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Fehér, meszes, kissé homokos agyag
Mészk Nummulinákkal
Fehér, meszes, ersen homokos agj’ag (kop-

tatott Foraminiferákkal)
Sötétebb, kissé agyagos mészk Nummuli-

nákkal
Világosrózsaszin, meszes, homokos agyag
Nummulinákkal

Fehér, meszes, ersen homokos agyag (kop-
tatott Foraminiferákkal)

Sötétebb mészk Nummulinákkal

Világosszürke dolomil
Mészk

KZET-TÉRKÉPEK

PÉCSI ALBERT

A földtani térképeken a kzetek korát tüntetik fel a különböz színek
felhasználásával. Gyakorlati (gazdasági, mszaki) katonai szempontból a kor
mellett igen nagy jelentsége van a kzetek fizikai tulajdonságainak (keménység,
összetartás, a vízzel szemben tanúsított viselkedés). Ezeknek ábrázolására olyan
módszer alkalmas, amely nem terheli túl a térképet, st annak olvashatóságát még
megkönnyíti.

A közhasználatú színek megmaradnak a korok jelzésére. A kzetejc kemény-
ségét a színárnyalat jelzi; a világos színek a puhákat, a sötét a keményeket.
Több fokozat is használható, de nem sok.

A kzetek egyéb tulajdonságait az alapszínekre vitt rajzok jelzik. Folytono.s.

vonalú rajzok mutatják az összeálló kzeteket, mint a gránit, mészk, agyag.
Szaggatott vonalak ábrázolják a kevésbbé összetartókat, mint a tufa, tzeg.
Végül pontozás, különálló kis korongok vagy karikák jelzik az egészen laza kze-
teket; kavics, murva, homok.

A vonalozás iránya is fontos tulajdonságokat fejez ki; a függleges a vízben
való oldódást (mészk, dolomit,) a ferde a vízáteresztést (lösz, homokk), a víz-

szintes a vízhatlanságot.

Külön jelzést; egymásra merleges vonalozást kaptak a vulkáni kzetek és

pedig folytonos vonalakból álló hálózatot a láva, különálló kis kereszteket a tufa.

Nyolc szín tünteti föl a föícftani korokat; sárga, zöld, kék, ibolya, lila, cinóber,

kármin, barna. Az alapszínek és a rajzok egyszer ketts kombinációja 64, egy-
mástól könnyen megkülönböztethet jelet ad a korok jelzésére. Ha az alapszín

világos, akkor a rajz sötét; ha az alapszín sötét, akkor a rajz világos. A rajzok

színeinek sorrendje ugyanaz, mint az alapszíneké. A logikai egyszerség nagyon
megkönnyíti a jelmagyarázat fejbentartását és így nincs szükség a gyakori utána-
nézésre, mint a számokkal jelzett korok esetében.

A színek szaporításával a kombinációk száma nég^’^zetes arányban emelkedik;

9 színnek 81 ketts kombináció felel meg, 10-nek lÖO, 11-nek 121, 12-nek 144,

s így tovább. Többszörös kombinációval a jelek szánta, ha nem is a végtelenségig,

de a szükségletet messze meghaladó mértékben fokozható.

A korok jelzésében felhasználatlanul hagyott fekete, fluoreszkáló és fémszínek
különlegesen hasznos ásványok elfordulását mutatják, mint a kszén, kolaj és

a fémek.

A mellékelt Budapest-környéki földtani térképen bemutatjuk az ábrázo-

lás módját, technikai okokból csak feketében.
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