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Bevezetés

A földtani információ természeténél fogva 
térbeli információ, mivel alapvetően a föld-
kéreg felépítésére, a jelenségek térbeli helyze-
tére, időbeli sorrendjére vonatkozik. Hagyo-
mányos megjelenítési eszköze a földtani tér-
kép, melynek információtartalma megbízha-
tóan tükrözi az adott tudományág minden-
kori fejlettségét. Egy ország területére vonat-
kozó földtani információk előállítása, kezelé-
se, karbantartása, közzététele – annak nem-
zeti, gazdasági és közművelődési vonatkozá-
sai miatt – alapvetően állami feladat. Hazánk-
ban e feladat ellátására a Magyar Állami 
Földtani Intézet hivatott. Alapítása (1869) óta 
az egyedüli intézmény, amely rendszeres 
földtani felvételeket végez, területi és országos 
összesítő térképeket tesz közzé.

A földtani kutatás az alap és értelmezett 
ada tok folyamatosan épülő bázisára, azok 
összegzésére támaszkodik. Ebben az adatfeldol-
gozási folyamatban kiemelt szerepe van a 
föld tani térképnek mint a tér- és időadatok 
(4-D) integrált, hatékony adathordozójának.

Egy területre vonatkozó földtani informá-
ció-együttes előállítása, vagyis a terület földta-
ni megismerése, kutatása több fázisra osztha-
tó. A folyamat terepen történő adatgyűjtéssel 
kezdődik, adatösszegzéssel és értelmezéssel 
folytatódik, amit adatbázisok létrehozása, az 

Kartográfiai értelemben földtani térkép-
nek nevezzük a földtani képződmények mi-
nőségének, elterjedésének (2-D), egymáshoz 
való viszonyának, valamint a földtani jelen-
ségeknek és szerkezeteknek térbeli (3-D) – 
azok korát (4-D) és a térképezés idejét is tük-
röző – mérethelyes, grafikus ábrázolását.

A földtani térképek a tematikus térképek 
csoportjába tartoznak. Céltérképek, mert 
egy-egy terület földtani megismerésének esz-
közei, ugyanakkor hivatástérképek is, mert a 
területre vonatkozó minden további szakirá-
nyú kutatás alapját képezik. A térképek 
megfigyelésen alapuló szakmai információit 
szakemberek, geológusok gyűjtik össze. A 
megfigyelt és értelmezett információ térképi 
alapra kerül, melynek részletessége, topográ-
fiai pontossága, megbízhatósága az egész in-
formáció-együttes értékét is megszabja. A 
földtani tartalmat az ábrázolás méretarányá-
nak vagy tematikájának megfelelően a szük-
séges általánosítást (generalizálást) elvégezve, 
megfelelő jelrendszerrel ábrázoljuk.

Megszerkesztettük annak a folyamatnak 
a modelljét (1. ábra), amelynek segítségével 

a valós világ térbeli földtani objektumaiból 
kiindulva, a földtani kutatás eszközeit (térké-
pezés) igénybe véve, eljutunk a földtani ob-
jektumok leképezett ismeretanyagához. Az 
ezt követő tudományos feldolgozás lényege 
az információ osztályozása, összefüggésrend-
szerének feltárása és szimbolizálása (jelmagya-
rázat). A kartográfiai feldolgozás a jelmagya-
rázatba sűrített információ-együttest vissza-
helyezi a tér síkba vetített dimenziójába, és 
megfelelő ábrázolási móddal, egyezményes 
jeleivel előállítja a tér- és időadatokat hordozó 
földtani térképet. A modell általános érvényű, 
független a térkép megjelenítését biztosító 
adathordozótól.

A földtani térkép 
tudományos információtartalma

A földtani térkép az ábrázolt képződményekre 
és jelenségekre vonatkozó információkat tar-
tal maz, ezeket jellegük szerint csoportosítjuk:

Fizikai jellegek: a földtani térképek infor-
mációkat nyújtanak minden ábrázolt földta-
ni képződményről és szerkezetről, beleértve 
a kőzetek ásványos összetételét, a kőzetek szi-
lárdságát, fajlagos sűrűségét, a kőzettestek 
vastagságát, állapotát és átalakulásait, valamint 
a törések, vetők és gyűrődések irányítottságát. 
Ezek a jellegek lényegesek, mert meghatároz-
zák az egyes földtani képződmények és szer-
kezetek tulajdonságait, elterjedését, segítenek 
a térképezési egységek elkülönítésében, leha-
tárolásában (2-D tematikus tartalom).

Háromdimenziós geometria: a Föld felszí-
nét alkotó földtani képződmények és szerke-
zetek geometriáját leíró információk alapján, 
a földtani térkép segítségével értelmezhető a 
földtani objektumok térbeli helyzete. Ez a 
kőzettestek és a földtani szerkezetek laterális 
és vertikális eloszlását, egymáshoz viszonyított 
helyzetét, az egyes megfigyelési, mérési helyek 

adatok megjelenítése követ és az információ 
közreadása zár le. Az egész folyamat nagyon 
munkaigényes, és rendkívül képzett munka-
erőgárdát igényel. Ezért egy ország területét 
teljes egészében vagy részlegesen lefedő, olyan 
megfelelő részletességű földtani információ 
előállítása, amely minden várható felhaszná-
lási terület igényeit kielégíti, költséges, tehát 
megvalósítása hosszú távú országos stratégiai 
cél kell legyen. A stratégiának a tudományág 
fejlődését és a társadalmi igényeket követve 
ki kell terjednie a földtani információ karban-
tartására, időnkénti szükséges megújítására.

A földtani térkép fogalma

Mindannyian ismerjük és használjuk a tájé-
kozódásunkat segítő autó-, város- és turis ta-
térképeket, -atlaszokat, amelyek a Föld felszí-
nének formáit és a rajta található emberi al-
kotások helyzetét mutatják be. Ezektől az 
általánosságban topográfiai térképeknek ne-
vezett változatoktól eltérően a földtani térké-
pek színek, vonalak és jelek kombináció jával 
a tájat alkotó földtani képződmé nyek, kőze-
tek összetételének, szerkezetének felszíni és 
felszín alatti eloszlásának bemutatására szol-
gálnak. A földtani térképek további sajátsága, 
hogy a kőzetek keletkezésének korát is feltün-
teti színek és szimbólumok segítségével, így 
bepillantást engednek a föld történet folya-
mataiba, a negyedik dimenzió ba, az időbe.

1. ábra • A földtani térkép készítés folyama-
tának modellje
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között irányítottságban, településben (dőlés-
csapás, törések, gyűrődések) észlelhető válto-
zásokat jelenti (3-D tematikus tartalom).

Viszonylagos kor: a földtani térképek infor-
mációkat nyújtanak azon a földtani kép ződ-
mények és események idejéről és egymásután-
járól, amelyeket az adott térképen ábrázol-
tunk, és amelyek az ábrázolt szerkezeteket 
alkotják. A földtani események egymáshoz 
vi szonyított korának meghatározása mind a 
Föld fejlődéstörténetének rekonstrukciója, 
mind pedig számos alap- és alkalmazott ku-
tatás végzése szempontjából rendkívül lénye-
ges (4-D tematikus tartalom).

A földtani térkép tematikus tartalma

A földtani térképeken a térben elhelyezkedő 
geológiai objektumok síkba, a térképlap sík-
jába vetített kétdimenziós (2-D) képe jelenik 
meg. A kétdimenziós ábrázolás alapvető ele-
mei a terület (felület), a vonal (vonalszakasz) 
és a pont. Mindegyik ábrázolási elemhez 
meghatározott földtani tartalom rendelhető.

A földtani térképezés gyakorlatában fel-
adatunk az azonos fizikai tulajdonságokkal, 
kőzettani összetétellel, deformációs stílussal 
és korral jellemezhető egységek elkülönítése 
(kategorizálás) és lehatárolása. Ezek a térké-
pezhető egységek lehetnek üledékes kőzetek, 
vulkáni lávatestek, intruzív kőzettestek vagy 
metamorf kőzetegyüttesek.

Nagy méretarányú, főleg alkalmazott 
felhasználási célú térképek esetén kőzettestek 
elkülönítésére is van példa, de az általános 
földtani térképezés térképezési alapegysége a 
formáció. A formáció mint litosztratigráfiai 
egység olyan rétegtani kategória, amelyet 
valamely uralkodó kőzettani jelleg vagy jelle-
gek együttese határoz meg. Világszerte elfo-
gadott kategória, amelybe a földkérget alko-
tó kőzettesteket hiánytalanul be lehet és kell 

sorolni. Hazánkban a Magyar Rétegtani Bi-
zottság őrködik rögzített irányelvek alapján, 
a rétegtani osztályozás gyakorlata felett (Fü-
löp et al., 1985). A formációk kijelölésének 
alapvető szempontja a térképezhetőség és a 
szelvényeken, rétegoszlopokon való ábrázol-
hatóság. A formáción belül önálló litosztrati-
gráfiai jellegei alapján elkülöníthető alacso-
nyabb rendű egységek a tagozat és a réteg. Két 
vagy több egymással érintkező formáció bi-
zonyos kőzettani jellegek alapján formációcso-
portot alkothat. Használatos még az eltérő 
kő zettípusok együtteséből álló, bonyolult 
fel építésű és tektonikájú litosztratigráfiai egy-
ség, a komplexum.

A formációk elkülönítése a térképezés 
so rán gyakran nehézségekbe ütközik, a kőzet-
azonosság, a fokozatos átmenet vagy a tere-
pen fel nem ismerhető, részletes vizsgálatot 
igénylő tulajdonságok miatt. A térképezési 
egységek elkülönítésének ugyancsak fontos 
kritériuma a térképi méretarány. Gyakori eset, 
hogy valamely lényeges, de kis kiterjedésű 
képződmény esetén döntenünk kell annak 
méreten felüli ábrázolásáról vagy elhagyásáról 
(Klinghammer, 1970).

A térképezési egység, a térbeli objektum 
síkba vetített képe, térképi megjelenése alapve-
tően három dologtól függ: a földtani objek-
tum alakjától, annak térbeli hely zetétől és a 
felszín topográfiájától. Minél bonyolultabb a 
felszín domborzata, annál bonyolultabb az 
adott földtani test síkba vetített képe:

alak+helyzet+topográfia=térképi megjelenés

A földtani térképezés során a térképezési 
egységek, kőzettestek, formációk elkülönítése 
(kategorizálás) mellett a másik alapvető feladat 
kiterjedésük megállapítása, lehatárolása. Az 
egyes képződményeket határoló vonalak amel-
lett, hogy rendkívül fontos információkat 

hordoznak a képződmények egymáshoz való 
viszonyáról, a kétdimenziós (2-D) ábrázolás 
vonalas elemeinek egyik csoportját alkotják.

A litosztratigráfiai egységek határai a kő-
zettani/litológiai változásoknál húzódnak. 
Leggyakoribbak az éles litológiai érintkezések, 
de gyakran találkozunk kőzettanilag folyama-
tos átmenetekkel is, ezek esetén, a körülmé-
nyek sokoldalú megfontolása alapján jelölhe-
tő ki a határ. Ebben az esetben a határokat 
úgy kell meghúzni, hogy minél egyértelműb-
ben jelezzék a kőzettani kifejlődés változását.

A határmegvonást a laterális nyomozha-
tóság, a geomorfológiai megjelenés, az ősma-
radvány-tartalom stb. befolyásolhatják. Az 
egység addig terjed, ameddig az a meghatáro-
zó bélyegekkel megszabott kőzettani homo-
genitás követelményeit kielégíti.

A földtani képződmények, kőzettestek 
egymáshoz való viszonya térképi vetületben, 
vonalként jelenik meg. A fekü és a fedő pár-
huzamos rétegződése esetén megegyező vagy 
konkordáns, ellenkező esetben eltérő, vagy 
disz kordáns településű. Az előző esetben az 
egymásra következő rétegek települése, csapá-
sa, dőlésiránya és dőlésszöge azonos, az utób-
biban eltérő. A földtani egységek konkordáns 
vagy diszkordáns településének geokronológiai 
jelentősége van, mivel konkordáns település 
esetén időben megszakítás nélküli, folyama-
tos üledékképződési eseményeket tételezünk 
föl, míg diszkordancia esetén a rétegek leüle-
pedése között kisebb-nagyobb üledékképző-
dési hiány és időbeli hézag mutatható ki. 
Megjegyzendő azonban, hogy gyakran kon-
kordáns település esetén is lehet számottevő 
rétegtani hézag, erre találunk példát a Dunán-
túli-középhegység hézagos jura rétegsorában.

Mind a földtani egységek, mind határaik 
folytonosságát szerkezeti elemek szakíthatják 
meg. A törések, a különböző típusú vetők és 

az egyéb szerkezeti elemek, mint a feltolódás, 
rátolódás, áttolódás, takaró stb. síkba vetített 
képe a térképezési egység, a formáció határo-
ló eleme is lehet. A szerkezeti elemeket létre-
hozó tektonikai folyamatok önálló, de a 
föld tani egységek keletkezésével, történetével 
kölcsönhatásban levő kronológiai esemény-
sort képviselnek.

Relatív korviszonyok

A földtani térképeken alkalmazott ábrázolási 
módok segítséget nyújtanak a képződmények 
korának megállapításához, a tematikus tar-
talom komplex értelmezéséhez. Ugyanakkor 
az egyes képződmények síkba vetített, körül-
határolt foltjainak relatív korviszonyai ugyan-
csak térbeli (3-D) helyzetükre való utalást 
hordoznak. Ezek a viszonyok a térképet kí-
sérő földtani szelvényeken és rétegoszlopok-
ban mutathatók be legszemléletesebben.

A földtani térkép értelmezése azonban 
megköveteli néhány alapvető geológiai idő-
korrelációs viszony ismeretét. Ezek az axió-
maszerű meghatározások a következők:
• Zavartalan rétegsorban az alul fekvő réteg 

idősebb, mint a felette lévő.
• A diszkordancia felület fiatalabb, mint az 

alatta lévő képződmények és szerkezetek, 
és idősebb, mint a felette fekvő képződ-
mények.

• A magmás intruzív test fiatalabb, mint az 
azt bezáró kőzetek.

• A só diapírt alkotó kőzet idősebb, mint az 
azt bezáró képződmény, de az intrúzió 
kora fiatalabb a bezáró képződménynél.

• A gyűrődés fiatalabb, mint a meggyűrt 
kőzet.

• A törés keletkezési kora fiatalabb azoknál 
a kőzeteknél, amelyeket átmetsz.

• A metamorfózis kora fiatalabb, mint az 
általa átalakított kőzetek.
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A földtani idő egységei

A földtani térképek legszembetűnőbb, csak-
nem kizárólagos sajátossága, hogy a földtani 
elemek térbeli elterjedésén, geometriáján 
túlmenően azok időbeliségét, földtörténeti 
vonatkozásait is bemutatja. A földtan három-
dimenziós világában az idő jelenti a negyedik 
dimenziót (4-D), a földtörténeti eseményeket, 
melyek időbeli sorrendjének megállapítása a 
geológiai kutatás egyik legalapvetőbb felada-
ta. Az idő mint geológiai tényező szerepének 
felismerése James Hutton, Charles Lyell és 
William Smith nevéhez fűződik, akiket a 
XVIII. század végi és XIX. század eleji tevé-
kenységük alapján a korszerű földtan megte-
remtőinek tekintünk (Brezsnyánszky, 1993).

A földtörténet tanulmányozásának alapja 
a rétegtan, mely mai értelemben a Föld kér-
gét felépítő kőzettestek tudománya, és azok 
megjelenési módjával, települési helyével, 
tagolásával, kronológiai (időrendi) egymásra 
következésével, osztályozásával és számos 
egyéb tulajdonságával foglalkozik. A kőzetek 
minden osztálya, az üledékes, a magmás és a 
metamorf is beletartozik a rétegtan és a ré-
tegtani osztályozás tárgykörébe.

A fentiekből az idő dimenzió jelentőségét 
– és mint jelen elemzésünk szempontjából a 
legfontosabbat – a földtani képződmények 
kronológiai tagolását emeljük ki. A kőzettes-
teket a kronosztratigráfiai osztályozás sorolja 
a kor és időkapcsolatok alapján egységekbe. 
Ezek a földtani idő egységei. A földtörténet 
tapasztalati alapú geológiai időegységekre való 
tagolása megkönnyíti a kőzettestek, litosztrati-
gráfiai egységek (formációk) időkorrelációját, 
időmeghatározását, valamint alapul szolgál a 
földtörténeti események rögzítéséhez.

A földtörténeti térképeken a standard 
globális kronosztratigráfiai skálát használjuk, 

mely a földtörténet során keletkezett vala-
mennyi kőzettest korbesorolására alkalmas. 
Ilyen skála kezdetleges formában már régóta 
létezik, de javítása és az alacsonyabb rangú 
egységekre való kiterjesztése jelenleg is folyó 
nemzetközi erőfeszítések tárgya. A Nemzet-
közi Rétegtani Bizottság (International Com-
mission on Stratigraphy) időről időre meg-
újítja a standard globális kronosztratigráfiai 
skálát (Gradstein et al., 2004):

A kronosztratigráfiai egységek elterjedése 
elvben világméretű. A gyakorlatban azonban 
csupán a magasabb rangú elnevezett egysé-
geket alkalmazzák világszerte, mivel a határ 
sztra totípustól való növekvő távolsággal a 
határmegvonás egyre nehezebb. A kronosztra-
tigráfiai egységek ideális izokron határainak 
lehető legpontosabb kijelölése érdekében 
számos módszert alkalmaznak, mint például 
a rétegek közvetlen vagy közvetett nyomon 
követését, a litológiai és őslénytani adatokat, 
a radiometrikus méréseket, a mágneses pó-
lusváltásokat, a paleomágneses méréseket, az 
őséghajlati és ősföldrajzi változásokat, a litosz-
féra lemezmozgásokat, a hegységképződési 
periódusokat, a diszkordanciákat stb.

A földtani térképeken a kronosztratigráfiai 
skála egységeinek ábrázolhatósága a méret-
arány függvénye. Nagyobb méretarányú tér -
képek részletesebb, a kisebb méretarányú 
levezetett térképek csak nagyobb kronosztra-
tigráfiai egységek ábrázolását teszik lehetővé. 
Utóbbi esetben gyakori a litosztratigráfiai egy-
 ségek összevonása, kronosztratigráfiai keret be 
foglalása és ilyen módon történő ábrázolása.

Az idő ábrázolása a földtani térképen

A földtani térkép legszembetűnőbb sajátsága 
a mozaik jelleg, ahol jól definiált, egymástól 
lehatárolt területek érintkeznek egymással, és 
ahol mind a területek elválasztása, mind pe-

dig azok megkülönböztetése, kategorizálása 
speciális szimbólumegyüttes segítségével 
történik.

A kategorizálás legalapvetőbb kritériuma 
a különféle kőzetek minősítése, elkülönítése, 
lehatárolása összetételük és koruk szerint. 
Minden további tematikus térképváltozat 
(például: tektonikai, fácies és ősföldrajzi, 
hidrogeológiai, mérnökgeológiai, környezet-
geológiai, hasznosítható nyersanyag térkép 
stb.) ezen adatok alapján szerkeszthető meg.

A földtani térképek használhatósága, 
közérthetősége és világos olvashatósága nagy-
mértékben függ az ábrázolás módjától, az 
alkalmazott grafikai megoldásoktól, a jelölé-
sek és színek használatától, a nyomdai kivi-
teltől. A földtani, elsősorban a komplex 
földtani térképek sokoldalú szakmai monda-
nivalóját csak az ábrázolástechnikai megol-
dások körültekintő alkalmazásával lehet kö-
zérthetővé tenni. A legmegfelelőbb módsze-

rek kiválasztásával kell törekednünk az ábrá-
zolás tökéletességére és teljességére, ugyanak-
kor pedig egyszerűségére is.

A tematikus térképek készítésével, a gra-
fikai megjelenítés eszközeivel, az ábrázolási 
módszerek rendszerezésével bőséges szakiro-
dalom foglalkozik (Klinghammer – Papp-
Váry, 1991).

Hét alapvető ábrázolási módszert különí-
tünk el: jel módszer, felületi módszer, izovonal 
módszer, mozgásvonal módszer, pont mód-
szer, diagram módszer, kartogram módszer. 
A földtani térképeken az egyes módszereknek 
más és más jelentőségük van, gyakoriak a 
kombinált alkalmazások.

A földtani térképeken az egyes képződ-
mények elterjedését síkba vetítve ábrázoljuk 
(2-D információ), így a felületi módszer vált a 
legfontosabb ábrázolástechnikai megoldássá. 
A képződmények elterjedésén kívül ezzel a 
módszerrel fejezzük ki azok korát, kőzettani 

Időtéma és idő Rendszer és időszak        Radiometrikus kor (millió évben)
   Az egységek Az egységek
   időtartama kezdetének ideje

Kainozoikum Neogén 23,0 23,0
 Paleogén 42,5 65,5

Mezozoikum Kréta 80,0 145,5
 Jura 54,1 199,6
 Triász 51,4 251,0

Paleozoikum Perm 48,0 299,0
 Karbon 60,2 359,2
 Devon 56,8 416,0
 Szilur 27,2 443,7
 Ordovícium 44,6 488,3
 Kambrium 53,7 542,0

Archeozoikum  3000+ 3600+
(prekambrium)
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minőségét, azonosítjuk rétegtani vagy lito-
sztratigráfiai hovatartozását.

A felületi elemek kartografálását körülhatá-
rolással, felületi színezéssel, vonalkázással, se ma-
tikus jelek alkalmazásával, megírással, számo-
zással végezhetjük el. A felsorolt módszereket 
külön-külön is alkalmazhatjuk, de általáno-
sabb a kombinált használat. Egyedül a vonal-
kázás és a sematikus jelek zárják ki egymást, 
a többi módszer bármilyen kombinációban 
alkalmazható. A földtani térképeken alkal-
mazott komplex ábrázolásmód esetén a kö-
rülhatárolt folton felüli színezéssel jelöljük a 
képződmények korát, sematikus jelekkel a 
kőzettan minőségét, a megírással pedig pon-
tosabbá tesszük a jelölések információit.

A felületi színezés a földtani térképek leg-
ősibb ábrázolási módja; már a legelső földta-
ni térképeken is különféle színekkel jelölték 
az eltérő kőzeteket, képződményeket. Az 
egyes színek használatában kezdetben semmi-
féle rendszer nem volt, a tudományág fejlő-
dése azonban a térképi ábrázolásmód reform-
ját, bizonyos mértékű szabványosítását is 
magával hozta. A felületi színezés módszerét 
alkalmazzuk a földtani térképek legszembe-
tűnőbb sajátságának, a képződmények kor 
szerinti megkülönböztetésének jelölésére. Ez az 
ábrázolási mód az idődimenziót (4-D) hor-
dozó tematikus tartalom megjelenítésének 
legfontosabb módszere. A felületi színezést 
alkalmazhatjuk még a kőzettani összetétel és 
a különféle genetikájú képződmények elkü-
lönítésére is.

Az 1881-ben, Bolognában megtartott II. 
Nem zetközi Geológiai Kongresszuson a ma-
gyar küldöttség előterjesztése alapján dolgoz-
ták ki a földtani térképek egységes szín- és 
jelkulcsát, mely elfogadást nyert, és máig 
alapját képezi a nemzetközi gyakorlatnak. Az 
előterjesztés alapelve szerint a szín a földtani 

kort jelzi. Ezen belül minél idősebb egy kép-
ződmény, annál sötétebb színnel kell jelölni. 
Az egyes időszakok képződményei – akkori 
elnevezés szerint „systema” – más-más színt 
kaptak. Az idősebb-sötétebb elv érvényesült 
az egyes időszakok további felosztásában is, 
például a jurán belül a liász sötétkék, a dog ger 
világoskék, a malm halványkék. A földtani 
ko rok alapszínei:
 Neogén sárga
 Paleogén narancssárga
 Kréta zöld
 Jura kék
 Triász lila
 Perm sárgásbarna
 Karbon szürke
 Devon barna
 Szilur világos szürkészöld
 Ordovícium olajzöld
 Kambrium sötét kékeszöld
 Proterozoikum lilás rózsaszín
 Archaikum rózsaszín
Természetesen ezektől az alapszínektől bizo-
nyos mértékben el lehet térni, amennyiben 
a terület képződményeinek korban hasonló 
volta miatt nincs elegendő színárnyalat a 
képződmények változatosságának megfelelő 
mér tékű kifejezésére. A színek szabványszerű 
alkalmazása a földtani térképek olvashatósá-
gát és értelmezését segíti.

A földtani térképen az egyes képződmé-
nyek (formációk) azonosítását a földtani in-
dexek segítségével végezzük. A földtani inde-
xek betűk és számok kombinációjából kiala-
kított képletek, melyek rendkívüli mértékben 
absztrahált formában egyesítik magukban a 
képződményre vonatkozó rétegtani, kőzetta-
ni, őslénytani és faciológiai ismereteinket. 
Tehát összefoglalóan fejezik ki mindazt, ami 
egyéb jelölésekkel (felületi színezés, sematikus 
jelek, vonalkázás) külön-külön nem érünk el 

(2-D és 4-D tartalom). Magában mégsem 
al kalmazunk indexet, hanem csak kiegészítjük, 
és teljessé tesszük vele a térképi ábrázolást.

Az indexeket általában a latin ábécé nagy- 
és kisbetűiből, a görög ábécé kisbetűiből és 
arab számokból állítjuk össze. Az index segít-
ségével a nemzetközi rétegtani felosztásnak 
megfelelően a képződmények korát, vagy 
pe dig a képződmény valamely helyi rétegtani 
egységhez (rétegsorhoz, összlethez stb.) való 
tartozását, a képződmények genetikájának, 
fáciesének jellemzését (tengeri, szárazföldi, 
széntartalmú stb.) kőzetösszetételét, és szük-
ség esetén az elkülönített komplexumok ás-
ványtani összetételében megfigyelhető saját-
ságokat jelöljük.

Az index középső része, az ún. főindex, a 
földtani kort (kronosztratigráfiai egységbe 
sorolást) mutatja. Az ezt pontosító adatok az 
index jobb alsó sarkába, míg a képződmény-
ről adott egyéb információk a további három 
sarokba kerülnek az alábbiak szerint:

 formáció   kőzettani összetétel

  földtani kor

 formációtagolás   földtani kor
 vagy genetika, fácies tagolása

Példaként álljon itt a felső-perm korú 
Bodai Aleurolit Formáció földtani indexe:

boP2
al

E rövid, korántsem teljes áttekintésből és 
példából is kitűnik, hogy egy képződmény 
(formáció) teljes földtani indexe meglehető-
sen bonyolult, és méretei miatt gyakorlati 
szempontból kényelmetlen a használata. Ép-
pen ezért az indexek rövidítése megengedhe-
tő. A rövidítés esetén is a földtani korra vo-
natkozó utalás megőrzése az elsődleges cél 
(Gyalog, 1996).

Összefoglalás

A geológia tárgya a valós világ földtani objek-
tumainak megismerése, összefüggéseinek 
vizsgálata és valósághű ábrázolása. Ez az a 
momentum, ahol a geológia és a kartográfia 
tudománya összefonódik, mivel az utóbbi 
biztosítja azokat az eszközöket és módszereket, 
amivel az információk leghatékonyabb átvi-
telét meg lehet oldani. Ez a kapcsolat a digi-
tális adathordozón készülő térképek esetén 
sem nélkülözhető, mert akár az analóg for-
mában, akár a virtuálisan megjelenő képnek 
ele get kell tennie az alapvető kartográfiai 
kö vetelményeknek.

Kulcsszavak: földtani térkép, tematikus karto-
gráfia, litosztratigráfia, formáció, kronosztrati-
gráfia, kartográfiai ábrázolási módszerek
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Kivonat

A földtudomány nem csupán a Földön jelen-
leg is zajló jelenségeket, hanem ezek múltbe-
li lefolyását is vizsgálja, ilyen értelemben tör-
téneti tudomány is. Az, hogy a földi folyama-
tok hosszú időtartamokat vet tek igénybe, nem 
túl régi megfigyelés. A föld történeti szakaszok 
időbeni sorrendje azonban, az időtartamok 
nélkül, a paleontológiai tudománynak kö-
szönhetően, már régen ismert volt. Ebben a 
Föld élő anyagában bekövetkezett változások-
nak megfigyelése és értelmezése játszotta a 
főszerepet. A tényleges kor meghatározása 
azon ban csak XX. sz-ban valósulhatott meg. 
Az anorganikus anyag (ásványok) átala kulási 
folyamatait már két évszázaddal koráb ban 
tanulmányozták, de ezek sebességének vizs-
gálatát, amellyel e cikkben foglalkozunk, csak 
a XX. sz. utolsó évtizedei tették lehetővé. Az 
ásványok oldódása és átalakulása az erózió 
révén kiindulópontja a földfelszín morfológi-
ai kialakulásának és az élet lehetőségének is. 

A Föld mint égitest korát, e kérdés felme-
rülése óta, nagyon sokféleképpen ítélték meg. 
Az ír James Ussher anglikán érsek 1654-es, a 
Bibliára támaszkodó becslése szerint a Föld 
6000 éves.1 Az uniformitarianizmus hívei 

szerint a jelenleg ismert fizikai és kémiai tör-
vények uralták mindig a természetet, és a Föld 
korára vonatkozó véleményüket abban fejez-
ték ki, hogy „nincs nyoma az eredetnek, és 
nincs jóslat a végre”. 

Az első, számításon alapuló becslés Lord 
Kelvin nevéhez fűződik 1897-ben, aki az ol-
vadt Föld hősugárzás miatti megszilárdulásá-
ig terjedő időt 24–40 millió évre becsülte. Az 
óceánok sótartalma és az évi beszállítás alap-
ján a Föld kora 90–100 millió évesnek adó-
dott. Mások az üledékképződésből indultak 
ki, és már 1910-ben 1,6 milliárd éves becslés-
hez jutottak. A Föld korának konkrét mérését 
azonban csak a radioaktivitás felfedezése és 
alkalmazása tette lehetővé. A radioaktív bom-
lás, vagyis annak valószínűsége, hogy egy 
ra dioaktív elemből időegység alatt meghatáro-
zott számú részecske távozik a magból „alag-
út” effektus révén, voltaképpen alapvető 
anyagi sajátság. Időmérésre való alkalmassá-
gát az teszi lehetővé, hogy az atommag meg-
lehetősen elszigetelt része az atomnak, így a 
hőmérsék let és nyomás szélsőséges ingadozá-
sa nem befolyásolja a bomlási folyamatot.

Radiometrikus mérések alapján Ausztrá-
liában egy cirkon ásvány korát 4,3 milliárd 
évesnek találták, és a legrégebbi kőzetek kora 
3,96–4,2 Ga2 kort (Kanada, Grönland) is 

1 Ussher érsek szerint a Földet a Kr. e. 4004. október 
23-át megelőző szürkületkor teremtették. 2 Kanadai pajzson a Nagy-Rabszolga-tó ny-i oldalán
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