
A NAGYALFÖLD KOMPLEX FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

XScharek Péter

A Magyalföld komplex földtani térképezése mindezidáig 
a Magyar Állami Földtani Intézet térben és időben egyik leg
nagyobb munkája. Az 1964-ben megfogalmazott cél a mintegy 
45 ooo km2 kiterjedésű terület 24 teljes és 22 töredék 
1 :loo ooo méretarányú lapon való feltárása, anyagvizsgálata, 
az eredmények atlaszok formájában való közreadása.

Természetesen ez a munka szervesen ráépül az Alföld- és 
negyedkorkutatás eddigi hazai eredményeire, hiszen ez az osz
tály végezte Sümeghy Dózsef vezetésével a síkvidéki területek 
1:25 ooo-es térképezését is, és az 1:2oo ooo-es földtani tér- 
képsorozat alföldi lapjainak szerkesztését.

Mig azonban a megelőző térképezés megmaradt a felszini 
térképezés klasszikus formáinál, addig az új felvétel már a 
kezdeti célkitűzéseiben is nyitni akart a "mérnökgeológiai 
céltérképezés" felé. A Rónai András által vezetett alföldi, 
és az ezzel párhuzamosan megindult balatonkörnyéki l:lo ooo 
méretarányú térképezés volt az első ilyen jellegű munka a 
Földtani Intézetben. Ezek kezdeti formáiból, a centenáriumra 
megjelentetett Tihany és Szolnok atlaszok készítésének tapasz
talataiból alakult ki az 1971-ben megfogalmazott KFH irányelv, 
amely a jelenleg folyó vagy most induló mérnökgeológiai tér
képezések útmutatója.

A mérnökgeológiai térképek jellegzetessége az, hogy habár 
mára már kialakúit egy magyarországi gyakorlat ami megszabja, 
hogy mik tartoznak ebbe a fogalomkörbe, azonban a feltárási 
mód, a méretarány, a térképvariációk száma és jellege első
sorban a terület földtani felépítésétől és a tervezett hasz
nosítás módjától függ.
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A Nagyalföld térképezése nem adhat olyan részletes képet 
amit egy tervező egyedi tervezéskor méltán igényel. Ekkora 
területet átfogóan ábrázolni csak kis méretarányban lehet, 
ezért már az induláskor is a területrendezéshez, öntözőrend
szerek kialakításához, nagyobb vonalas létesítmények előze
tes tervezéséhez kívánt segítséget nyújtani, ha csak a szű
kén vett mérnökgeológiai térképváltozatokat nézzük.

Az általános földtani képet ismerve, ehhez legtöbbet a 
felszini és a felszíntől lo m mélységig terjedő képződmények, 
valamint a talajvíz elhelyezkedésének és kémiai összetételé
nek regionális ábrázolása adhatja a legtöbb adatot. Ezek a 
térképek alkotják az egyes atlaszok lapvariációinak közel 
felét, átlagosan 16 térképváltozatot.

A kőzettani ábrázoláshoz - a megelőző kutatások tapasz
talatai alapján - egy számrendszert állítottak fel. Erre a- 
zért volt szükség, mert az Alföld nagy részét fedő iszap, 
homokliszt és agyagrétegeket a hagyományos földtani és ta
lajmechanikai nevekkel és a melléjük rendelt sraffokkal, nem 
lehetett volna egyszerűen elkülöniteni, A számrendszer ehhez 
adott segítséget, s igy az ország területének mintegy felét 
kitevő Magyalföld képződményeit egységes módon, ugyanakkor a 
kéziratok l:loo ooo méretaránya által megkövetelt részletes
séggel ábrázolhattuk. Azokon a területeken ahol nagyszámú 
képződményt kell ábrázolni, ott a sraffjelzéseket a számkó
dok jól helyettesitik, igy az áttekinthetőség javul.

A talajviz helyzetét bemutató térképek a gyakorlati é- 
letben leginkább használható felszíntől mért mélységet és a 
talajvizszint tengerszint feletti helyzetét adják meg. Ez 
utóbbi lehetőséget ad nagyobb területek talaj vízáramlásának 
vizsgálatára, az esetleges szennyeződések továbbterjedésének 
előrejelzésére. Alföldi viszonyok között nagy jelentősége 
van a megütött tolajvizszint külön való ábrázoláásnak.
Már a régebbi észleléseknél is feltűnt, hogy egyes területe
ken a talajviz, vagy ebben az esetben a felszínhez legköze
lebb levő viztartó vize, jelentős nyomás alatt áll, s ennek 
következtében a fúrásokban és a későbbiekben minden feltá
rásban amely ezt a szintet eléri, a szabadtükrü viz több de-
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ciméterrel, helyenként több méterrel is magasabbra emelkedik 
mint a fúrás közben észlelhető vizszint. Az esetek többségé
ben itt nem a felszini vizzáró hatásáról van szó, hiszen ez a 
jelenség leggyakrabban a kis vizáteresztöképességü, ugyanakkor 
vízzáróval le nem takart víztartókban figyelhető meg. Ebben az 
esetben tehát egy esetleges viztelenitési problémához nem len
ne elég ha csak a nyugalmi vizszintet, vagy csak az észlelt 
vizszintet ábrázolnánk.

Az atlaszokban agrogeológiai változatként szerepel, de 
mérnökgeológiai céllal is felhasználható térkép a felszin viz- 
áteresztő képességét bemutató változat. A mai korban, amikor 
mind több gondot okoz az ipari és kommunális hulladék megfele
lő és biztonságos elhelyezése, nagy szükség van az ilyen tér
képre. A mi esetünkben mintegy 12 ooo fúrás adatait kellett 
értékelni, s ebben az esetben egy gyors módszert, de mérhető 
paraméteken alapuló módszert kellett kiválasztani amellyel a 
vizáteresztő képességet definiálni lehet. A térképeken a talaj 
és az altalaj agyag+iszap tartalmát ábrázoltuk három szinten. 
Ez az érték forditott arányban van az áteresztő képességgel és 
az általános kép kialakításához jó módszernek bizonyult. A 
későbbiekben lehetőség van nagyobb kőzettestek átlagos áteresz 
tő képességének térképi ábrázolására is a már elkészült szem- 
csevizsgálati eredmények alapján.

A térképezéssel egyidőben a negyedidőszak és a pliocén 
felső része képződményeinek megismerése érdekében 3o helyen né 
lyültek kis- és középmélységü fúrások loo - 15oo m mélységgel 
/1. ábra/ melyekből 25 kúttelepnél 74 észlelő kutat képeztek к 
/több kúttelepen 3-4 réteg vizének egyidejű észlelése folyik/, 
s ezek egy É-D és egy NY-K irányú szelvény mentén pontos átte
kintésre adnak lehetőséget az egyes víztartók nyomás-, hőmér
séklet- és kémiai visionyai vonatkozásában. Az elmúlt év végé
ig terjedő észlelések anyaga nyomdában van és a közeljövőben 
várható megjelenése az atlaszsorozat részeként. A Síkvidéki 
Osztály terveiben szerepel a már megkezdett DNY-ÉK irányú szel 
vény folytatása, s igy az észlelőrendszer kiterjesztése az 
Alföld minden lényeges földtani tájegységére.
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AZ ALFÖLD TÉ R K É PE ZÉS ÁLLÁSA 1981 VÉGÉN

1. ábra
Figure 1. The state of the mapping at the end of 1981

1 printed maps, 2 maps in manuscipt, 3 holes are ready 
4 planned maps, 5 geological boreholes, 6 check-wells 
7 planned check-wells
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THE EXPERIEHCES OF THE COMPLEX GEOLOGICAL MAPPING OF THE 
GREAT HUNGARIAN PLAIN

Peter Scharek

The Complex Geological Map of the Great Hungarian 
Plain has been compiled since 1965 in l:loo ooo scale on 46 
sheets /Fig. 1/. The result is an atlas serios containing 16 
different engineering-geological map variations to aid the 
urban development and the desinging of irrigation systems.
They show the geology at 2, 5 and lo m depth below the surface, 
the observed and the hydrostatic level of the ground-water and 
their position above the sea level in the shallow holes drilled 
during the mapping. The dissolved solids in the ground-water 
are shown as well.

The maps use a code system to separate and represent the 
fine-grained sediments covering the most part of the Plain.

The Hungarian Geological Institute has set up a check-well 
network which can measure the changing of the water level of 
the aqifers in different depths.
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ОПЫТ Щ л Ш Е К С Н О Г О  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ БОЛЬЗКЬ ВЕН
ГЕРСКОЕ НИЗМЕННОСТИ

Петер ШАРЕК

К картированию Больной венгерской низменности в масштабе 
1:100.000, раст'дающейся на территории примерно 45.000 км2, 
приступили в Отделе Равнинной местности Венгерского Государ
ственного Геологического Института в 1965 году. Результатом 
работы является серия атласа, состоящая из 18-20 листов 
карт, которая охватывает примерно 30.500 км2 , в то Бремя 
как на территории примерно 12.200 км2 закончилась разведка. 
Согласно планам полная серия будет готова к 1985 году.

Образцы из скважин глубиной ГО м, размещенных в 1,5 км-ой 
сетке, подвергаются в сольнокской лаборатории Отдела деталь
ным седиментологическим и инженерно-геологическим испытани
ям, и таким образом получают обзорную картину о составе 
частиц, водопроницаемости и содержании извести почвенного 
покроЕа и грунта основания, непосредственно взаимосвязанных 
с плодородием почвы. Изображается положение грунтовых еод, 
их химический состав, способствующий формированию ороситель
ных систем.

Вариации, представляющие отложения, встречающиеся на глуби
не 2-5-10 м под поверхностью, пригодны для составления пред
варительных инженерно-геологических отчетов больших террито
рий, а также для проектирования оптимальной трассы линейных 
сооружений.

Основные скважины глубиной ГОО-1.500 м, пробуренные вдоль 
двух профилей, дают возможность современного познания - по
мимо геологических данных - водного режима четвертичных от
ложений бассейна при помощи наблюдательной сети.
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