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Minden ország földtani kutatásának hangsúlyos témáját ké
pezi területének földtani megismerése, az adott időszak köve
telményeinek eleget tevő földtani térképezés. Ez a törekvés 
indította a Magyar Állami Földtani Intézetet arra, hogy a hat
vanas évek közepén megkezdje nagykiterjedésű síkvidéki terüle
teink áttekintő méretarányú felvételezését. A földtani kuta
tás természetes fejlődési iránya azt hozta ugyanis magával, 
hogy a hegyvidékek nagyfokú megkutatottsága mellett az ország 
zömét jelentő medenceterületekről hiányoztak az egységes szem
léletű, részletes ismeretek.

Az ötvenes évek elején végrehajtott gyorsított ütemű 
25 ООО-es felvételezés után az 1965-ben megkezdett 100 OOO-es 
síkvidéki térképezés a felszinközeli képződmények térbeli le
határolásán és a medence mélyebb szintjeinek tanulmányozásán 
túl azokat a szempontokat is figyelembe veszi, amelyeket a ge
ológiai alapadatok felhasználói követelnek meg a földtannal 
szemben. Ez a munka a végéhez közeledik; összegyűjtött és 
feldolgozott alapadat-gyűjteményei és atlaszai a felhasználók 
száméra a továbbiakban rendelkezésre állnak.

Ugyanakkor a másik nagy medenceterületen - a Kisalföl
dön - az ötvenes évek térképein és az azt követő, kisebb te
rületrészekre szorítkozó szórványos kutatási adatokon kívül az 

alföldihez hasonló adatbázis és állami térképrendszer nin
csen. Az előkészítés során jól megmutatkozott, hogy az ágaza
tok vagy egyáltalán nem éltek a meglevő adatok alkalmazásával 
vagy a többnyire egyenetlen minőségű adatokat vették át.

x/ MÁFI
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A fentiek indokolták a kisalföldi térképezési program 
megtervezését és elindítását. A térképezés területét és a te
repi munkák időütemezését az 1. sz. ábra mutatja.

Kutatási módszertanban kézenfekvő, hogy szorosan az Al
föld térképezéséhez kapcsolódjon; törekvésünk az, hogy az egy
ségességet biztosítsuk. Mindemellett az Alföld térképezésének 
tapasztalatai, a pontosabban megfogalmazódott népgazdasági i- 
gények szükségessé tettek bizonyos változtatásokat.

A térképezés módszertanában különbséget jelent a légifény
képek iparszerű feldolgozása, a párhuzamosan folyó mérnökgeo
fizikai munka és a geomorfológiai kutatások széleskörű alkal
mazása.

A térképezés előkészületi szakaszában a légifényképek fo- 
togeológiai kiértékelése központi helyet foglal el. Az álta
lános térképezési gyakorlat legtöbbször kerüli a fotók alkal
mazását az erős fedettségre és a gyakori negyedkori üledékes 
takarásra hivatkozva. Ez a Kisalföld túlnyomó részén nem ér
vényes, mert egyfelől éppen a negyedkori üledéktakaró a kuta
tás tárgya, másfelől hiányzanak a hegyvidékekre jellemző nagy- 
kiterjedésű, zárt erdőfoltok.

Az előkészítés során kidolgozott részletes módszertan sze
rint az interpretáció több alkalommal is szerepet kap a térké
pezési folyamatban. Alkalmazása szervesen kapcsoló
dik a korábban elfogadott térképezési rendszerbe:

KAMERÁLIS ELŐKÉSZÍTÉS
—  Előző munkák adatainak összegyűjtése és feldolgozása,
—  mintaterületek /típusterületek/ térképezése légifotók a-

1apján,
—  az előzetes légifénykép kiértékelés,
—  az előzetes földtani térkép előállítása,
—  fúrási hálózat megtervezése.
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TEREPI MUNKÁK

—  A fúrások lemélyítése és feldolgozása,
—  előzetes földtani térkép helyszínelése,
—  feltárások leírása, mintázása, ősmaradványgyüjtés,
—  tematikus célú bejárások, megfigyelések, mintázások,
—  mérnökgeofizikai szondázások.

KAMERÁLIS FELDOLGOZÁS
—  Újabb értékelés a terepi adatok figyelembevételével,
—  földtani konturtérkép előállítása,
—  anyagfeldolgozás,
—  tematikus kiértékelés,
—  térképszerkesztés, magyarázók összeállítása és kiadásra

történő előkészítés.

A kiértékelés fényképanyaga 1980 és 1981 tavaszán készült 
topográfiai célú,fekete-fehér mérőkamerás fotosorozat 25— 30 000- 
es közelítő méretaránnyal.

A kiértékelés tükrös sztereoszkóppal történik és három fő 
elem vizsgálatára irányul:

- az egymástól eltérő tónusú, különböző geomorfológiai 
helyzetű és mikrodomborzatú, gyakran más— más vegetációjú föld
tani testek elkülönítése, egymáshoz való viszonyuk tisztázása;

- az elkülönített képződmények genetikai típusának meg
állapítása;

- mechanikai összetétel becslés.

Ahhoz, hogy a kiértékelés megbizhatóbb legyen, az előké
szítés során egymástól jelentősen eltérő földtani felépitésű 
mintaterületeket jelöltünk ki, ahol terepi referenciaadatok 
segítségével azonosítottuk és pontosítottuk a kiértékelést.
A kapott előzetes földtani térképeket összehasonlítottuk a 
25 000-es felvételezés eredményeivel is /2"3.ésí-5- sz. ábra/.
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Az egyik mintaterület a Duna ártéri területén , a másik a 
Bakony hegység ÉNy-i előterében volt. A kapott adatok jól 
megmutatják, hogy a felvételek használata jelentősen megnöve
li a térképek megbízhatóságát és pontosságát, a térképezés 
"hatékonysága", időben kifejezhető sebessége megnövekszik.

A kiértékelés átrajzolása a 25 ООО-es ma. előzetes föld
tani térkép összeállítása céljából optikai pantográffal és 
kisebb részben LUZ átrajzoló műszerrel történik.

A lo -1 5  m mély sekályfúrások hálója homogén eloszlásban fe
di le a területet; 100 000-es laponként /kb. 37x37 km/ 256 db 
fúrást mélyítünk le, azaz négyszer négyet egy 25 000-es előze
tes földtani szelvénylapon. A szabályos mértani hálótól az e- 
lőzetes földtani kiértékelés birtokában minden esetben eltérünl 
ha attól többletismeret várható. Az eltérés esetenként a 600- 
800 métert is meghaladhatja.

A fúrásos feltárás kiegészül azoknak a nagy feltárásoknak 
a leíráséval és mintázásával is, amelyek az adott méretarány
ban is számottevőek. Ezt az indokolja, hogy átfedés van a 
középhegységi térképezéssel, amely ezt a módszert alkalmazza 
és így nem teljes módszerváltoztatással folyik ugyanannak a 
területnek az újabb vizsgálata. Természetszerűen ezeken az át
fedő területeken a földtani térképezés a lényegesen kisebb mé
retarányból eredően inkább csak átveszi a hegyvidéki térképe
zés eredményeit; jelentős, új földtani eredmény itt nem várha
tó.

Nem jelentéktelen előny a friss légifénykép a terepi tá
jékozódásban sem, mert gyakran teljesen pótolja a már használ
hatatlanná avult topográfiai térképeket.

A légifelvételek kiértékelése kiterjed bizonyos mérnökge
ológiai problémák megoldására is. A mérnökgeológiát közvetle
nül érdeklő mechanikai összetétel megbecslésein kivül jól kon 
túrozhatók azok a területek, amelyek valamely szempontból épí-
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tésre kedvezőtlenek. Ilyenek elsősorban a mélyfekvésű, gyak
ran vizboritotta területek, a mocsári— tavi üledékek, a lefű
ződött holtágak területei. Jól kimutathatók a korábban kibá
nyászott majd betemetett, mesterséges feltöltésű területek, 
amelyeket a bányagödörbe került más minőségű és ezért eltérő 
tónusú anyag jelenléte és a mikromorfológia mutat meg.

A Sokoró vidékén jelenleg igen nagy gondot okoz a megvál
tozott talajművelési technológia kényszerű kísérőjelensége, a 
lejtők eróziója és a nem kívánt helyen bekövetkező jelenkori 
üledékfelhalmozódás. A friss anyagtranszport útvonala és ki
terjedése körülhatárolható; a hasonló litológiai és morfológi
ai viszonyok esetén nem egy esetben kimutathatók a jelenleg 
még csak kezdődő és önmagét erősítő folyamat első jelei is - 
/markáns vonalas barázdák a lejtőkön/, és kisebb biztonsággal 
prognosztizálhatók illetve kijelölhetők az erózióveszélynek 
kitett körzetek.

A térképezés szegélyterületein a markáns szintkülönbségek 
miatt aktív lejtőmozgásos területek megjelenése is várható.
A légifelvételek magassági torzítása az 5— 8°-os szögnél mere- 
dekebb lejtésű területeket jól elkülöníti, így ezek a felszí
nek külön is megvizsgálhatok ebből a szempontból. Az eddigi 
vizsgálataink szerint súvadásos területek a Bakony ÉNy-i pere
mén nincsenek, de kőzetomlások Csesznek környékén mér kimutat
hatók - összhangban a korábbi kutatásokkal.

A mai értelemben vett távérzékelés alkalmazásával már lé
nyegesen szerényebb eredményeket tudtunk a térképezés sorén 
felmutatni. A program előkészítésének idején megvizsgáltuk a 
földfelszínről készült, adott hullémtartoményba eső elektro
mágneses sugárzás detektált képeit. Az egész területre vagy 
nagyobb összefüggő területre eső _re2.ülőgépes_ felvétel egyálta
lán nincs és így az egyes kisebb területrészek jelentéktelen 
mennyiségű felvétele csupán érdekességnek számit. Erősíti ezt 
az a tény is, hogy e felvételek geológiai célú értelmezésének
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módszertana Magyarországon nincs kidolgozva. Elérhetőbbnek lát
szott hát a könnyen hozzáférhető fekete-fehér felvételek kiérté
kelése még akkor is, ha a spektrális felvételeknél talán keve
sebbet adnak.

A_ko_zmikus felvételek esetében, melynek távérzékelési mód
szertana Magyarországon jobban ismert, a helyzet valamivel ked
vezőbb volt. A Landsat sávok képei és a Szoljut felvételek vi
zuális kiértékelése erősen hasonlít a légifényképek kiértékelé
séhez és itt bizonyos szerkezetre vonatkozó információk szerez
hetők voltak. Ezek esetében is szükség van a megalapozott mor- 
fostrukturális elemzésre, a mélyfúrások és geofizikai adatok 
tanulmányozására, a terepi ellenőrzésre.

A kiértékelés jól mutatja a Móri-árok és a Duna Pozsony 
és Győr közé eső szakaszának egységét, hatását a Duna jelen ár
terének kiterjedésére. A Sokoró diapir jellegét a három kie
melt hát és a vastagabb negyedkori üledékkel, folyólefutásokkal 
indikált külső gyűrű mutatja. Szintén meggyőzően rajzolódik ki 
a Bakony szinklinális jellege /amit nagyságrendben kisebb szer
kezetek természetesen erősen torzítanak/, valamint többé-kevés- 
bé jól követhető a Rába-vonal is, mint két -jellegében erősen 
eltérő-vonalas struktúrájú terület határmesgyéje.

A távérzékelésben használt számítógépes
képfeldolgozás a rendszer fejletlen volta miatt többletinfor
mációt nem adott, sőt a jelenlegi képfeldolgozási technika le
hetőségei mellett a megszerezhető adatok mennyisége átalakítás 
után csökkent. A denzitásszeletelés, a képernyőre vetítés és 
a színes "plotterképek" a geológiai értékelést nem könnyítik 
meg. Több reményt nyújt az élkiemelés, a sávközi műveletek el
terjesztése, a Colormation gép munkába állítása, de még az egy
szerű színkompozitok vizuális kiértékelése is.

•  • •  • •

Munkánk megismertetésével a fő célunk az, hogy a valószí
nű felhasználók figyelmét e most induló munkára irányítsuk és 
a következőkben az együttes munka lehetőségét megnyissuk.
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I. ábrái A Kisalföld földtani tárképezásl termete ás terepi ldátltemezáse
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2. ábra« Dunaszeg és környékének
I«IQOOOO-ea előzetes föld
tani térképe / 1981 /

3. ábrás Dunaszeg és környékének 
Is25 ООО-es földtani 
felvétele / 1951 / kicsinyítve



4. ábra: Mezőőrs és környékének
I:IOOOOO-ee előzetes föld
tani térképe / 1981 /

5. ábra: Mezőőrs és környékének 
1:25 ООО-es földtani 
felvétele / 1951 / kicsinyítve



J E L M A G Y A R Á Z A T

A 2. ábrához:

Agyagos aleurit

Aleuritos agyag

Aleuritos agyag 
Aleuritos homok

Homok
Aleuritos homok 
Aleurit

Homokos kavics

Kavicsos homok 

Aleuritos agyag

Homok
Aleuritos homok

Kavicsos homok 
Homokos kavics 
Kavics

A 3 ,  ábrához

Öntésiszap 
Folyami kavics 
Löszös kavics 
Löszös Üledék 
Réti agyag

Mélyebb helyzet#, lefo
lyástalan területek szer
ves anyagban gazdag üle
dékei

Fattyúágakj kis vízfolyá
sok, szivárgások mocsa
rasodé képződményei

Mosoni-Duna jelenleg is épülő morotváinak kép
ződményei

Duna jelenlegi főágának 
gátakkal határolt részén 
felhalmozódott kavicsos 
üledék

Kissé kiemelt helyzetű, 
feltehetően jól osztályo
zott homogén objektumok

Változatos finom reliefek 
és elmosódott maradvány- 
reliefek üledékei

Morotvák keresztrétegzett, 
durvaszemcsés, vízfolyástól távoleső vagy pusz
tuló üledékei '
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Л 4. ábrához:

Р Ы  ОС ÉN

Folyóvizek árterének alluviáliB képződmé
nyei. Szerves anyagban gazdag homok, ale- urlt, kavics.

Időszakos vízfolyások völgytalpi alluviá- 
lis-proluviális képződményei. Szerves a- nyagot tartalmazó aleurit, homok.

Gyengén fejlett völgyek deluviális-proluvi- 
ális képződményei. Aleurit, homok.

Tavi-mocsári üledékek. Szerves anyagban 
gazdag aleurit, agyag, homok.

Alluviális és proluviális képződményeken 
kifejlődött völgytalpi mocsarasodott üle
dékek. Homokos aleurit, szerves anyagban 
gazdag aleurit, agyag.

Völgytalp fölötti teraszok alluviális képződményei. Kavics, homok, aleurit.

Pannon képződményekből áthalmozott deluviá- 
lis képződmények.

Felső-pleisztocén üledékek. Eolikus lepel
homok.

Középső-,felső-pleisztocén üledékek. Kevés 
csillámos homok, aleurit, kavics /"flu- vioeolikus" homok/.

Alsó-,középső-pleisztocén üledékek. Eoli
kus keresztrétegzett homok.

Felső-pannóniai formáció üledékei. Agyag, 
aleurolit, homok, gyengén cementált ho
mokkő, kavics.
Észlelt vető

Az 5. ábrához:
Holocén öntéshomok 

Pleisztocén lösz

Pleisztocén löezös honok
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Pleisztocén homok.

Pleisztocén homokos kavics. 

Pleisztocén kavics.

Pannon agyag, agyagos homok.
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THE PREPARATION AND ENGINEERING GEOLOGICAL PSOJECTS OP THE 
COMPLEX GEOLOGICAL MAPPING OF THE KISALFÖLD EASED OK TELE

SENSATION AND AERIAL PHOTOGRAPH-EVALUATION

Ferenc Síkhegyi - Tibor Tullner

The 100.000 scale complex geological mapping of the Kisalföld 
has begun in 1982. Its main aim - with the up-to-date methods 
of mapping - is to collect and deliver geological data which 
would satisfy the geological needs of the people’s economic 
branches at a given scale. The f/f type aerial-photographs 
get a main role in the preparatory phase of the mapping in the 
planning of the shallow drilling system. Besides defining appr. 
granular composition and genetic type of the neogenic and 
younger sediments, based on referential data the interpretation 
extends to the engineer’s geological task too.

ПОДГОТОВКА И ИК^НЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС Ж Е  РАВСТЫ К0.Л1ЛЕКСН0Г0 
ГЕОЛОГИЙ^СКОГО КАРТИРОВАНИЯ ШЛО.. BETTE? С КО.. НШ.ГЕНКОСТИ. 
ОСНОВЫВАПдЕлСЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ВОСПРИЯТИИ И РАСШИФРОВКЕ 

АЭРОФОТОСНИМКОВ

Ференц ПИКХЕЛИ - Тибор ТУЛ2ШЕР

Комплексное геологическое картирование Малой венгерской низ
менности в масштабе 100.000 было начато в IS82 году. Основ
ной его целью является сбор и предоставление современными 
методами картирования таких геологических исходных данных, 
которые удовлетворяют в данном масштабе требования отраслей 
народного хозяйства геологического характера.

В подготовительной Газе картирования, большую роль в проек
тировании системы неглубок,'X скважин получают аэрофотосним
ки Ф/ф. Наряду с определением генетического типа и приблизи
тельного гранулометрического состава неогенных и более моло
дых отложений, интерпретация распространяется также и на 
задачи инженерной практики геологического характера.
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