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KÓKAI ANDK4.S

A  L A N D S A T — 1 m űhold áltál 1973 őszen készített, E-1483-09021 azo
nosítási számú űrfelvétel É N y-i negyede a Mecsek hegységet és kornyékét áb
rázolja A  négy hullámsávban készült kép földtani kiértékelését hullámhossz
tartom ányonként végeztem el

A z egyes hullámhossz-tartományokból szármázó infoi mációk ossze- 
vetesevel számos szerkezeti és uledekkepződési következtetés vonható le Az 
egyes területek szemnagysági viszonyainak elkülönítése viszonylag jó közelí
téssel megoldható Egyes területek (kristályos alaphegység-terulet, szekszárdi 
dom bvidék) szerkezeti hovatartozásához is jelentős adatok olvashatók le a 
felvételekről Nagyszámú, szerkezeti okoki a visszavezethető morfológiai alaku
lat azonosítható a kepek segítségével, ugyanakkor a „Mecsekül ja-vonal”  k ö
vetese csak közvetve oldható meg

Bevezetés

Ma már közismert tény, hogy az űrkutatás eredményei a gyakorlati élet 
számos területén alkalmazhatók E gyakorlati alkalmazás egyik területe a 
földtani kutatás A Fold korul orbitáhs pályán keringő űrhajók, űrállomások, 
mesterséges holdak fedélzetén különböző módszerekkel (fénykép, televíziós 
kép, radar stb ) a Fold felszínéről készített felvételek vizuális vagy automatikus 
kiértékelésével számos olyan információ nyerhető, amelyek nagymértékben 
segítik egy-egy tájegység földtani—szerkezeti arculatának megismerését 
Ezért ma már világszerte általános az űrfelvételek földtani értelmezésre való 
alkalmazása

Nálunk csak az 1970-es évek közepe óta foglalkozik néhány kutató 
(C z a k ó  T 1976, 1978, 1980, K ő h á t i  A 1976, 1980, O r a v e c z  J 1978, R á d a i  
О 1978, St e g e n a  L —F a c s i k a y  L 1974) űrfelvételek földtani kiértékelésével 

1978-ban a Földtani Intézetbe érkezett néhány, az ország területét tobbé- 
kevésbé fedő felvétel, amelyeket a LANDSAT—1 (korábbi nevén ÉRTS—1) 
műhold készített E felvételsorozatról C z a k ó  T (1978) készített jelentést, 
amelyben ismertette a felvételkészítéssel és a földtani kiértékeléssel kapcsola
tos tudnivalókat Részletesen az E-1483—09015 azonosítási számú „Buda
pest” nevű felvétel földtani kiértékelésével foglalkozott

A felvételek kozott olyan is található, amely a Duna—Tisza közének D-i 
részén, a jugoszláviai Papuk hegység és a Dráva völgyén kívül a Mecsek hegy
séget és annak környezetét is ábrázolja A kiértékelést az 1973 november 18- 
án a LAN DSAT— 1 műhold által, optikai-mechanikus letapogatórendszerrel
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négy hullámsávban (MSS-4 0,5 — 0,6 fi, MMS-5 0,6—0,7 fi, MMS-6 0,7 — 
0,8 fi és MSS-7 0,8—1,1 fi) készített, E-1483—09021 azonosítási számú felvé
telek 1 200 000 méretarányú, fekete-fehér nagyításain végeztem el vizuálisan, 
a 34 225 km2-nyi területet ábrázoló kép ENy-i negyedén A kiértékelés során 
az egyes hullámhossz-tartományok felvételeit külön értékeltem A négy hullám- 

-  sávban-készült felvételeken felismerhető elemek -az-la—Ib-melléklctcn együtt 
kerültek ábrázolásra

Értelmezés

A  különböző hu 11 ám h ossz -tartományokban felismerhető és azonosítható, 
következtetések levonására alkalmas információk a következők

Szürke tónus

Minden sáv felvételén 7-féle különíthető el
F ekete felhő árnyék, vízfelület, néhány erdővel borított és mezőgazda- 

sági terület
Sötétszürke sűrűn beépített terület, erdők nagy része és néhány mező- 

gazdasági terület, árnyékos hegyoldal, nagy nedvességtartalmú talajok, mo
csaras területek

K ozépszu rk e nagy nedvességtartalmú talajok, kisebb morfológiai különb
ségeket jelző hegy, ill domboldalak árnyékos része, néhány erdővel borított 
terület, medenceteruletek nagy része, néhány mezőgazdasági terület

Világos kozépszurke néhány kis magasságkülönbséget jelző hegy, ill 
domboldal DK-i tájolással, mezőgazdasági területek egy része, patakvolgyek 
árterei, nagy nedvességtartalmú homokos talajok

Világosszürke DK-i tájolású meredek hegyoldalak, homokos talajok, 
patakvolgyek allúviumai, vékony talajtakaróval fedett vagy talajjal nem fe
dett területek, néhány mezőgazdasági terület

Szúr késfehér vékony felhőzet, meredek DK-i tájolású hegyoldalak, 
homoktartalmú kőzetkibúvások, homokos talajok

F eh ér felhő

Textura

N  égy szöges mezőgazdasági m inta — az MSS-6 és MSS-7 sávok felvételein 
a magasabb térszíni helyzetű, vékony talajtakaróval borított területeken nem, 
vagy alig érvényesül

H om ogén  fin om szem csés— hom okos területeken , a Sió és a Duna közötti 
területen a mezőgazdasági mintával keveredve található

K éttón u sú , kissé irányított— sávozott — olyan területeken található, ahol a 
talaj nagy része lepusztult

H om ogén  szem csés, változó tónusú — a Mecsek DK-i részén a kristályos 
alaphegység lepusztulásából származó ,,torkolatokat” jelez A hegység D-i 
és É-i oldalán, kozép-világosszurke tónussal, változó kiterjedésben hegylábi 
törmeléket jelez, míg a Kapos és a Koppány völgyében ártéri üledékeket

E gyenetlen  felszínű  —- a kristályos alaphegység kibúvásait jelzi, főleg az 
MSS-6 és MSS-7 sávok felvételein
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Vízhálózat

A nagyobb vízfelületek csaknem mind a négy sáv felvételein jól kirajzol
hatok A kisebb vízfolyások többnyire csak szakaszosan követhetők, de a 
morfológia tagoltsága, az árnyékhatás és néhány vízfolyás esetében a környe
zetnél nagyobb reflexiójú allúvium, igen részletes vízhálózat megrajzolását 
teszi lehetővé, különösen az MSS-6 és MSS-7 sávok felvételei alapján

Morfológia*

Az MSS-4 és MSS-5 sávokban kevésbé, míg az MSS-6 és MSS-7 sávokban 
készült felvételek igen jó azonosítási lehetőséget nyújtó, plasztikus domborzat- 
ábrázolást adnak A hegy-, domb- és síkvidéki területek határozottan elkülö
níthetők egymástól

K őzetek és talajok

A tónusok és textúrabeli különbségek alapján több kőzet, íll talaj különít
hető el, különösen az MSS-6 és MSS-7 sávok felvételein Kedvező megvilágítású, 
kis talajfedettségű területeken, az egyes képződmények felszínkozeli előfordu
lásának kijelölésére is lehetőséget nyújtanak

A Duna mentén a sotétebb tónusú ártéri területek határozottan elkülönül
nek a kisebb víztartalmú homokos területektől

A Duna és a Sió közötti területen a homogén szemcsés textúra és a kissé 
világosabb tónus alapján elkülöníthetők a futóhomokkal borított részek a 
folyóvízi üledékes területektől Eeltűnő, hogy itt a futóhomok sotétebb tónusú, 
mint a Duna—Tisza közén Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a 
Dunántúlon, figyelembe véve az uralkodó szélirányt és az árterekről való 
kifúvás lehetőségét, lényegesen vékonyabb a futóhomok-takaró, mint az Al- 
foldon

A textúrák ismertetésénél már említettem a hegylábi törmelékeket és a 
toriatokat Ezek szemcsézettségük és tónusuk alapján elég jól elkülöníthetők 
a medenceteruletektől, íll a toriatok esetében a völgyek közti dombhátakat 
fedő lösztől

Pécs kornyékén szembetűnő az a tónuskulonbség, ami a Jakab-hegytől 
К -re, a Misina—Tubes vonulat és a Makár-hegy által kozrezárt területen 
figyelhető meg Ez megközelítőleg egybeesik az alsó-triász képződmények 
elterjedésével Ezeknek a kőzeteknek az agyagtartalma magasabb mint a fekvő 
perm (homokkő) és a fedő, középső-triász (mészkő) képződményeké Természe
tesen annak a lehetősége sem zárható ki, hogy a tónuskulonbség fokozódásá
hoz a környezetnél mélyebb térszíni helyzet is hozzájárul

Elég jól lehatárolható a kristályos alaphegység felszínkozeli elterjedése 
az egyenetlen felszínű textúra alapján

Törések és sűrűségük

A morfológia irányítottsága mellett egyes területeken sok vonalas elem 
ismerhető fel, főleg az MSS-6 és MSS-7 sávok felvételein Ezek eloszlása és sűrű
sége néhány helyen határozott, főleg É —D, íll ÉN y—D K  csapású törési 
zónát jelez
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Növényzet

Az MSS-4 és MSS-5 sávok felvételem többnyire jól elkülöníthetők az erdő
vel borított területek a mezőgazdasági területektől Az MSS-6 és MSS-7 sávok 
felvételein a hegy- és domb vidéki, erősen tagolt, vékony talajjal fedett terüle
teken a domborzat és az alapkőzet textúrája érvényesül a növényzettel szem
ben Ezeken a felvételeken a növényzeti határok elsősorban a medence terüle
teken észlelhetők Ez a jelenség lehetővé teszi a talajtakaró és a negyedidő
szaki képződmények vastagságának becslését

Eredmények

Földtani kiértékelésre elsősoiban az MSS-6 és MSS-7 sávok felvételei al
kalmasak, de közvetve hasznos információkat nyújthatnak a látható fény 
hullámhossz-tartományában készült képek is

A felvételek, íll nagyítások méretaránya és minősége nem tette lehetővé 
minden esetben a megismert jelenségek és információk ábrázolását Ezen 
(részben) az egyes kutatási területeknek megfelelő tematikus kiértékeléssel 
és nagy méretarányú térképen való ábrázolással lehetne segíteni A felvétele
ken felismerhető; általam jelentősnek tartott szerkezeti elemeket és a felszínen 
vagy felszínkozelben található, egymástól jól elkülöníthető képződmények el
terjedését az 1 ábra szemlélteti (L a könyv vegén )

A kőzetek és talajok vonatkozásában elsősorban a homokos és agyagos kép
ződmények különíthetők el a felvételeken így  például megállapítható, hogy a 
Sárköz nagy részén és a Duna mentén több helyen agyagos—kőzetlisztes kép
ződmények találhatók az egykori árterületeken A jelenlegi árterek — pl 
Gemenci-erdő — jól elkülöníthetők a régebbiektől Ezt a különbséget való
színűleg a talajnedvesség eltérő állapota is fokozza Paks és Szekszárd kozott 
a Duna vonalát tobbé-kevésbé követő, egymással közel párhuzamos lefutású, 
kissé ívelt kőzethatárok figyelhetők meg Ezek valószínűleg egy-egy teraszt 
jelölnek Ügy véljük, hogy a DK-Dunántúl területén hiányzó, az építőipar 
számára létfontosságú folyami kavics feltárására és esetleges kitermelésére itt 
lehetőség nyílna Ugyanakkor a teraszok jelentősek lehetnek a környező terü
letek jó minőségű vízzel való ellátásában is

A mecseki kustályos alaphegységhez kapcsolódó, tobbé-kevésbé jól 
lehatárolható törmelékes képződménnyel fedett területeknek a foldpátos 
homok és esetleg más, hasznosítható nyersanyag dúsulásában, íll ezek kutatá
sában lehet jelentősége

A tónusokban, textúrákban és a domborzat tagoltságában mutatkozó 
különbségek alapján a laza üledékek és a konszolidálódott kőzetek elkülönít
hetők

A felismert nagyszerkezeti jelenségek közül az egyik legjelentősebb az, 
hogy a kristályos alaphegység, valamint a Szekszárdi-dombvidék a Mecsek 
hegység szerkezetéhez tartozik Ezt a morfológiai és a szerkezeti kép egyaránt 
jelzi A Sió vonalának meghosszabbításában látszik némi elkülönülés a hegység 
fő tömege és a kérdéses területek kozott, ám ha ezt a szerkezeti elkülönülés 
jeleként fogjuk fel, akkor gyakorlatilag a Hidas—Mecseknádasd—Lovász “ 
hetény—Szellő vonaltól К -re eső terület nem tekinthető a Mecsek hegység 
részének Márpedig a N yDN y—K É K  irányú ún ,,Mecsekalja-vonal” kontinui
tása — amelyet a területrész Ny-i felén a részletes térképezés is igazolt — nem 
erre utal
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A „Mecsekalja-vonal”  (ez a részletes térképezés alapján jelentősnek vélt 
szerkezet) a felvételeken csak közvetve mutatható ki a vízfolyások és a hegy
hátak irányítottsága és néhány törés lefutása alapján Ebben valószínűleg a 
felvételkészítés idején uralkodó megvilágítási viszonyoknak is szerepe van

A bizonyos fokig kedvezőtlen megvilágítás ellenére határozottan jelentke
zik a felvételeken a Ny-i Mecsek N yDN y—KÉK-i tengelyű antiklmálisa
— ellentétes irányú dőléslejtők és a kőzethatárok lefutása alapján Kevésbé 
határozott, de azért jól kivehető a K-i Mecsek közel K —Ny-i tengelyű szmkli- 
nálisa — főleg a hegyhátak és a vízfolyások irányítottsága alapján — és a 
D N y -É K -i  tengelyű ún „Márévári antiklmális”

Elég jól látható az Északi-pikkely-nek a hegység fő tömegétől való el
különülése Kevésbé határozottan, de azért jól követhető módon jelentkezik 
az* a feltolódási vonal, amely ezt az elkülönülést okozza Ez a szerkezeti vonal
— amely csaknem párhuzamos a ,,Mecsekalja-vonal” -lal — Magyaregregytől 
egészen Kovácsszénájáig tobbé-kevésbé nyomon kísérhető, elsősorban^ mor
fológiai változások alapján

A részletes térképezés ugyan nem mutatta ki, de a felvételeken (MSS-5, 
MSS-6 és MSS-7 sávok) határozott törésként jelentkezik a Magyaregregy— 
Zobákpuszta kozott húzódó Máréván- és az Óbányai-völgy, valamint a Farkas
árok és az Ól-völgy

Jelentős a Dombóvár és Sásd kozott húzódó törésvonal is, amelynek DK-i 
irányú folytatása az Orfű és Tekeres közötti völgyben is felismerhető Valószí
nűleg ennek a törésnek a további folytatását jelzi az a környezeténél világo
sabb tónusú sáv, amely Orfű és a pécsi Remete-rét kozott a különböző hullám
hossz-tartományban készült felvételeken felismerhető

Ezzel a fent ismertetett törésvonallal közel párhuzamos az okorvolgyi, a 
kishaj mási és a magyarszéki völgy lefutása is Ezek az É —D-i és É N y -D K -i 
lefutású völgyek is tektonikus eredetűek és nagy valószínűséggel a harmad- 
időszaki szerkezet alakulás egyik fő irányát jelzik A hegységtől É-ra — a Völgy
ség és a Hegyhát területén — valamint a kristályos alaphegységtől DK-re 
található harmad- és negyedidőszaki üledékekkel borított területeken is ha
sonló irányok dominanciája figyelhető meg

Jelentősnek tartjuk azt a Kisvaszartól Komló érintésével Hosszúhetényig 
tartó, részlegesen követhető ívelt vonulatot is, amely a mélyebb szerkezet 
néhány, eddig rejtett sajátságára utal Figyelemre méltó a vonulatnak az É-i 
feltolódási zóna mentén mutatkozó megtörése, továbbá a vonulat irányított
ságának a komlói andezit és a köves-tetői fonolit legnagyobb kiterjedési irá
nyával való egybeesése

Érdekes jelenség figyelhető meg a triász mészkőkibúvásokat tartalmazó 
goncai völgytől ÉK-re, ahol a szemcsés és finomszemcsés textúrájú területen 
a különböző tónusoknak egymással párhuzamos, ívelt lefutása észlelhető Itt 
valószínűleg a fiatal, harmadidőszaki képződmények egy DK-i dőlésű szinklmá- 
list alkotnak

A hegységtől DK-re feltűnő a Ráta—Dunaszekcső—Bár területnek a 
Mecsektől való elkülönülése Az itt felismerhető törések egy része közel pár
huzamos a ,,Mecsekalja-vonal” -lal és a Duna itteni szakaszának szerkezeti 
irányítottságát' is jelzik Ettől a területtől kissé Ny-ra, az Erdősmárok— 
Hímesháza—Székelyszabar—Kisnyárád községek által határolt területen a 
környezetből kiemelkedő, radiális lefolyást mutató morfológiai maximum fi
gyelhető meg Ez a jelenség az alaphegység sasbércszerű, részleges kiemelkedé
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sét valószínűsíti Triász vagy jura képződményeken kívül olyan rejtett szub- 
vulkáni test is feltételezhető itt, mint amilyen a bán bazalt

A Mecsek hegységtől É-ra feltűnő az a határozott irányítottság, amely 
néhány folyó (Kapos, Koppány, Sió) és patak mentén figyelhető meg

Az ún „Kapos-vonaK, amely — legalábbis a felvételeken úgy tűnik — 
csak Kurdig koz veti a Kapos lefolyási irányát, К -re a Hogyesz—Űzd közötti 
völgy mentén folytatódik és közel párhuzamos a ,,Mecsekalja-vonal” -lal 
A Siótól К -re a Dunának a Dunafold vár—Paks közötti szakaszának irányá
ban ismerhető fel a folytatása

Hasonlóan tektonikus irányítottság ismerhető fel a Koppány mentén is 
Ennek a vonalnak a folytatása a Hegyháton, Gyonktől É-ra is kimutatható 
néhány vízfolyás irányítottsága folytán Ezzel az iránnyal párhuzamos az a 
megközelítőleg Ny—K-i lefutású völgy, amely a Kurd—Kisdorog vonal men
tén található A morfológia alapján e vonalak mentén feltételezhető a felső- 
pannómai képződmények felszíni, íll felszínkozeli előfordulása

Az imént ismertetett vonalakra tobbé-kevésbé merőleges lefutású a Sió 
völgye, valamint* á hegység K-i határán meghúzható Szekszárd—Dunaszekcső 
vonal Ez utóbbi törésvonalak a Duna-völgy Paks—Baja közötti szakaszának 
a szerkezet által befolyásolt lefutását jelzik Valószínűleg ezek a közel É —D-i 
csapású nagyszerkezeti vonalak tekinthetők a legfiatalabbaknak

A Völgység és a Hegyhát területén néhány vonalas megjelenésű képződ
mény esetében — amelyek többnyire D-i, íll DK-i dőlésű lejtőkön találhatók — 
feltételezhető a vékony talajjal fedett lösz előfordulása Az itt észlelhető, egy
máshoz közel található rövid vonalak valószínűleg a lösz kőzettani sajátságai 
következtében alakultak ki

A felvételek kiértékeléséből azt az általános következtetést lehet levonni, 
hogy még az olyan részletesen (1 10 000 méretarányban) megkutatott terüle
teken, mint amilyen hazánk jó része is, érdemes az átfogó képet nyújtó űr
felvételek kiértékelésével foglalkozni Megfelelő minőségű 1 200 000 vagy ennél 
kisebb méretarányú felvételekről olyan információk is nyerhetők, amelyek egy- 
egy terület részletes kutatásához is felhasználhatók
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THE GEOLOGICAL AND TECTONIC SETTING 
OF SE TRANSDANUBIA (W HUNGARY)
AS SHOWN B Y  LANDSAT- 1  IMAGERY

by
A  K ó k a i

The SW quarter of the NASA E-1483 —09021 taken by the satellite 
LANDSAT— 1 on November 18, 1973, represents the Mecsek Mountams region 
The scenes made in four wave bands have been evaluated geologically by 
wavelenght ranges

From a comparative study of mformations gained írom each wavelenght 
rangé, numerous geostructural and sedimentological conclusions can be drawn 

Regardmg the distmction of rocks and soils, arenaceous and argillaceous 
matenals could be separated Lines parallel to the Danube’s nveicourse 
mdicate terraces This can be used fór detectmg gravel deposits

One of the most important tectomc observations is that testifymg to the 
structural unity of the 4‘Mecsek crystalhne mass”  and the Szekszárd hilly land 
with the Mecsek Mountams This is evidenced unambiguously by the geo- 
morphological image The “ Mecsekalja”  structure Íme, stressed by field survey 
reports, here can be identified only índirectly

On the scenes, the W  Mecsek anticlme is more sharply identifiable than 
the E Mecsek synchne

The tectomc similanty of the Mecsek Mts with íts surroundmgs can be 
stated upon the nearly parallel arrangement of faults Dislocations stretchmg 
almost parallel to the “ Mecsekalja” structure Íme are seen near to the 
northern margm of the Mountams, in the Báta—Dunaszekcső—Bár and 
K apos—Koppány zones On the other hand, nearly perpendicular faults are 
recognized partly in the Mecsek area (the Dombóvár—Sásd—Orfű hne, the 
mám valleys of Ókor völgy, Kishaj más and Magyarszék), partly m the Hegy
hát and Völgység areas and also to the south of the “ Mecsek crystalhne mass” 

The N —S orientation of the Sió valley and of the Szekszárd—Dunaszekcső 
hne formmg the eastern margm of the Mecsek Mts, testifies to a tectomcally 
controlled course of the Paks—Baja stretch of the Danube valley These faults 
seem to be of latest ongin

As evidenced by the Interpretation of these satellite Images, the use of 
növel methods may lead to new chseovenes even m regions mapped on such a 
large scale as 1 10,000

Supplements l a —Ib Geological Interpretation o f  LAN DSAT — 1 satellite nnageiy (18 11 
1973) Fig 1 is attached to  the mside o f  the back cover




