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A felfedezés gyönyörűsége
GeoPédia: Információs háttér élményeinkhez

Magyarország természeti érté-

keit tekintve kiemelkedő adottsá-

gokkal rendelkezik. A  természet-

tudományos ismeretterjesztés vi-

szont nagyon nehéz helyzetben van 

napjainkban. Ugyanakkor az olyan 

eredmények, mint a nemrégiben 

megalakult, az Európai és Globá-

lis Geopark hálózatához is felvételt 

nyert Bakony-Balaton Geopark, fe-

ledtetheti borúlátásunk.

Hazánk egyedülállóan gazdag 

termál-, gyógy-, és ivóvízbázisára 

alapozott imázsa mára már elő-

kelő helyet foglal el a nemzetközi, 

a turisták kedvelt úti céljait felölelő 

rangsorban, a Balatonra épülő ven-

déglátásról nem is beszélve. Ezek-

hez képest még mindig alacsony az 

ország nemzeti parkjainak, látoga-

tó központjainak és geoparkjainak 

a látogatottsága, bár évről évre 

egyre több kirándulni vágyót von-

zanak.

A  kiemelt természetvédelmi 

területeken felbecsülhetetlenül 

sokszínű a kulturális és természeti 

érték, s  az ezekben rejlő potenciá-

lis lehetőségek. Ennek ellenére még 

mindig nagyon nehéz elérni, hogy 

látogassák ezeket a helyeket, ahol 

kézzel fogható, életre szóló élményt 

kaphatnak. Ahhoz szeretne segítsé-

get nyújtani a GeoPédia szerkesz-

tősége, hogy az emberek ismerjék 

meg, hol is élnek valójában.

Merjünk elindulni!

A  mai rohanó világban a leg-

egyszerűbb bemenni egy utazási 

irodába és kiválasztani a megfelelő 

utazást. Többnyire ezek az utazá-

sok külföldre szólnak, nagyüzemi 

turnusokban, elvéve az alternatív 

választási lehetőséget az egyén-

től, belekényszerítve egy utazási 

normába. Gyakran ez zsákutca is 

lehet, hiszen hajlamos az ember 

elhinni azt, hogy az élmény, amit 

kap, amire befi zetett, valóban csak 

ennyi és nem több. A világ tele van 

természeti, földtudományi értékkel, 

amit nagyon nehéz bemutatni a 

nagyközönségnek vagy elérhetővé 

tenni számára. A  GeoPédia felü-

let kialakításában több gondolat is 

motiválta a szerkesztőket. Az egyik 

(ha nem a legfontosabb) szempont, 

hogy kimozdítsuk az embereket 

a kényelmes virtuális világukból. 

Merjenek elindulni a Kárpát-me-

dencében, felfedezve maguknak a 

szervezés élményét, és azt, hogy 

igenis, van mit megnézni hazánk-

ban. Ehhez kíván információs, 

térképes hátteret biztosítani, akár 

specifi kus témákban is a GeoPédia.

Hiába vannak érdekes földtani, 

kultúrtörténeti helyek, ha ezeket 

térben igen nehezen lehet elhelyez-

ni. Mindig aktuális probléma, hogy 

mostani tartózkodási helyünk-

től vagy a tervezett úthoz képest 

mennyire van messze egy érdekes-

nek tűnő hely és hogyan lehet meg-

közelíteni. Régóta bevált módszer 

a terület megközelítését elősegítő 

szöveges leírás, de idővel ez is pon-

tatlanná válhat. Megváltozhatnak a 

turista utak jelzései, új erdei utak, 

ösvények épülnek ki, régieket foglal 

vissza a természet. A  szerkesztők 

ezért már a legelején úgy tervezik, 

hogy az általuk bemutatott helye-

ket térképen is ábrázolják. Ezáltal a 

felhasználók igen könnyen és egy-

szerűen képesek navigálni a helyek 

között, egy pillanat alatt felmérhe-

tő, hogy egy adott pont meglátoga-

tása kivitelezhető-e a tervezett túra 

során, illetve milyen egyéb érdekes 

helyek vannak még a közelében.

A  szerkesztők szeretnének egy 

olyan rendszert létrehozni, amely 

a Kárpát-medencében fellelhető 

földtani és kultúrtörténeti helyeket 

egységesen tudja a nagyközönség 

elé tárni. Ezáltal túra ötleteket adni 

olyanoknak, akik szívesen vállalják 

hazánk és környezete megismerését.

Nem titkolt cél, hogy a GeoPé-

dia elősegítse a „földrajzos gondol-
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kodás” kialakulását is. Azaz felhasz-

nálói ne csak egy szép tájat lássanak, 

amikor kimennek a természetbe, 

hanem lássák annak kialakulási 

okait, módját, fejlődéstörténetét és 

esetleges jövőbeni alakulását is.

A kövek mesélnek

Jelenleg két rovat érhető el a 

térképen. A  Veres Zsolt által ve-

zetett „A  kövek mesélnek” című 

rovatban szereplő helyek (közel 

200), valamint a Magyar Földtani 

és Geológiai Intézet (MFGI) által 

nyilvánosan kezelt Magyarország 

földtani alapszelvényei (több mint 

400). Az előbbi a nagyközönség 

számára is könnyen emészthető 

földtani és kultúrtörténeti leíráso-

kat tartalmaz, míg az utóbbi már 

specifi kusabb a geológia iránt mé-

lyebben érdeklődők igényeit igyek-

szik kiszolgálni.

A  „Kövek mesélnek” rovat he-

lyeit bemutató írások a Magyar 

Földtani Védegylet Egyesület kö-

zösségi oldalán is nyomon követ-

hető. Az elmúlt évben közel 200 

földtani, felszínalaktani, talajtani, 

víztani/vízföldtani, kultúrtörténe-

ti és tájképi érték töltöttünk fel és 

„szólaltattunk meg” a  Kárpát-me-

dence területéről: voltak közöttük 

földtani feltárások, merész szikla-

képződmények, források és tavak, 

középkori várak, valamint templo-

mok is. A sokféle objektumban egy 

a közös: köveik mesélnek évmilliók 

történéseiről, régen volt tengerek-

ről és vulkánokról, vagy olykor vé-

res történelmi eseményekről.

A  rovat cikkeit olvasva megele-

venednek hazánk és tágabb kör-

nyezetének, a  Kárpát-medencének 

izgalmas és változatos tájai, épü-

letei és lakói is. A  következtetést 

levonva megállapíthatjuk, hogy a 

medence Európa egyik legcsodála-

tosabb és legszínesebb vidéke, ahol 

mi is lakunk/élünk. A  szerkesztők 

remélik, hogy a GeoPédia rovat 

olvasói rácsodálkoznak, megdöb-

bennek, szórakoznak vagy netán 

el is határozzák, hogy elmennek az 

adott helyszínre.

Hisz ne feledjük az ősi latin 

közmondást: „saxaloquuntur”, azaz 

„a kövek beszélnek”. (1. kép)

Könnyen átlátható

A  törzsadatok az MFGI térképi 

rendszeréből származnak. Azon-

ban ott nagyon sok olyan pont is 

szerepel, amihez nincs megadva ki-

egészítő információ. Sok helyen egy 

alapszelvénynek 4-5 pontja is volt, 

pár méteren belül. A  szerkesztők 

kiválogatták a számukra releváns 

pontokat, amihez adtak még kiegé-

szítő információkat is, csak ezeket 

megjelenítve a térképen (2. kép). 

Ezáltal egy letisztultabb és könnyen 

átlátható térképet kap a látogató.

A  szerkesztők elkezdték végig 

látogatni ezeket a pontokat és frissí-

teni az esetleges tapasztalt változá-

sokat, elsősorban a pont megköze-

líthetőségét. A  változások mellé az 

alapszelvényekről egy nagyfelbontá-

sú képet töltöttek illetve folyamato-

san töltenek fel. Ebbe az adatbázis-

ba integrálták „a  Földtani térképek 

jelkulcsa és a rétegtani egységek 

rövid leírása” (szerkesztő Gyalog 

2. kép

1. kép
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László, 1996, MFGI)cmű könyv egy 

részletét, amely tartalmazza a Ma-

gyarországon fellelhető összes olyan 

kőzetet, amelyeket a szakemberek 

úgynevezett formációkba sorolnak. 

Ezáltal a felhasználó egy kattintással 

még több információt tudhat meg az 

adott alapszelvényt felépítő kőzet(ek) 

kialakulásáról, fejlődéstörténetéről, 

szerkezetéről, ősmaradvány tartal-

máról és további adatokat kap, hogy 

mely alapszelvényekben tanulmá-

nyozható még az adott kőzet (3. kép).

Mindkét rovatnál a helyek még 

könnyebb megtalálása érdekében 

feltüntettük a pontok GPS koordi-

nátáit is, olyan formátumban, amit 

a legtöbb útvonaltervező program 

automatikusan felismer és értel-

mez. Ezeket a pontokat bárki köny-

nyedén le tudja magának menteni, 

akár a telefonja GPS-ére vagy bár-

milyen navigáló egységre, ezzel 

is megkönnyítve a hely biztosabb 

megtalálását.

A  most felsorolt két rovat mel-

let még tervben van további három 

indítása, amelyek előkészítése kü-

lönböző készültségi fokban jelen-

leg is zajlanak.

A térkép működése

A  GeoPedia a Google által in-

gyenesen biztosított alaptérképet 

használja. A  térképen mostanra 

mindenki által ismert alap Goog-

le map gombokon kívül további 3 

nagyobb gomb található. Az első 

két gombbal a korábban emlí-

tett két rovat („Kövek mesélnek”, 

„Földtani alapszelvények”) pontjait 

tudja a felhasználó megjeleníteni 

vagy eltüntetni. A  térképen kék 

ponttal a Kövek mesélnek, míg a 

pirossal a Földtani alapszelvények 

pontjai vannak jelölve. A  pontok-

ra kattintva felugrik egy buborék 

ablak, amiben a helyszín rövid 

leírása, egy kép és a pont GPS ko-

ordinátái jelennek meg. Ameny-

nyiben a felhasználó érdeklődését 

felkeltették az ott látottak, lehe-

tősége van az aktív linkek segít-

ségével még jobban elmélyülni a 

témában. Elsősorban az mfv.hu 

honlapján található, közérthető 

nyelven megfogalmazott cikkek 

segítségével.

A  harmadik gomb segítségével 

a felhasználó bővebb információ-

hoz juthata térkép céljáról, készítő-

iről az adatok beszerzésének forrá-

sairól.

Létrehoztunk egy úgynevezett„-

Dashboard” felületet, ahová csak 

jelszóval lehet belépni. Ide csak 

egyesületünk azon tagjai léphet-

nek be, akik aktívan részt vesznek 

3. kép

4. kép
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a térképi rendszer adatbázisának 

bővítésében. Ez a HTML és PHP 

programozási nyelven kialakított 

felületet úgy terveztük meg, hogy 

könnyen kezelhető legyen. A  szer-

kesztők a rovatot kiválasztva (6. 

kép) új pontot tudnak létrehozni, 

meglévőt módosítani és le tudják 

hívni a rovat pontjainak teljes adat-

bázisát (7. kép), amely ezt követően 

keresésre is alkalmas. Ezáltal a fe-

lület kezelői SQL és PHP ismeretek 

nélkül is képesek a térképen megje-

lenő adatok biztos kezelésére.

Közösségi haszon

Mivel több szerkesztő tölt fel 

adatokat az adatbázisba, megvolt a 

veszélye annak, hogy nem lesz egy-

séges a végleges adatbázis, ami a ké-

sőbbiekben rengeteg hibalehetőség-

gel és a térkép bizonytalan működé-

sével járt volna. Ezért, mielőtt a fris-

sen feltöltött adatok bekerülnének 

az éles adatbázisba még egy utolsó 

ellenőrzésen esnek át. Itt a program, 

ha olyan beviteli adatot talál, amely 

nem felel meg valamilyen előre de-

fi niált paraméternek, hibaüzenet-

ben értesíti a feltöltőt. A hibaüzenet 

részletesen leírja, hogy milyen for-

májú adatot vár a beviteli mezőben.

Ezek alapján a GeoPédia szer-

kesztői tehát egy egységes, interak-

tív felületen kívánják megjelentetni 

eddigi szakmai tapasztalataikat, „él-

ményeiket” úgy, hogy a Kárpát-me-

dencében fellelhető természeti ér-

tékeket, földtani és kultúrtörténeti 

helyeket egységesen tudják ábrá-

zolni és a nagyközönség elé tárni. 

Fontos álláspontnak tartják továb-

bá, hogy a GeoPédia révén sajátos 

perspektívában bemutatott értékek, 

helyek mindenki számára elérhe-

tővé váljanak és ez által a nagykö-

zönséget szolgálják. A  közösségi 

haszon elsődleges szempont a szer-

kesztők és a GeoPédia számára.

ERDŐS DÁNIEL a Magyar Földtani 
Védegylet Egyesület.

JÁNOSI ZSOLT a Magyar Földtani 
Védegylet Egyesület képviselője.

7.kép

5. kép

6. kép


