület.

cl) A Mecsek hegység központi, mezozóos tömegére vonatkozóan több lap 
áttekintését és egyes részterületek vizsgálatát végeztem el. A mezozóos kép
ződmények egyöntetű sötétszürke tónusa élesen elválik a környező neogén 
üledékektől, azonban a tónuskülönbségek a mezozoikumon belüli kőzetmegha
tározásra nem adnak lehetőséget, még a mezozóos vulkánitok, magmás kőze
tek sem választhatók el ezen az alapon a hasonló korú üledékektől.

A völgyhálózat kifejlődési típusai elsősorban dendrikus, szubdendrikus 
jellegűek, így lényeges szerkezeti preformáltságot nem viselnek magukon.

Az eróziós formák, a völgyek alakjának kialakulását jelentős mértékben 
befolyásolja a negyedkori képződmények vastagsága és jellege, és a szerkezet

10. ábra. Neogén képződm ényhatárok K isbattyántól É -ra
A = pannóniai homok, B = tortonai lajtamészkő, C = helvéti slírösszlet, D = helvéti 

halpikkelyes agyagmárga. 1. Éles gerinc, 2. patak, 3. száraz völgy
Fig. 10. The boundaries o f  Neogene formations north o f  K isbattyán

A= Pannonian sand, B = Tortonian Leithakalk, C=Helvetian Schlier Formation,
D = Helvetian clay mari with fish scales. 1. Sharp ridge, 2. brook, 3. dry valley
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11. ábra. Antiklinális szerkezet Kisbattyán. közelében
A = helvéti slírösszlet, Б = tortanai lajtamészkő. 1. Antiklinális tengelyvonala, 

2. éles gerinc, 3. száraz völgy
Fig. 11. Anticline near K isbattyán

A = Helvefcian Schlier Formation, В — Tortonian Leithakalk. 1. Anticline axis, 
2. sharp ridge, 3. dry valley

bonyolultsága. Indirekt módon nem lehet egyértelmű következtetéseket le
vonni a mezozóos képződmények szerkezeti —települési viszonyaira. A változó 
keménységű, permeabilitású képződmények váltakozását nem tükrözi kellő
képpen a morfológia.

Az általános áttekintésből levont negatív következtetések után szükséges
nek látszott egy jól ismert terület fotogrammetriai vizsgálata abból a célból, 
hogy meg lehessen állapítani az ott feltárt kőzetek jellegeit és a regionális vizs
gálat eredménytelenségének okát. A részletes megfigyelés és vizsgálat helyéül 
a Komlótól É-ra levő területrész egy kis darabját, a Síngödör-völgyet válasz
tottam ki. Itt a terepi munkák során egymástól jól elválasztható (bár át ко vá- 
sodott) kréta és jura üledékes és kréta vulkáni képződmények vizsgálhatók. 
A légifelvételek értékelésekor megállapítottam, hogy az egyes kőzettípusok 
tónuskülönbségei jelentéktelenek és azonosíthatatlanok, a kőzetek eróziós 
formái (a kevésbé és jobban ellenálló kőzetek közti morfológiai különbség) 
részben a csekély vastagság, részben a völgy talpra való viszonylagos rossz 
betekintés következetében nem érvényesülnek olyan mértékben, hogy azokat 
párhuzamosítás és egyeztetés céljából a hegység távolabbi területeire is ki le
hessen terjeszteni. A képződmények elkülönítésében adódó nehézség hatványo
zottan jelentkezik a szerkezeti formák esetében, mivel az azonosként észlelt 
képződményekben az esetleges elmozdulások nem mutathatók ki.

Végeredményben meg kellett állapítanom, hogy a Keleti-Mecsek mezo
zóos tömegének rétegtani és tektonikai vizsgálata egyrészt a fedettség, más
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részt az üledékek és vulkáni sorozatok hasonló kéjű megjelenése következtében 
nem vihető keresztül az adott felvételek alapján.

e) A délkeleti mezozóos — neogén sávban az egymással szeszélyes telepü
lési viszonyban levő képződmények leíilepedési, szerkezeti viszonyaira, kéjoi 
megjelenésére a negyedidőszaki fedettség miatt csak igen kevés adatot sikerült 
szereznem. Ezek is elsősorban a fentebb említett miocén és pannon iái képződ
ményekre vonatkozó, már részletezett tulajdonságok voltak. így e terület 
tektonikai viszonyait sem tekinthettem e légifelvételek alapján kielégítően 
mégis merhet őnek.

A vizsgálati eredmények értékelése

A Keleti-Mecsek területéről készült légifelvételek vizsgálatát földtani — 
szerkezeti szempontok elsődleges figyele mije vételével végeztem el. Az egymás
tól elkülönített területi egységek értékelésének részeredményeit összevetve 
a következőket kell megállapítani:

a)  A légifelvételek technikai kivitelezése (tónusosság, árnyaltság, a fény
képezés időpontja) magán viseli annak az alapvető problémának jeleit, hogy 
a képek nem elsősorban fotogeológiai kiértékelés céljaira készültek.

b)  A tónus viszonyok relatív kiegyenlítettsége megnehezíti, helyenként 
lehetetlenné teszi egyes kőzettípusok egymástól való elkülönítését színük, per- 
meabilitásuk alapján.

c) A hegység területén oly gyakori keverékkőzetek (agyagos homok—ho
mokkő, agyagmárga, márga, márgás mészkő) egyértelműen egyébként sem jel
lemző tónuskülönbségeit a felvételek többsége teljesen kiegyenlíti.

cl) A tónuskülönbségek elleplező jellege mellett a völgyhálózati képek is 
elsősorban a leggyakoribb, dendrikus kifejlődést mutatják. Ezek tektonikai 
bélyegeket csak ritkán mutatnak.

e)  Az eróziós formák, a völgyek alakja, az egyéb értékelési tényezők 
(növényzet, mezőgazdasági művelés) elsősorban helyi jelentőségű segítséget 
nyújtanak az értékelés során.

f )  A változatos földtani felépítés, a bonyolult tektonikai viszonyok je
lenlegi ismertségi foka mellett a vizsgált fényképanyag minősége következeté- 
ben az értékelés újabb adatokat csak egyes kivételes esetekben szolgáltatott. 
A fényképek alkalmazhatósági területe a gyakorlatban leszűkült az elsősorban 
neogén üledékek és vulkáni kőzetek által felépített, kis vastagságú negyedkori 
üledékekkel fedett területi egységekre.

ej)  Az előbbiekből következően regionális méretű földtani —tektonikai ér
tékelést a légifelvételek alapján a Keleti-Mecsek területéről adni nem lehet. 
A kiértékelés során nyert részadatok terepi kontrollal és mérésekkel kiegészítve 
jelenlegi ismereteink további bővítését és javítását, a Keleti-Mecsek földtani — 
szerkezeti megismerésének pontosabbá tételét szolgálják. A vizsgálat eredmé
nyei egyúttal fölvetik annak szükségességét is, hogy a hazai fotogeológiai ku
tatások további fellendítése érdekében szükséges kifejezetten földtani kiérté
kelés céljaira készült légifelvételek mind nagyobb számú készíttetése.
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PH ÜT OGE OLOGIC AL STUDY OF THE E ASTERN 
MECSEK MOUNTAINS

by
G. Ch ik á n

The interpretation of aerial photographs (mostív scaled at 1:18,000) by 
the author was aimed at the photogeological checking up o f details shown by 
common geological maps of the eastern Mecsek Mts. This area has been divided 
intő various zones showing distinctive structure-geological and also photo
geological features, interpretation of which has been resumed hereafter.

It should be pointed out that our aerial photographs allowed to recognize 
minor details in areas witli mainly Neogene sedimentary rocks and volcanics 
covered only by a thin blanket of Quaternary deposits. In areas made up of 
Mesozoic rocks under erosional effect, tints cannot be revealed on aerial 
photographs because of the surface accumulations of erosional products of 
a multivariate petrographic composition.

It is another fact that the aerial photographs concerned were produced 
fór other goals and not primarily fór geological interpretation.

Detailed study under the stereoscope provided good results in having 
interpreted the geological conditions of fault-földed areas, including zones of 
földed younger formations. A future development may lie in the study of 
aerial photographs to be made directly fór geological purposes.


