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Magyarországon 1941-ig légiíényképeket geológiai térképe
zéssel kapcsolatban alig használtak, bár külföldön, különösen 
Svájcban és négy nemzetközi petróleumvállalatok területein e 
módszert már több esztendeje alkalmazzák. Mi a m. kir. Föld
tani Intézet felvételei során elsőízben a Mezőség kutatása alkal- 
kalmával, 1941-ben használtunk légifényképeket. Ez az újítás In
tézetünk igazgatójának, Dr. L ó c z y  L a j o s n a k  kezdeménye
zésére történt, aki megbízott, hogy külföldi tapasztalataim alap
ján, a légifotográfiát az Intézet geológiai kutatásába beleillesszem. 
L ó c z y  L a j o s  már az 1940-es igazgatói jelentésében rámutat 
a fotogeológia fontos szerepére a mezőségi kutatásokkal kapcso
latban. A munkát rendkívül megkönnyítette a m. kir. Honvéd 
Légifénykép Kiértékelő csoportjának vezetője: K e k s z  alezre
des úr, aki a legnagyobb megértéssel és készséggel bocsájtotta 
a Földtani Intézet rendelkezésére a L e f k á c s kiváló szakértelem
mel készült és technikai tekintetben kifogástalan erdélyi légi
fényképeit. A tavalyi kezdet sikerei alapján kiindulva, az idén 
már nagyobb arányban kerülnek a légifényképek használatba.

A Légifényképek geológiai kiértékelését tárgyaló irodalom 
igen gyér. Csak kevés és rövid ismertető cikk foglalkozik e 
tárggyal. Északamerikában E l i  e l  már 1928-ban két rövid cik
ken ismerteti és K r e j c i - G r a f  olajgeológiai tankönyvében 
1930-ban röviden felemlíti e módszert. 1931-ben T á r c z y  Hor- 
noch előadásban foglalkozik a kérdéssel. Utánuk csak 1938-ban 
jelenik meg egy nagyobb munka a svájci H e 1 b 1 i n g tollából. 
H e 1 b 1 i n g a fotogrammetria alkalmazásával foglalkozik a geo
lógiai térképezéseknél, de főleg a svájci hegyvidék különös kö
vetelményeivel kapcsolatban. Behatóan tárgyalja a ferde irányú 
képek szerepét, ami a svájci meredek hegyvidéken érthető is.
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Ilyen ferde irányú talajnál készített fényképeket már id. L ó c z y  
L a j o s  is használt geológiai munkáinál. A függőlegesen készült 
légifelvételek szerepét H e 1 b 1 i n g csak futólagosán érinti. 1936 
és 1938 között az Olasz Szomáliföldön az olasz állami petróleum- 
tröszt (AGIP) légifényképek segítségével végzett olajkutatá
sokat. Az eredmény nagyon kielégítő volt, ezt azonban nem pub
likálták. A légifényképek igen nagyarányú felhasználása elsőíz
ben, 1935—38-ig történt Holland Ujguineában, ahol három nagy 
petroleumkonszern: az angol-holland Shell, az amerikai Standard 
és Pacific oil, 100.000 km2 koncessziót kapott a sziget nyugati 
és délnyugati felében. Itt sem közölték az eredményeket érthető 
politikai okokból. Két esztendőn keresztül kb. 15.400 légifénykép 
készült, eddig többnyire teljesen ismeretlen vidékekről. A képek 
4000 m magasságból 10 cm-es Zeiss kamerával készültek. A 
18X18 cm-es képek topográfiai kiértékelését és az asztronómiai 
alappontokra támaszkodó fokhálózatba való beillesztését Hollan
diában S c h e m e r h o r n  professzor végezte. Az expedíció tar
tama alatt készült térképek szintvonalakat nem tartalmaztak. A 
fényképek geológiai és részben topográfiai kiértékelése a Hol
land Ujguineai Báboban történt olymódon, hogy a topográfiai 
illetve fotogrammetriai alapra rávitték a geológiai elemzést. A 
térképvázlatokat a geológusok a terepen használták. Ebben a 
munkában közel 5400 fénykép kiértékelésében magam is részt- 
vettem közel két esztendőn keresztül. Az expedíció megkezdése 
előtt 1935-től kezdve, Hágában rendszeres fotogeológiai kiértéke
lés lehetőségeivel, aránylag nagyarányú kísérletek folytak. A vi
lág minden részéről: U. S. A., Peru, Columbia, Mexikó, Borneo, 
Szumatra és a romániai olajterületekről, Előázsia, Egyiptom, 
Ausztrália és sok más vidékről készült légifényképek főként tek
tonikai interpretáció lehetőségére kerültek vizsgálat alá. A fény
képek morfológiai formáiból tektonikát interpretáló geológus ren
desen azt sem tudta, hogy milyen világrészből származnak a ké
pek. A kiértékelés után a kapott eredményeket összehasonlítot
ták a terület meglévő geológiai térképeivel. Ezzel a rendszeres 
módszerrel sikerült a fotogeológiai ismereteket lépésről lépésre 
kifejleszteni, úgy hogy a meginduló expedíciókor már sok gya
korlati tapasztalat állt rendelkezésünkre. Annak ellenére, hogy 
Ujguinea 99°/o-a érintetlen őserdő vagy mocsárerdő, az eredmé
nyek igen jók voltak. A légifényképanalizis segélyével akkora 
területről, mint a régi Csonkamagyarország 4 esztendő ieforgása
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alatt, 1940 elejéig, pontosabb és részletesebb geológiai térkép ké
szülhetett, mint ami ma Európa legnagyobb részéről rendelke
zésünkre áll. Ebben a munkában csupán 8—10 geológus vett 
részt. Légifényképek segítsége nélkül ez a munka — tekintettel 
a rendkívül nehéz, hozzáférhetetlen, őserdőborította terepre — 
legalább hatszor annyi időbe került volna.

Az Ujguineai olajkutató expedíciónak a terepre kiszálló 
csoportjai térképvázlatokat és eredeti légifényképeket kaptak, 
a hozzátartozó hordozható Z e i s s-féle összehajtható tükörstereo- 
szkoppal együtt. Mondanom sem kell, hogy ezen az ismeretlen 
vidéken a térképek és fényképek milyen óriási segítséget jelen
tettek a kiszálló geológusoknak. Mert nemcsak aránylag pontos 
tereprajzi alapot kaptak kezükbe, de az őserdőkben az annyira 
fontos részletek, mint a növényzet, partok lefutása, zátonyok, fo
lyók hajózhatósága, települések helye is kivehető volt a képe
ken és belekerült a képek alapján készült térképekbe. Ahol pe
dig a rétegjelleg megengedte a terep sztratigráfiai vagy tekto
nikai kiértékelését, a kiszálló csoportok az interpretáció helyes
ségét ellenőrizték és ha jónak találták, csupán kiegészítő meg
figyelésekre szorítkoztak.

Az Ujguineai expedíció eredményei arra a következtetésre 
vezettek, hogy ismeretlen, sűrű erdőborította területen a légi
fényképezésen alapuló geológiai munka sikeresen alkalmazható 
és tetemes idő, munkamegtakarítás érhető el vele. Egészen ki
váló eredmények érhetők el az arid, vagy sivatagi vidékek geo
lógiai kutatásánál. Csupán a Délnyugatázsiai és Északkeletafri
kai viszonyokra kívánok utalni, ahol a légifelvételek kiértékelése 
geológiai szempontból ideálisnak mondható.

A magyar viszonyokat tekintve a helyzet kissé eltérő. Nálunk 
már pontos és megbízható térképek állanak a geológus rendel
kezésére. Tehát a regionális felvételekhez a meglévő 25.000 es 
térképlapok teljesen megfelelnek. Ilyen vizsgálatoknál a geológus 
inkább térképen fog dolgozni, mint fényképen. Viszont részlete
sebb munkáknál, ahol 1: 10.000-es vagy ennél kisebb méretű tér
képek készítése szükséges, a légi felvételek használata különös 
előnyt jelent.

Légifelvételek geológiai felhasználását ugyanis két csoport- 
ba oszthatjuk. Elsősorban mint fotogrammetriai alap szolgál a 
geológiai terepfelvételeknél. Másodsorban a terület geomorfo
lógiai kiér té ki lésénél használatos, mint előzetes vagy utólagos
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segédeszköz, a terület tektonikai, esetleg stratigráfiai interpre
tációjánál.

Az első alkalmazás a fotogrammetriai-geológiai térképezés, 
főleg a terület részletesebb geológiai vizsgálatánál nyújt előnyt, 
vagy az esetben, ha a rendelkezésre álló térképek domborzata 
nem bizonyul elég alakhűnek. A légifelvételek — magas hegy
ségben ferde, alacsonyabb hegyvidéken, dombvidéken függő
leges irányú légifényképek — eredeti másolatai vagy nagyí
tásai kiválóan alkalmasak arra, hogy a geológus mint foto
grammetriai alapra megfigyeléseit a helyszínen a fényképre 
jegyezze fel, illetőleg rajzolja rá. Ez a módszer kielégítő pontos
ságával és a térképezés egyszerű voltával felülmúlja a haszná
latos térképlapokon történő geológiai felvételi módszert. A fény
képekre történő geológiai bejegyzéseknek még a következő 
előnyei vannak:

1. A térképezés egyszerűsége. Kis gyakorlattal könnyebb 
és egyszerűbb az eredeti fényképekre — (ahol ezt a vegetáció 
nem akadályozza) — a geológiai megfigyelések berajzolása, mert 
a térképlapokon természetszerűleg kevesebb a részlet mint a 
légifényképen. A munka tehát, főleg — aránylag egyszerű — 
részletek azonosításából áll.

2. A bejegyzések pontossága. A bejegyzett pontok (feltárá
sok) helyzete a fényképek részletgazdagsága folytán nagyobb 
szabatossággal rögzíthető a fényképeken, mint a 25.000-es lapo
kon, főleg ha azok régi, elavult, csíkozott domborzatú típushoz 
tartoznak. Itt megjegyzem azt, hogy a terepen tavaly több ízben 
tapasztalhattuk, hogy a régi 25.000-es felvételi lapok pontossága 
néhol sok kívánni valót hagy hátra. A L e f k á c s  által készített 
csak nemrég készült légifényképek használatánál a régi lapokon 
még be nem jelölt újabb részletek (utak, vasútvonalak, erdők 
jelenlegi kiterjedése, községek mai alakja és kiterjedése, jelen
legi, művelés alatt álló szántóföldek határai) pontosan megtalál
hatók.

3. A munka gyorsasága. Nem kell várni addig míg a terü
letről térkép készül. A bejegyzéseket bármikor ki lehet érté
kelni az autókartográfban, azaz a szintvonalakat és a pontok 
tengerszín feletti magasságát bárhol, bármikor rá lehet vinni a 
képekre. Esetleg csak olyan részletek kerülnek kidolgozásra 
amikre sürgősebb szükség van: úgymint dómaterületek, antikli- 
nális tengelyek vagy fontosabb ércelőfordulások környéke, A
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többi egyelőre nem túl fontos részlet a fényképről a meglévő 
térképekre vihető át. Magától értetődik, hogy a fénykép nem 
lehet kész térkép, hanem csupán fényképmérési alap marad. A 
bejegyzéseket autokartográfban ki kell értékelni és ezekből az 
adatokból geológiai szempontból rendkívül fontos közvetkezte- 
tések vonhatók. Az így nyert magasságok pontossága geológiai 
szempontból teljesen kielégítő.

Az 1941. évi erdélyi gázkutatási munkálatok alatt elsőízben 
használtunk eredeti fényképeket geológiai bejegyzésekre. Anél
kül, hogy a 10.000-es méretű nagyításokon feltüntettük volna a 
topográfiai részleteket (patakok lefutását, magassági pontok 
helyét) aránylag könnyen sikerült a térképezés a Szépkenyerü- 
szentmártoni szerkezet kinyomozásánál. Ezzel kapcsolatban néhány 
szót akarok szólni a rendelkezésünkre álló légifényképek tech
nikájáról és a nagyítások terephasználatáról. A m. kir. honvéd 
légierők egyik csoportja, a Légifénykép Kiértékelő Csoport, a 
L e f kác s ,  a legkorszerűbb felszereléssel készíti a fényképeket. 
6000 méteres magasságból, 20 centiméteres gyujtótávolságú légi- 
fényképező készülékkel történnek a felvételek. A képeket tiszta, 
napos időben, a déli órákban készítik, minthogy a felvételt az 
árnyékok ekkor zavarják legkevésbbé. A képek 80X30 cm mére
tűek, fényes vagy tompa papiroson készülnek, méretarányuk tehát 
megközelítőleg 1: 30 000. A képek sorokban úgy készülnek, hogy 
két kép egymást 60—70 % bán fedi. Két egymás felett, illetve 
mellett lévő képsor 20—30 %-os fedést kíván. Minden képnek 
és minden képsorozatnak száma van. A szám, a sorszám (a fel
adat) és a méretarány a kép hátlapján fel van tüntetve. A kép 
bal felső sarkában a kép száma és a fényképező készülék len
cséjének gyujtótávolsága, a bal alsó sarokban a fénykép készí
tésének dátuma, órája, perce és másodperce, végül a jobb alsó 
sarokban a repülőgépnek a fényképezés pillanatában elfoglalt 
— a függőleges iránytól esetleg eltérő helyzete — meg van 
jelölve. Az említett adatokat a fényképezőgép önműködően 
viszi fel a képre.

A készült légifényképsorokról hártyapapiioson úgynevezett 
„sortérkép" készül. A sortérkép 200.000 es vagy 75.000-es méret
ben készül és arra szolgál, hogy a fényképek pontos térszíni 
helyzetét meg lehessen állapítani. Ha tehát egy bizonyos terület 
fényképére vagy fényképpárjára szükségem van, a sortérképet



ráfektetem a 200.000-, vagy 75.000-es térképre és leolvasom a 
területet fedő fénykép sorszámát.

A fényképek sarkai többé kevésbbé torzultan mutatják a 
tereppontok helyzetét. Ezért a szokásos sztereoszkopos kiér
tékelésnél csupán a fényképek középső részét használjuk, körül
belül a kép 4/s-ét. Ha fényképen térképezünk ugyancsak ajánlatos 
a fénykép 4/5;öd részét használni. Mivel a fényképek és széleik, 
sarkaik, főleg a nagyításoknál kevéssé tiszták, ajánlatos a 
szomszédos képet használni, ahol a sarki és szélső részek a 
kép közepe tájára esnek.

Ha a fényképeket a terepen használni akarjuk, ajánlatos 
nagyításokkal dolgozni Ezek legfeljebb 1 : 10.000 méretarányban 
készülnek. Erősebb nagyítást készíteni gyakorlatilag nem igen 
lehet. Ha ilyenre szükség van, a terepet kisebb magasságból újra 
kell fényképezni.

A nagyításon vagy képen a domborzatot nem látni. Aján
latos tehát a nagyítást vagy fényképet előkészíteni a terepmun
kához. Ez úgy történik, hogy a terepről készült fényképpárt, 
sztereoszkopban topográfiailag kiértékeljük A sztereoszkopba 
beállított fényképpár jobb képére átlátszó hártyapapirost vagy 
rajzfilmet ragasztunk és erre színes ceruzával a folyók, patakok 
erek, vízmosások helyzetét berajzoljuk. Ugyanakkor a várható 
feltárások helyét is — ahol ezt a terep megengedi — bejegyez
zük, hogy képet kapjunk a terület feltárási viszonyairól. Beje
gyezzük továbbá a magassági pontokat és a községek netét, 
a templom helyét.

Az így nyert adatokat színes ceruzával átvisszük a nagyí
tásra. A terepen a feltárások helyét a lehető legnagyobb pontos
sággal berajzoljuk a térképbe. Helyesebb a feltárás helyét tű- 
szúrással megjelölni és ennek számot adni. Ennek előnye, hogy 
a feltárás számát a kép hátlapjára is fel lehet jegyezni a tűszú
rás mellé. Ilyen rendszerrel az eredeti 30.000-es méretű képeken 
is dolgozhatunk.

A légifényképek a pontos feltárás bejegyzése mellett egyes 
esetekben kiváló segítséget nyújtanak egyes rétegsorok, réteg
csoportok, réteghatárok követésénél. Ez az eljárás az eddig hasz
nálatos 25.000 es' térképeknél csak igen nehezen volt keresztül
vihető, mert az egyes réteghatárok beszintezésénél vagy a tér
kép szintvonalait kellett alapul venni, vagy a feltárások magas
sági helyzetét aneroid segítségével kellett megállapítani. A légi
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fényképeken igen gyakran, még helyszíni kiszállás nélkül is — 
egyes rétegcsoportok lefutása tisztán kivehető és kijelölhető. 
Ez főleg kemény rétegfejek kibúvása eseténél lehetséges. Az 
ilyen réteghatárok magassági helyzetét — autokartográf segítsé
gével — könnyű megállapítani. Ez esetben nem is annyira a 
tengerszínfeletti abszolút magasság, hanem inkább a rétegpontok 
viszonylagos magassági helyzete fontos, — így megállapítható a 
rétegsor, réteghatár tektonikai helyzete is. Ha a terepen végzett 
megfigyelések alapján bejegyezzük a réteg lefutási helyzetét, a 
fényképre, ez az autokartográfban történő mérés után, tektoni- 
kailag kielégítő pontossággal lerögzíthető, mert két pont közötti 
vízszintes eltérés legfeljebb 20, magassági pontok közötti el
térés 10 méteren belül marad a 10.000-es méretű képeknél.

A terepre kiszálló geológus a fényképek előzetes sztereosz
kópikus tanulmányozásával nagyon megkönnyítheti munkáját s 
így sok időt takaríthat meg. Olyan területeken, ahol a feltárások 
aránylag ritkák, mint pl. az erdélyi Mezőségen, a képek sztereosz- 
kópos kiértékelésénél könnyen megjelölhetők azok a részek: 
patakok, vízmosások, meredek falak, bevágások, folyópartok, 
ahol feltárások várhatók. Kis gyakorlattal tehát elkülöníthetők 
azok a részek a terepen, ahol feltárások alapján geológiai ered
ményekre van kilátás. Egyben a napi munkaterv is elkészíthető 
anélkül, hogy feltárások keresésével sok idő veszne kárba és 
— ami a legfontosabb — egyes feltáráscsoportok megvizsgálat- 
lanul maradjanak. Ez főleg olyan helyeken fontos, ahol bizo
nyos okokból minden feltárásra szükség van, mint például an- 
tiklinálisok mentén vagy kulminációs területeken.

Amennyiben mesterséges feltárásokat kell készíteni, tehát 
aknákat és kézifúrásokat, a fényképek tanulmányozása ilyenkor 
is hasznos, mivel gyakran támpontot nyújt arra nézve, hogy a 
terület suvad-e vagy sem. Suvadó területeket — így pl. a Mezó- 
ség sok pontján — aknákat telepíteni kárbaveszett dolog. Hogy 
légifényképek előzetes morfológiai vizsgálata vasút- és útépíté
seknél mennyire értékes adatokat nyújthat — éppen a suvadt 
területek kijelölhetőségével kapcsolatban — arra nem kell külö
nösen rámutatni.

A légifényképek, ha sztereoszkóppal tanulmányozzuk őket, 
pompásan mutatják a terület morfológiáját. A morfológiai ele
mek aszerint, hogy a két szomszédos képet milyen távolságra 
vették fel egymástól, többé-kevésbbé túlzottan érzékelhetők. A
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túlplasztika azonban a geológiai kiértékelés szempontjából csak 
előnyös. A kissé túlzott morfológia sok helyen lehetővé teszi, 
hogy a terület tektonikai felépítésére vonatkozóan következteté
seket vonhassunk le.

Hogy a morfológiai elemekből hegyszerkezeti következteté
seket lehet vonni, azt már nálunk a világháború előtti időkben 
i dősb  L ó c z y  L a j o s  és utána B ö c k h  Hugó  gyakorlatilag 
kihasználta. Bö c k h  munkatársa S t r ö mp l  Gá b o r  a Mező
ség egyes részeit ilyen analízisnek vetette alá, persze akkortájt 
nem légifényképek, hanem a katonai térképlapok alapján. Alkal
mam volt az általa interpretált térképet látnom, ahol már 1910- 
ben a mezőzáhi. a kissármási és az iklandi dómát kijelölte. A 
légifényképeken is legtisztábban ez a három szerkezet látható.

A légifényképek sztereoszkópikus vizsgálatánál feltűnik, hogy 
rajtuk számos geológiai adat látható. így például az eróziós és 
akkumulációs területek közötti határ, folyóterraszok határa, ki
terjedése rendkívül könnyen kijelölhető rajtuk. Keményebb, vagy 
a környezettől elütő jellegű vagy színű rétegek lefutása, kibú
vása aránylag kopár területeken, számos helyen jól követhető. 
Ha ezek a rétegek bármely okból kiterjedt réteglapokat alkotnak 
vagy domboldalakat formálnak: úgynevezett „Dipslópok“ kelet
keznek. Gyakran ezek olyan jellegzetesek, hogy a dőlés irányát 
és mértékét is ki lehet jelölni a képeken. Legkedvezőbb esetben, 
ha igen kemény, élesen kipreparált réteglapokról van szó, ezek 
dőiésfoka egyszerű készülékkel, a sztereokomparátorral mér
hető és kiszámítható. A kemény rétegek vagy rétegkibúvások 
fényképeken történő követése mellett bizonyos rétegcsoportokban, 
főleg mész- és dolomitrögöknél, törések és vetődések is kivehe
tők. Ezek vagy többé-kevésbbé éles vonalak alakjában jelennek 
meg, vagy rétegek, dipszlópok elugrása révén mutathatók ki. 
E r d é l y i  F a z e k a s  ifj. L ó c z y  La  j osnak, professzorának, ini- 
ciativájára eddig még nem publikált doktori értekezésében ezt 
a körülményt használta ki Balaton-környéki munkájában első- 
izben légifelvétellel. A képet azonban még nem értékeli ki szte- 
reoszkóp segítségével, hanem az egyes képen fellépő sávok és 
vonalak lefutásából következtet dolomitrögök törésvonalaira.

A Szomálifölclön törések és vetők légiíényképeken a vege
táció sávszerű elrendeződésével is kimutathatók. Ujguineában és 
fìorneoban pedig bizonyos vegetációs jelekből lehet rájuk követ
keztetni. így az Alsó Mamberamo folyónál Holland Ujguineában
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sikerült légifényképeken egy óriási törésvonalat kimutatni úgy, 
hogy a törés mentén nagy számban fellépő iszapvulkánok és sós
források a növényzetet a törés mentén befolyásolták és így a 
képeken láthatóvá tették.

A  légifényképek segítségével a kőzethatárokat is sikerül 
megvonni egyes esetekben. Homokos, agyagos, üledékes réteg
csoportok és kemény vulkáni eredetű kőzetek közötti határ meg
vonása már azért is sikerül, mert a két rétegcsoportnak morfo
lógiai formái elütnek egymástól. Ugyanez áll a kristályos és üle
dékes, vagy a mélységbeli és mészkőrétegek közötti határra is.

Ezekből kitűnik, hogy a légifényképek sztereoszkópikus ta
nulmányozásából, amit röviden fotogeológiának nevezhetünk, 
sok esetben igen értékes előzetes adatokat kaphatunk a terü
let geológiai felépítéséről. Főleg a hegyszerkezeti elemzés vezet 
eredményre, ha erre bizonyos feltételek (váltakozó kemény és 
lazább rétegek, nem túl meredek vagy igen lapos dőlés, vagy 
egymástól elütő jellegű kőzetcsoportok) megtalálhatók. Különösen 
ott, ahol lazább és keményebb rétegek lankás „dipszlópokat,“ eset
leg cuestákat alkotnak, sikerül a terület kiértékelése. Persze gya
korlat dolga a morfológiai formák helyes magyarázata, amit csak 
igen sok és különféle vidékről származó kép rendszeres tanul
mányozásával lehet elérni. Tropikus vidékek a sűrű növényzet 
ellenére sokszor alkalmasak arra, hogy az élénk erózió jól ki
domborítsa a tektonikai-morfológiai elemeket és így üledékes vi
dékeken antiklinálisok, szinklinálisok, sőt néhány esetben a dó
mák helyét is kijelölhetővé tegye. Területek előzetes íotogeoló- 
giai kiértékelése kedvező körülmények között jó eredményeket 
adhat. Igaz, hogy ennek a módszernek főleg geológiailag isme
retlen területeknél van legnagyobb gyakorlati haszna. De miná- 
lunk is néha jól alkalmazható. A mezősámsondi boltozat (lásd 
ábrát) példája egy ilyen fotogeológiai kiértékelésnek. A szármáciai 
rétegekből felépített tengelyrégió, aránylag meredek, 8—-10-fokos 
dőléseivel, homokkőképzó'désre hajlamos rétegeivel „dipsz!ópok“ 
keletkezésére vezetett. Ezek különösen a szerkezet keleti és 

' északi részén fejlődtek ki erősebben. A tengely északi, román 
területre eső folytatása még élesebben mutatja a szerkezet „dip- 
szlópjait.“ A kulminációs pont magyar területre esik és szép „dip- 
szlópgyűrűt“ alkot. A kulminációs ponton keresztül Mező-Kölpény 
irányában valószínűleg haránttörés fut. Ezen fekszenek az iszap
vulkánok. Érdekes, hogy a vízrendszer a boltozattal kapcsolatban
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bizonyos értelemben konzekvens. Az antiklinális tengelye egyben 
vízválasztó is a Komlód patak és a Mezőbándnál beleömlő Mező- 
pagocsától délre eredő patakrendszer között.

A helyszínen végzett vizsgálatok az elemzés eredményét 
megerősítették. A feltárások alapján szerkesztett tengely azonban 
itt is, mint a Mezőségen a legtöbb esetben, a fotomorfológiai ten
gelytől többé-kevésbbé keletre esett. Az eltérés 100—300 méter 
között mozgott, bár egyes szakaszokon pontosan egybeesik a 
regionális vizsgálat által talált tengellyel. A legfontosabb gya
korlati eredmény az volt, hogy már a légifényképek előzetes 
tanulmányozásánál sikerült kimutatni, hogy a szerkezet kulmi- 
nációs pontja nem — mint ezt régebben feltételezhették — 
román, hanem a magyar területre esik és így a gáz tar tó k i
termelése lehetséges. Természetesen a szerkezet tektonikai rész
leteinek kinyomozása még a közeli jövő feladata. Terv szerint e 
részletmunkát idén nyáron elvégezzük.

Légifelvételekkel legnagyszerűbben kiértékelhető területek 
kétségtelenül a Délnyugatázsiai sivatagok: Mezopotámiában. Dél- 
perzsiában, Beludzsisztánban és a brit Indiai Tarr vidéken adód
nak. Itt a gyűrt üledékes kőzetek által létrehozott antiklinálisok, 
törések és dómák, a meztelenre szélfújta kőzetrétegek lefutása 
olyan bámulatosan tisztán látható, hogy a nehezen hozzáférhető 
terület bejárása nem is látszik szükségesnek, annyira tisztán 
kivehető a legvékonyabb réteg kőzetjellege: az agyagpala, homok, 
homokkő, gipszrétegek stb. is, hogy még sztratigráfiát is készít
hetünk a légifényképekről.

Ilyen ideális viszonyok, sajnos, nincsenek mindenütt. Bár a 
légifénykép előzetes tanulmányozása a terepkutató geológus 
munkáját sokban megkönnyíti a fotogeológia nem önálló tudo
mány, hanem csupán segédeszköze a geológiának. Mert — és 
ezt nyomatékosan ki kell jelenteni — a légifényképek morfoló
giai-tektonikai kiértékelése, bármilyen sikeres legyen is az, nem 
teszi feleslegessé a terület bejárását. A terep geológiai felvétele 
minden esetben alapja marad a tektonikai interpretációnak. 
Az előzetes fényképezés csupán megkönnyíti és megrövidíti 
a terepen dolgozó geológus munkáját.

Az utólagos fotogeológiai elemzés talán még fontosabb 
nálunk, mint az előzetes. Ez a fényképanalízis a terepen magán 
vagy a felvétel befejezése után történik és itt már a terepen 
összegyűjtött adatokat a fényképre visszük és így a morfológia



légifényképek alkalmazása 1 5

és tektonika, valamint a kőzetjelleg egymással való összefüggését 
tanulmányozzuk. A geológus munkával fokozza a terület geoló
giai problémáinak megoldását és számos újabb útmutatást kap a 
geológiai megfigyelések morfológiai kiegészítéséből. így például 
a megfigyelt törésvonalak folytatását a csapásvonalak lefutását 
és az általános dőlésjelleget és több más tényezőt mutatnak a 
képek, ami a terepen közvetlenül vagy nem figyelhető meg, 
vagy fel sem tűnik. Ez elemeket a függőlegesen felvett fényké
pekből már csak azért is jobban láthatja, mert a felületi formá
kat a sztereoszkópban más szögből és bizonyos túlzott plasztici- 
tással látja, mint a terepen. Utólagos íényképelemzés tehát a 
geológiai térképet szorosabb összefüggésbe hozhatja a morfoló
giai elemekkel.

Összefoglalás.

Mégegyszer kiemelem, hogy nem minden vidék alkalmas 
egyenlő mértékben fotogeológiai analízisre. Minden vidéknek 
más és más a geológiai jellege. Teljesen sík vidéken például a 
fotogeológiát a hegyszerkezet kinyomozására használni nem 
lehet. De vannak vidékek, ahol a tektonika világosan látható, 
számtalan jól meghatározható dipszlóp alakjában. Van terület, 
ahol a kőzet-, illetve rétegcsoporthatárok élesen megvonhatok, 
törések és más tektonikai elemek, például vízszintes eltolódások 
is kimutalhatók. Különösen az olyan tektonikai elemek kimuta
tása érdekes, amelyek a terepen észre nem vehetők, hanem 
csupán a nagy magasságból készített fényképeken láthatók. Van 
eset, amikor a talajszineződésből következtethetünk réteglefutá
sokra, természetesen figyelembe véve és kizárva az esetleges 
talajkiviragzásokat. Az is előfordul, hogy a növényzet elterje
dése nyújt támpontokat. Alkalmam volt egyízben az északameri
kai, kansasi fényképeket analizálni. Ezeken a 20—60 méter 
vastag pleisztocén homok és kavicstakaró alatt fekvő mészkő
felület tektonikája a felületre kirajzolódó dolinák különféle 
elrendezéséből, bámulatos pontossággal következtethetünk. Itt 
tehát egy a külszín alatt lévő felület geológiai felépítését lehe
tett a légifényképekből kiolvasni. Az elemzés helyességét számos 
fúrás támasztotta alá. Ezzel szemben viszont vannak vidékek, 
ahol a íotogeológiai elemzés csak igen korlátozott mértékben
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használható. Kiterjedt kristályos palavidékeken tömeges kőze
teknél vagy monotom kifejlödésű meredeken vagy igen gyengén 
gyűrt üledékes kőzetek esetében a fotogeológiai elemzés csak 
sovány eredményeket adhat.

A mezó'sámsondi szerkezet fotogeológiai térképe.
1. Dipszlópok. 2. Réteglapok dőlése. 3. Keményebb rétegek'kibúvása.

4. Fotomorfológiai antiklinális. 5. Talált antiklinális. 6. Községek.
A fotogeológia a geológiának még igen fiatal segédtudo

mánya. Nálunk csupán a kezdetei vannak meg, mert ezideig 
csupán a Mezó'ségen alkalmaztuk. Budapest és környékének
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fotogeológiai analízise már megkezdődött, ezzel H a m p e l  Ferenc 
százados úr foglalkozik. A Földtani Intézet ezidei nyári fel
vételei során a fotogeológia már nagyobb mértékben és több 
vidéken kerül majd alkalmazásra. Alapul véve a m. kir. Honvéd 
Légierők korszerű és kitűnő fényképanyagát, a m. kir. honvédség 
Katonai Térképészeti Intézetének közreműködését és segítségét, 
az illetékes tényezők megértő és hatásos támogatását, 
minden remény megvan arra, hogy a légifényképek geológiai 
kiértékelésével nálunk is sikerül a nyersanyagkutatás hatásos 
előmozdítása. Ha ezt a teljesen korszerű módszert a magyar 
nyersanyagkutatás szolgálatába állíthatjuk, a siker bizonyára 
nem fog elmaradni.


