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A  földtani távérzékelés alkalmazása 
az érc- és ásványbányászati 
nyersanyagkutatásoknál

Az Országos Érc- és Ásványbányák 1988-ban kezdte 
meg a távérzékelés alkalmazását a nyersanyagkutatá
soknál. Az űrfotó és a magasrepüléses, ill. alacsony 
repüléses fekete-fehér sztereo légifotó, valamint a lé- 
gigammaspektrometriai felvételek együttes alkalma
zása az alábbi területeken új információkat szolgálta
tott a földtani kutatásokhoz:
1. A  Recsk mélyszinti ércesedés területén az egyes kő

zettípusok jól lehatárolhatok és a földrengésveszé
lyes zónák kijelölhetők.

2. Istenmezeje— Pétervására közötti bentonit lelőhe
lyek kutatásához a tektonika és a g'ammaspektro- 
metriai felvételek segítségével sikerült új perspek
tivikus területek kijelölése.

3. A  szuhai tarkaagyag-kutatásnál a légifotók mor
fológiai elemzése a továbbkutatásra alkalmas terü
letek kijelölését segítette elő.

4. A  Ny-mecseki iparihomok-kutatásnál az erózió ál
tal meghagyott homokterületek körvonalazhatók. 
A Vértes-hegység DK-i peremén az egykori pan
non tenger partvonala volt kijelölhető az űrfotó 
és a gammaspektrometriai mérések alapján.

5. A  pálházai perlitkutatások az egykori riolit kitö
rési központok morfológiai és tektonikai pontosí
tásával végezhetők.

6. A  Tokaj-hegy ségi bentonit-kaolin, kvarcit és zeo- 
lit kutatási területek kőzettani és morfológiai el
különítése mind az űr, mind a légifotók alapján 
lehetséges.

7. A  Bakony-hegységben a mangánérc-kutatások nagy 
szerkezeti zónái (gyűrt szerkezetek, tektonikus zó
nák) jól körülhatárolhatok a fedett területeken is. 
Ez a mangánérckutatás szempontjából fontos in
formációkat nyújt.

8. Aggtelek— Rudabányai-hegység területének űrfotó- 
elemzése bizonyította be először, hogy az alsótele- 
kesi gipszbánya antiklinális szerkezethez kötött. 
Ennek segítségével további gyűrűs szerkezetek mint 
gipszkutatási perspektivikus területek kerültek ki
jelölésre.

•9. A  Duna— Tisza között Kunpeszér térségében az űr- 
fotóvizsgálatok az egykori Duna-morotvákat és 
azon belül a darakavicsos homokkutatásra optimá
lis területek kijelölését tette lehetővé.

Az érc- és ásványbányászát a fenti területeken egy
idejűleg bejárásos földtani térképezéssel, illetve fúrá
sos kutatással ellenőrizte a távérzékelés információit.

Az Országos Érc- és Ásványbányák az IpM—  
KFH Távérzékelési Programirodával kötött 
szerződés alapján 1988-ban elkezdte a távérzé
kelés kísérleti alkalmazását a nyersanyagkuta
tásban. A  feladat az volt, hogy 8 területen a 
rendelkezésre álló archív űr- és légifotó, illetve 
légigeofizikai adatok, anomáliák értékelésével 
közvetett vagy közvetlen információkat nyer
jünk a nyersanyagtestek morfológiai, települési, 
szerkezetföldtani és anyagi paramétereinek 
meghatározhatóságára. A  vizsgálatok első lépés
ben a már ismert, megkutatott területek, mű
ködő bányák távérzékelési adatainak értékelé
sére szorítkoztak. Ezeket etalonterületeknek te
kintjük, azért, hogy a további nyersanyagkuta
tásban az azokból nyert tapasztalatokat haszno

síthassuk. Bebizonyosodott, hogy a földtani táv- 
érzékeléssel a már ismert területekről is fontos 
új információk nyerhetők. Ez a módszer ugyan
akkor nem kizárólagos, és minden területen 
megköveteli a jelenségek, anomáliák helyszíni 
ellenőrzését, vizsgálati kontrollját. A  távérzé
kelési adatok értékelését egységes kutatási 
módszer alapján végeztük. Alapanyagként a 
Landsat TM 1 :50 000-es, valamint a Landsat 
MSS 1:100 000-es méretarányú hamisszínes 
kontakt nagyításait, valamint a magasrepülé
ses, kb. 1:70 000-es és az alacsonyrepüléses, kb. 
1:10 000-es méretarányú fekete-fehér sztereo 
légifotókat használtuk fel. Ezekhez fontos ki
egészítő információt nyújtottak az 1:50 000-es 
méretarányú légi gammaspektrometriai felvé
telek.

Területenként a távérzékeléssel nyert újabb 
információkat a következőkben ismertetjük:

1. A  Recsk mélyszinti ércesedés területén az 
űrfotókon a mesterséges bányászati létesítmé
nyek (Recsk— csákánykői és kanázsvári andezit 
fejtők, mátraderecskei agyagkülfejtés, valamint 
a Recsk— lahócai meddőhányók) jól felismerhe
tők (1/1. sz. melléklet). Szerkezetileg jól felis
merhetők a vulkáni kitörési központok. Ezek 
helyei kettős gyűrűs szerkezetek, ahol gyakran 
gravitációs és mágneses anomália is jelentkezik 
az andezitkitörési centrumokban. Hasonló a 
Poljánka-patak területén is látszik. A  Szállás
hegy és Sombokor között kisméretű gyűrűs 
szerkezetek ismerhetők fel a középső riolittufá- 
ban. Domoszlótól ÉNY-ra riolitkitörési centrum 
kettős gyűrűje látszik a felső riolittufában 4 
km átmérővel és 1,5 km-es belső maggal. A  
belső és külső ív között radiális bordázottság 
látszik. A  Csákánykő és a Kettős Györke körül 
az oligo-miocén homokkővel fedve is kirajzoló
dik egy vulkáni gyűrű. A  Lahócahegy D felé 
nyitott, 3 km átmérőjű félköríves szerkezetet 
mutat, míg a Macskabérc— Hegyeshegy K -i ol
dalán az eocén andezit területén 1,5 km átmé
rőjű radiális bordázottságú egyharmad körív 
látható.

A  Recsk— Lahóca— Kanázsvár, valamint a 
Vadalmás környékének légifotói a mesterséges 
létesítmények vonatkozásában több új adatot 
szolgáltattak, így pl. a flotációs meddőhányó 
növényzettel rekultivált részei pontos mére
tekkel rögzíthetők. A  recski víztározónál a se
kély vizű szakaszok jól elválnak a mélyebbek
től, mutatva a vízáramlás irányát. (1/3. sz. 
melléklet). A  morfológia-szerkezet és növény
zet együttes értékelésével jól látható a Vad-
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almás területén az oligocén agyagmárga 
Ny ÉNy— KDK-i tengelyű enyhe domborulata, 
ugyanitt a tektonikus zónák helyzete, valamint 
a suvadásos jelenségek az agyagmárgafennsík 
oldalán. A  glaukonitos homokkőben erős erózió 
változó irányú vízmosásokat formál. (1/4. sz. 
melléklet.)

Kőzettanilag az eocén andezitek környeze
tükből kiemelkedő formákat adnak. A  Hegyes
hegy ÉK-i részén olyan kettős gyűrű látható a 
morfológia és a növényzet elrendezéséből, mely 
valószínűleg eltérő anyagi összetételre utal. 
(ÉK-i lejtő biotit-amfibolandezit, központi tö
meg kvrac amfibol biotit andezti.) A  Vadalmás 
területén 2 db 250 m átmérőjű, kissé ovális ket
tős gyűrű található, itt az oligocén agyagmár- 
gát áttörő fonatos miocén andezit kötéllávák 
darabjai találhatók.

A  tektonikus zónák pontos helye mind az űr-, 
mind a légifotón jól látható. A  Vadalmás terü
letét középen átszelő ÉK— DNy-i törés oldal
irányú elmozdulást mutat a rá merőleges töré
sek helyzete alapján. Ennek a Darnó-vonallal 
párhuzamos törésnek, mint földrengésveszélyes 
zónának helyzete fontos egy esetleg létesülő 
recski kombinát épületeinek elhelyezésénél.

2. Istenmezeje— Pétervására között a bento- 
nit távlati kutatást az űr- és légifotók segítsé
gével új alapokra sikerült helyezni. Ennek 
alapja a terület morfológiai és tektonikai újra
értékelése. A  glaukonitos eggenburgi homokkő 
és az alsó riolittufa között elhelyezkedő bento- 
nitösszlet zónája a két eltérő eróziós formát al
kotó kőzet alapján kijelölhető. A  fekü homok
kő csapás- és dőlésirányú települése a horszt- 
gráben típusú tektonikai blokkokban a légifotó 
alapján jól meghatározható. Ugyanakkor az al
só riolittufa mint fedőösszlet homogén világos 
foltokat alkot települési jelleg nélkül. A  légi 
К  felvételek anomália területei ugyancsak az 
alsó riolittufa elterjedését követik. (2/2. sz. mel
léklet.)

Istenmezeje— Epreslápa körzetében végzett 
bejárásos földtani felvétel bebizonyította, hogy 
a területen korábban fekü homokkőnek jelzett 
összlet egy része a bentonit telep fedője és a 
légi felvételek által jelzett —  eddig nem is
mert —  fedő alsó riolittufa több tektonikai 
blokkban megtalálható, így a terület további 
bentonitkutatásra alkalmas.

3. A  szuhai tarkaagyag-kutatáshoz csak az 
alacsony repüléses légifotók adtak értékelhető 
információt. A  tarkaagyag teleptanilag az eg
genburgi homokkő és az alsó riolittufa között 
helyezkedik el. Ezek a képződmények az erózió 
hatására morfológiailag egymástól megkülön
böztethetők. A  hegytetők éles gerincei a ke
mény ellenálló riolittufából állnak, míg a fekü 
homokkő sorozat erősen erodált, faágszerűen 
szétágazó vízfolyásokkal, bevágásokkal jelle
mezhetők. A  riolittufán bokros, cserjés terüle
tek találhatók. A  fekü- és fedőösszlet között 
a tarkaagyag-kibúvások területe tereplépcső 
formájában jelentkezik. A  területet átszelő ÉK  
— DNy-i csapású és ÉNy-i dőlésű szerkezetek 
többnyire kulisszaszerűek. Ezeket az É— D-i,-

illetve ÉNy— D K-i csapású törések oldalirányú 
elmozdulással D felé mintegy 250 m hosszban 
elvetik (Várbérc— Széklap).

Szuha község D-i végén a riolittufa kőfejtő 
alatt jelentkező morfológiai félmedencében a 
tarkaanyag-összlet fúrásos kutatásánál eredmé
nyesen alkalmaztuk a légii о tó-interpretációt. 
(3/1. sz. melléklet.) Ennek alapján a tovább- 
kutatásra érdemes perspektivikus területeket is 
kijelöltük (Széklap) a térségben.

4. A  Ny-mecseki iparihomok-kutatásnál első
sorban az űrfotók és a magasrepüléses légifotók 
adtak információt. Itt a bükkösdi pannon ho
moklelőhelyből kiindulva a továbbkutatás lehe
tőségét vizsgáltuk. A  terület erősen erodált, a 
triász alaphegység kőzetei fedettek, helyzetük
re a légigeofizikai mérések mellett a gyűrt 
szerkezeti elemek utalnak. (4/1. sz. melléklet.) 
A  területet főleg É— D és ÉNy— D K -i irányú, 
ritkábban ÉK— DNy-i irányú törések szabdal
ják, a tektonikus preformált eróziós völgyek 
talpán a miocén képződmények találhatók. Az  
erózió által meghagyott kiemelt helyzetű lapos 
hátak perspektivikusak pannon homok kutatás
ra. Ezen területeket a mezőgazdaságilag művelt 
zónák világos színű és a nem művelt, meredek 
erdős oldalak sötétszínű kontúrjai határolják 
körül. A  fenti területekre telepített térképező 
fúrások a pannon összletet elérték és abban 
különböző minőségű ipari homokokat, (földpá- 
tos, öntödei) harántoltak. A  homokösszletet fedő 
vastag pleisztocén lösz viszont nem különíthető 
el távérzékelési módszerrel.

A  Vértes-hegység DK-i peremén végzett 
iparihomok-kutatáshoz az űrfotókat eredmé
nyesen tudtuk alkalmazni. A  pannon ipari ho
mok az egykori tengeröblökben jelentkezik, 
melyet a triász mészkő-dolomit kibúvások sze
gélyeznek. Morfológiailag és növényzet alapján 
az egykori keresett tengeröblök helye kijelöl
hető, ugyanis a triász karbonátos üledékek 
gyűrt-tektonikus bércei morfológiailag kiemel
kednek és többnyire erdővel borított tetőket, 
valamint kopár oldalakat mutatnak. A  mező
gazdasági művelés csak a pannon vagy fiatal 
üledékekkel fedett területekre terjed ki több
nyire világos színnel jellemezhetően. Ennek 
alapján a területen két öböl volt kimutatható,, 
az egyik Csákvártól ÉNy-ra, a másik Vértes
boglár— Bodmér— Szár által lehatárolt terüle
ten.

Ezen területeken működő homokfej tők is bi
zonyították a nyersanyag jelenlétét. Bodmér 
körzetében az űrfotó ÉNy— D K-i irányú sávo- 
zottságot mutat. Ez a földtani bejárás és a tele
pített fúrások alapján a pannon utáni erózió
helyzetét rögzíti. A  homokösszlet itt csak a há
takon marad meg. A  légi gammaspektrometriai 
mérések az agyagos képződmények helyzetét 
jelölik. (4/3. sz. melléklet.)

A  Mecsek és a Vértes-hegységi távérzékelési 
adatok a fentiek alapján azt bizonyítják, hogy 
azok a morfológia és a növényzet alapján köz
vetve jól alkalmazhatók a homokkutatásra al
kalmas egykori pannon tengeröblök helyzeté
nek kijelölésénél.
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Vértes aljai iparihomok-kutatás
4/3. sz. melléklet
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5. A  válházai perlitkutatásnál az űrfotó és a 
légifotóadatok együttes értékelése fontos új in
formációkat szolgáltatott. A  térségben az egy
kori riolit dagadó kúpok (pl. Somhegy, Gilevár) 
ovális kettős gyűrűs formájában jelentkeznek, 
relatíve magasabb К  anomáliával. Más helyen 
hasadékvulkánok ismerhetők fel önálló kitörési 
központokkal (Lackóhegy). Az andezit kitörési 
központok kiemelkedő tetőt alkotnak bordá- 
zottsággal (Lucahegy). Ezek oldalán a hosszú 
lávaárak legyezőszerűen helyezkednek el. A  
hegylábi területen jelentkező riolittufalejtők 
mezőgazdaságilag műveltek. Az egykori utóvul
káni kitörési központok gyűrűalakú formát mu
tatnak kb. 500 m ármérővel (Füzérradvány). 
(5/1. sz. melléklet.) A  morfológia és a szerke
zet, valamint a hidrográfia szorosan kapcsoló
dik egymáshoz. A  Bózsva-patak határolja К —  
N y-i csapással a Hegyköz területét D felől. A  
Kemence-patak ÉK— D Ny-i törésrendszer mel
lett található, míg ezt a Huta-völgy ÉÉNy—  
DDK -i törésrendszere É felé másfél kilométer
rel elvetette. A  Hegyköz ÉNy— D K -i csapású 
törései É— D és К — N y-i törések fűrészfogas- 
metszéseiből jelentkeznek.

A  terület perlitkutatási perspektíváit a táv- 
érzékelés új szempontok szerint jelöli ki. 
Ugyanis az egykori riolitkitörési központok fél
köríves oldal morfológiái látszanak kutatásra 
leginkább alkalmasnak, ilyen helyzetű a pál- 
házai perlit, a Nagybózsva páskatetői vulkáni 
üveglelőhely is.

6. A  Tokaji-hegység bentonit-kaolin-kvarcit 
és zeolit kutatásában a távérzékelés a már jól 
ismert területről újabb információkat adott. Az 
űrfotó morfológiailag jól körülhatárolja a Mád 
környéki területen az egykori vulkáni kitörési 
központokat. A  hegylábi területek riolittufa- 
összleteit áttörő kis andezit vagy riolitkúpok 
morfológiailag kiemelkednek és többnyire sűrű 
növényzettel fedettek. (Mád— Csadóhegy— Ka
kashegy, Bodrogszegi-Várhegy, Tállya-Palota- 
hegy, Várhegy.) A  hegység területén belül ön
álló kitörési központok többnyire kettős gyű
rűk formájában láthatók, melyből radiálisán 
futnak ki a völgyek. így Erdőbénye-fürdőnél 
egy 3 km átmérőjű gyűrű alakú andezit kal
dera látható, melynek közepén található 1,3 km 
átmérőjű tojásdad alakú kettős gyűrű riolitból 
áll. (Nagyköveshegy) (6/1. sz. melléklet.)

A  Cigányhegy DNy-i oldalán ugyancsak egy 
több mint 1 km átmérőjű ovális kettős gyűrű 
az egykori dácitos andezit kitörési központja 
lehetett. A  rátkai nemesagyag-medence limni- 
kus összletének utóvulkáni kovás központjai 
radiális szerkezetű kis gyűrűs formákat alkot
nak. (Szent Tamás, Sarkadtető, Birsalmástető.) 
A  radiális formákat valószínűleg a hegyoldalak 
keskeny szőlőparcellái adják. A  hegységet át
szelő ÉK— D Ny-i és ÉNy— D K-i csapású fő tö
rések mellett a fiatalabb É— D -i és К — N y-i 
törések jól felismerhetők, ezek eredőjeként 
cikk-cakkos lefutású töréses völgyek jelentkez
nek. (Cekeházi Nagyárok, szegi Meszesvölgy, 
rátkai Várpatak, erdőbényei Mély-patak-völ- 
gye.) A  légifotók ugyan e területről több eset
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ben fontos kőzettani és nyersanyagkutatási in
formációt is szolgáltatnak. így a kvarcit telérek 
éles, kiemelkedő éleket alkotnak bokorsorok 
kíséretében. (Mád— dobozi oldal, Bomboly.) A  
tufaterületek világos foltként, az andezites te
rületek szürkés színnel különülnek el a mező
gazdaságilag művelt részeken. (Mád— Király
hegy D -i oldal.) Ugyanakkor a nem művelt te
rületeken a tufák sűrű növényzettel borítottak, 
míg az andezit gyér növényzetű kopár oldala
kat formál (Mád-dobozi oldal). (6/3. sz. mellék
let.) A  bányászati létesítmények közül mind a 
működő, mind a bezárt bányák kontúrja, kül
fejtési szintjei, meddőhányók helyzete jól rög
zíthetők. A  limnikus összlet területén a kvarcit 
rétegfejek kiálló sziklák formájában a legelő
területeken, míg az agyagos bentonitos összlet 
és a fekü tufakibúvásai a művelt területek vi
lágos foltjaiként ismerhetők fel. (Rátka— Her
cegköves— Újhegy.) Az egykori hévforrásköz
pontok átkovásodott kőzetei morfológiailag ki
emelkedő kúpokat alkotnak. Ezek helyzetét a 
kúp tetején jelentkező erdős-bokros részek és a 
puhább kőzetekből álló radiális irányú szőlő
parcellák jól rögzítik. A  bentonitos külfejtések 
területén a suvadásos-rogyásos nyelvszerű tes
tek helyzete pontosan rögzíthető (Rátka— Her
cegköves) (6/5. sz. melléklet.)

A  limnikus összlet és a zeolitos tufa a Her
cegköves és Istenhegy között egy ÉÉK—  
DDNy-i csapású törés mentén érintkezik, mely 
a légifotón kiemelkedő taraj formájában ismer
hető fel. Az ezt keresztező К — N y-i csapású 
törések blokkszerűen darabolják fel a limnikus 
medencét.

7. A  Bakony-hegység mangánérc-kutatási te
rületén az űrfotó és a magasrepüléses légifotó- 
értékelés azt bizonyította, hogy azok szerke
zeti és kőzettani vonatkozásban pontos infor
mációt adnak. Morfológiailag jól elkülönül a 
közel É— D-i csapású mély törés N y-i oldalán 
jelentkező triász és az attól К -re elhelyezkedő 
jura-kréta képződményekből álló medence. 
Mangánérckutatás szempontjából a legkedve
zőbbnek a K -i terület köztes medencéi és gyűrt 
szerkezetei mutatkoznak. Ennek a zónának a 
D -i tagja az úrkúti mangánércelőfordulás, ahol 
a folyamatos jura rétegsor tartalmazza a man- 
gánérces telepcsoportot. Itt a fedő eocén kar
bonátos kőzetei erős karsztosodással és eróziós 
felszínnel elkülönülnek a fekü jól rétegzett, 
enyhén gyűrt triász dolomit-mészkő összlettől. 
Az egész területet másodlagosan К — N y-i irá
nyú vízszintes elmozdulással jellemzett, nagy 
törés metszi (Bakonybél— Eplény— Várpalotai 
törés), mely ÉK— D Ny-i törésrendszer követ
keztében zeg-zugos lefutású. Az É-i terüle
ten több ovális szinklinális szerkezet is
merhető fel. Ilyenre települt a Kakas
taraj i mangánérckutatás, mely a mangánérces 
telepcsoportot feltárta. É felé hasonló szerkezet 
a Hajagcsoport— Hárskút környéke, ahol 700 m  
átmérőjű köralakú kis szerkezet látható kréta 
fedő képződményekkel. Zirctől Ny-ra 6 km-re 
egy 3,5 km hosszú ÉÉK— DDNy tengelyű olyan 
ovális szinklinális szerkezet látható, melyben a
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Tokaji hegység bentonit-, kaolin-, kvarcit és zeolitkutatás 
6/1. sz. melléklet
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Mád-Királyhegyi kaolinkutatás
6/3. sz. melléklet
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Rátkai nemesanyag-medence kutatása
6/5. sz. melléklet
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Hárskút-Bakonybél környéki magánkutatás
7/2. sz. melléklet
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Aggtelek-Rudabánya evaporit kutatás
8/1. sz. melléklet
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Kunpeszéri darakavics-kutatás
10/1. sz. melléklet
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befelé futó völgyek 5— 700 m hosszban követ
hetők. Itt a szegélyterületen hiányos jurakép
ződmények, míg a belső részen fedőkréta-soro
zat található. A  Bakonybél— Pénzeskút— Lókúti 
pászta területén fiatalabb képződményekkel fe
dett a jura rétegsor. A  bakonyi mangánércte
rület távérzékeléses kutatása azt bizonyítja, 
hogy a felszínközeiben a hiányos jurtarétegsor 
miatt már nem remélhető mangánérckibúvás. 
A szinklinális szerkezetek esetleg nagyobb 
mélységben (pl. Csehbányai-medence) mangán
ércet tartalmazhatnak. (7/2. sz. melléklet.)

8. Az Aggtelek— Rudabányai hegység gipsz
kutatásában az űrfotók alapján derült ki, hogy 
az alsótelekesi gipszbánya egy antiklinális 
szerkezet tetőrészén létesült. A  központi mag
ban található a felsőperm evaporitos összlet, 
míg a szárnyak felé a fiatalabb triászképződ
mények (középső-felső triász) találhatók. Az 
egész szerkezet a Darnó nagy szerkezeti vonal 
É-i előterében tektonikus helyben található. 
(8/1. sz. melléklet.) E terület analógiája alapján 
az Aggtelek— Rudabányai hegység területén 
több ovális antiklinális kettős gyűrűs szerkezet 
ismerhető fel. (Kánó, Égerszög, Jósvafő, Szin- 
Perkupa, Bódvarákó, Bódvaszilas.) Ezek az 1—  
5 km-es átmérőjű gyűrűs szerkezetek részben 
már ismert és fúrásokkal bizonyított gipsz- 
anhidrit képződmények területére esnek. (Jós
vafő, Szín, Perkupa.) Mindezek azt bizonyítják, 
hogy az evaporit dómok az antiklinális szerke
zetek magjában remélhetők.

A  Darnó-vonal ÉÉK— DDNy-i csapása a ru
dabányai hegység területén az űr- és légifotók 
alapján jól követhető. A  szerkezet vízszintes 
elmozdulását a keresztirányú harántvetők hely
zete és az ívelt formájú feltolódási vonalak bi
zonyítják. A  Jósvafői és a ménesvölgyi К — Ny-i 
irányú áttolódási vonalak jól felismerhetők, a 
gyűrt szerkezeti elemek ezek mellett láthatók 
legjobban, melyeket későbbi É— D-i, ÉÉNy—  
DDK-i és ÉK— DNy-i töréses szerkezetek da
raboltak fel. A  földtani távérzékelés e területen 
teljesen új szempontokat adott a gipsz-anhidrit 
testek szerkezeti helyzetére vonatkozóan. (8/1. 
sz. melléklet.)

9. A  Duna— Tisza között Kunpeszér térségé
ben az egykori Duna того  tváj át darakavicsos 
homok kutatása érdekében vizsgáltuk. E terü
leten a hamis színes űrfotó az egykori folyó
ágak elhelyezkedésére pontos információt szol
gáltat. Az elszíneződés alapján közvetve az 
összlet szemnagyságára is következtetni lehet. 
A  folyami homok világosabb színnel, míg a ka
vicsos részek a vízzel telítettség miatt sötétebb 
színnel jelentkeznek. (10/1. sz. melléklet.) Ez a 
színhatáskülönbség a bevetett területeken is jól 
megkülönböztethető. A  folyóvízi üledékekre 
szélfújta homokdűnék települnek. Ezek több
nyire ÉK felé nyitottak, laposoldalúak, DNy 
felé félköríves domború oldallal jellemezhetők 
50— 100 m közötti nagysággal. A  homokdűnék 
ÉNy— D K-i irányítottsági sávban jelentkeznek. 
A  fentiek alapján Kunpeszér mellett mintegy 
3,5 km hosszú és 2 km széles olyan sávot sike
rült körülhatárolni, ahol a fedőből hiányzik a 
homokdűne és a durvakavicsos részek is alá
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rendeltek. Az e területen végzett fúrásos kuta
tás egyértelműen bizonyította a darakavicsos 
homok optimális kifejlődését.

Az érc- és ásványbányászati nyersanyagok 
földtani távérzékelési kutatásai azt bizonyítják, 
hogy a kutatási módszer mind az előfelderítő 
fázisban, mind a részletes kutatásokban a 
hagyományos földtani ismereteket bővíti. Bizo
nyos esetekben olyan új földtani összefüggése
ket tár fel (gyűrt szerkezetek, paleovulkáni ki
törési központok, egykori üledékkőződési zó
nák stb.), melyek az optimális és eredményes 
nyersanyagkutatás előfeltételei. Ismételten fon
tosnak tartjuk annak megjegyzését, hogy a kü
lönböző nyersanyagok értékelésénél nélkülöz
hetetlen a terepi kontroll. Mindezek alapján a 
továbbkutatásokat fontosnak tartjuk nemcsak 
az eddigi vizuális-analóg módszerrel, hanem a 
digitálisan rögzített távérzékelési adatok nyers
anyag és szerkezet vonatkozású számítógépes 
értékelésével kiegészítve végezni.
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Dr. Zelenka, Tibor:

The application of remote sensing in the raw 
material explorations of ores and minerals

The application of began in 1988 at the 
Hungarian National Ore and Mineral Mines for the 
exploration of raw materials. The joint utilization of 
space photos and of black and white stereo aerial 
photos taken in high and low altitude flights and of 
the aerial gammaspectrometric measurements gave 
new informations for the geological exploration in the 
following fields:
1. In the area mineralization in the deep level 

of Recsk the individual rock types can be well 
delineated and he dangerous zones concerning 
earthquakes can be determined.

2. For the exploration of the bentonite sites between 
Istenmezeje and Pétervására we succeeded in de
termining new perspectivic areas with the utili
zation of tectonics and of gammaspectrometic.

3. In the exploration of the ceramic clay of 
Szuha the morphologic analysis of aerial pictures 
promted the determination of areas suitable for 
further explorations.

4. At the exploration of the industrial sands in the 
western part of the Mecsek Mountains the sandy 
areas left by erosion can be outlined. At the 
south-eastern edge of the Vértes Mountain the 
ancient Pannonian Sea could be determined on 
the basis of space photographs and gamma
spectrometric measurements.

5. The perlite explorations at Pálháza can be car
ried out by the morphologcial and tectonical de
termination of the ancient rhyolite eruption 
centres.
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6. The petrographic and morphological separation of 
the exploration areas for bentonite-kaolin, quart
zite and zeolite in the Tokaj Mountain can be 
carried out by both space and aerial photographs.

7. In the Bakony Mountain the megastructural zones 
(folded structures, tectonic zones) of the explora
tion for manganese ore can be well delineated 
also in covered areas. This gives important infor
mations from the point of view of manganese ore 
exploration.

8. The space photographic analysis of the area of 
Aggtelek— Rudabánya Mountains proved for the 
first time that the gypsum mine of Alsótelekes is 
connected with an anticlinal structure. With the 
aid of this further ring structures were desig
nated as prospective areas for gypsum exploration.

9. Between the rivers Danube and Tisza in the area 
of Kunpeszér the space photographic examinations 
made it possible to, mark out the former 
channels of Danube and within this the areas op
timally suitable for the exploration of grain- 
gravel sand.

In the field and ore and mineral mining the infor
mations of remote sensing were checked by simul
taneous reambulation with geologic mapping and by 
exploratorry drillings.

Тамаш Федьвари—Ева Гстоньи— Янош Кало—  
Ласло Радович—Золтан Сабо—Тибор Зеленка

Использование геологических дистанционных методов при 
поисках и разведке рудных и нерудных полезных ископаемых

Всевенгерский Трест по добьие рудных и нерудных полез
ных ископаемых в 1988 году начал применение дистанпион- 
ных методов при поисках и разведке рудного и нерудного 
сырья. Совместное использование космических и чернот 
белых, высотных и нормальных аэрофотоснимков, а также 
данных аэрогеолого граммаспектрометрии дало новые ре- 
зуьлтаты в ологоразведочных работах в следующих об
ластях:
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1. На глубокозалегающем месторождении медных руд 
Рэчк охорошо выделяются отдельные типы пород и зоны 
опасные для землетрясения.

2. Удалось выделить новые перспективные участки на 
территории бентонитового месторождения Иштенмезейе—  
Ретервашар с помощью структурной и гамма-спектрометри
ческой съёмок.

3. При поисках и разведке пестрых глин месторождения 
Суха морфологический анализ аэрофотоснимков способ
ствовал выделению территорий, перспективных для даль
нейшей разведки.

4. При разведке промышленных песков в Западном Ме- 
чеке намечаются эрозионные останцы песков. На юго-вос
точной окраине гор Вертеш на основе космической и гам
ма-спектрометрической съёмок стало возможным выделение 
бывшей береговой линии паннонского моря.

5. При разведке перлитов на месторождении Палхаза 
с помощью морфологического и структурного анализов 
стало возможным выделение бывших центров риолитовых 
вулканов.

6. На основании как космических, так и аэрофотоснимков 
в Токайских горах возможно по петрографическим и 
морфологическим признакам выделение территорий перс
пективных на бентонит-каолин, кварциты и цеолиты.

7. В Баконьских горах хорошо выделяются структурные 
зоны, контролирующие марганцовые руды (складчатые, 
тектонические зоны) даже и скрытых территориях. Это 
дает очень важную информацию для разведки марганцевых
руд-

s. На территории Аггтелек—Рудабаньских гор на основе 
анализа космических снимков впервые подтвердилось, что 
гипсовое месторождение Алшотелеки контролируется ан
тиклинальной структурой. С помощью снимков были вы
делены дальнейшие кольцевые структуры, перспективные на 
разведку гинсов.

9. В районе Кунпесер в междуречьи Дуная и Тиссы на ос
нове анализа космических снимков были выявлены старицы 
Дуная, а внутри них участки перспективные для разведки 
мелкогалечных Япесков.

Одновременно трестом на выше названных территориях в 
целях контроля информации дистанционных методов было 
проведено обычное полевое картирование, или пройдены 
скважины.

FÖLDTANI KUTATÁS X X X III. év folyam  <1990. év ), 3. szám



MISKOLCI EGYETEM  
BÁNYAMÉRNÖKI KAR  
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 65-111/10-20 
Telex: 62223 MIEGY H 
Telefax: 46-69-554

FELHÍVÁS!

Értesítjük a Miskolci Egyetem (korábban Nehézipari Műszaki Egye
tem) Bányamérnöki Karának volt hallgatóit, az egyetem érdekében tenni 
kész szakembereket, vállalatokat és intézményeket, hogy az Alma Mater 
létrehozta a

„MISKOLCI EGYETEMÉRT” alapítványt.

A z Alapítvány célja és feladata

Hozzájárulás az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nem
zetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzéséhez 
és továbbképzéséhez, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltéte
leinek megteremtéséhez a Miskolci Egyetemen.

Az Alapítvány alapvető feladata, hogy segítse a korszerű oktatás-ku
tatáshoz szükséges gépek, műszerek, számítógépek, mintarendszerek, 
könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosítását, a hazai ipari-intézményi 
kapcsolatok sokoldalú fejlesztését, az idegen nyelvek tanulását, az idegen
nyelvű képzés korszerűsítését, a nemzetközi oktatási és kutatási kapcsola
tok jelentős mértékű bővítését.

Kérjük mindazon kollégákat és intézményeket, akik egyetemünket 
ilyen módon is támogatni kívánják, szándékukat a Bányamérnöki Kar 
Dékáni Hivatalnál jelezzék postacímük feltüntetésével. Részükre a rész

letes tájékoztatót és csatlakozási nyilatkozatot postán küldjük el.

Jó szerencsét!

MISKOLCI EGYETEM  
BÁNYAMÉRNÖKI KAR
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DR. DANK VIKTOR ♦

* A Magyar Természettudományi Társulat 1990. június 18-i 
újjáalakuló közgyűlésén elhangzott megnyitóbeszéd.

Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim!

Szíves tájékoztatásukra, az alapítók megbízásából 
van szerencsém bejelenteni, hogy a nagymúltú M A
GYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 1990. 
április 17-én újjáalakult. Cégbírósági nyilvántartásba 
vétele 1990. május 7-én megtörtént.

Alapítását a TIT keretén belül működő: biológiai, 
csillagászati és űrkutatási, egészségügyi, fizikai-me
teorológiai, földtudományi, kémiai, matematikai, mű
szaki választmányok és az Informatikai Tanács kö
zös egyetértésében határozták el, az 1841-ben alapí
tott társulat szellemének nyomdokain haladva, az 
élet megkövetelte célkitűzésekkel kiegészítve.

Anélkül, hogy mechanikusan párhuzamot vonnánk 
a kereken 150 esztendeje, alapított társulat idején, és 
ma hazánkban uralkodó viszonyok között, érdemes 
néhány hasonlóságra rámutatni. Az akkori szövegek 
veretes nyelvezete ragyogóan érzékelteti a kor akko
ri hangulatát, a tudós hazafiak lelkes törekvéseit.

„A Természettudományi Társulat a reformkor 
idején politikai és gazdasági függetlenségükért vívott 
küzdelem során került alapításra . . . ” Kezdeményező
je a lánglelkű Dr. Bugát Pál orvosprofesszor, később 
1849-ben „Magyarország főorvosa”, majd Világos után 
bujdosni kényszerült tudós, volt.

1841-ben a Budapesten megtartott: „Orvosok és ter
mészettudósok vándorgyűlésén” egy felhívást tett köz
zé: „Aláírási ív a Magyar Természettudományi Tár
sulatra !”

„Alólírottak, a természettudományokat művelni, s 
azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva, 
Részvénytársaságba állunk s becsületünkkel kötelez
zük magunkat az Alapszabályok értelmében közre
dolgozni.”

„Költ Pesten 1841 Tavaszutó 28-án.”

Az ívet 134-en írták alá.

A mostani választmányok hasonló célkitűzésekkel 
és hasonló létszámmal indították az újjáalakítást, de 
annál sokkal kedvezőbb politikai környezetben, hi
szen az egykori alapítók előtt még egy vesztes sza
badságharc árnya kísértett.

Mai célkitűzésünk is a természettudományok ma
gasszintű művelése és népszerűsítése, az ország ter
mészettudományi műveltségének fejlesztése. Ezen be
lül megkülönböztetett figyelmet fordítunk a fiatal te
hetségek felkutatására és támogatására.

Találóan fogalmazta meg indítványában Bugát Pál: 
„A melly nagy haszonnal kecsegtetik a természettu
dományok országunkat, épen olly csigahaladással lát

ju k  hazánkban terjedni és haladni a zo k at...”

Ma is a Társulat fő feladatának tekinti a kutatási 
területeken elért eredmények széles körű terjesztését, 
hiszen másként a korszerű tudományos technikai 
eredmények fogadására sem lehetünk alkalmasak. 
Rengeteg tennivalónk van ezen a téren, kihasználan
dó a rendszer- és szerkezetváltás során megnyílt le
hetőségeket. Világszerte felértékelődött a természet- 

' tudományok szerepe és ennek eredményeként jelen
tek meg a világpiacon magas áron eladható, kere
sett, korszerű termékek és metodikák.

Dr. Zimmermann Ágoston, elnök, állatorvos-akadé
mikus 1938-ban a közgyűlésen így szólt: „Miként a 
tudomány alá van vetve a fejlődésnek, a Kár. Ma
gyar Természettudományi Társulat is az új idők igé
nyeinek megfelelően tud haladni. . .  A  személyek vál
tozhatnak, de a Társulat szelleme állandó és mara
dandó csupán a fejlődés törvényeinek megfelelő át
alakulásnak van alávetve.”

8 8

Akadnak ma olyan vélemények, mely szerint van 
már elég intézmény, társaság a természettudományok 
művelésére, mi szükség lenne újra életrehívni a régi. 
Természettudományi Társulatot! ?

Nem új ellenvetés! De mit mondott erről 1941-ben 
dr. Gombocz Endre a botanika professzora ak. lev. 
tag, első titkár: „Valaha a Társulat hazánkban az első- 
természettudományos központ volt. Ma már nincs 
így. Kutatóintézetek egész sora kér a munkából részt, 
tudományos folyóiratok jelennek meg más intézmé
nyek kiadásában . . .  Kicsinyes elfogultság volna, ha 
ebben féltékenyen, köreink megzavarását látnánk. . .  
Ez azt jelenti, hogy . . .  sikerült a természettudomá
nyokat hazánkban széles körökben megkedvelteim, 
elterjeszteni.”

Ma is ugyanez elmondható, de korunkban is meg
maradt az a sáv, az a hiatus, melyet a Társulat lesz 
hivatott kitölteni.

Szeretnénk, ha folytatódna még tovább, generáció
kon át az a lelkesedés, leleményesség és elszántság, 
de egyben rugalmas taktikai készség, mely a Társu
lat mindenkori vezetését és tagságát jellemezte. Pe
dig nagy viszontagságokon kellett átesniük jeles elő
deinknek, a történelem folyamán. 1841-ben a monar
chiaellenes légkörben, már az alapításhoz is enge
délyt kellett szerezniük a bécsi helytartótanácstól, 
amely csak 1843-ban érkezett meg. Azután pártfogó is 
kellett, amit meg is találtak József nádor fia, István 
főherceg személyében. Az utolsó ülés 1848. nov. 30- 
án volt. A  szabadságharc elbukott, a kompromittálór 
dott személyeknek menekülniük kellett. De a Társulat 
tovább működött, mert mindig megtalálta a megfe
lelő embereket. Működött 1868 után és működött 1919- 
ben a „Tanácsköztársaság Közoktatásügyi Népbiztos- 
ságának” alárendeltségében! Volt idő, amikor a Kosr 
suth címert, volt, amikor a koronás címert kifogá- 
solták-tiltották, volt Magyar, Királyi Magyar és ismét 
Magyar Természettudományi Társulat a neve. Volt 
szegény és hontalan, kislétszámú, kiadványok nélküli 
egyesülés, volt 30 000 taggal, székházzal, számos kiad
vánnyal rendelkező Társulat. Volt! 1953-ig, amikor 
megszüntették.

Csodálatraméltóak azok a szinte látnoki megállapí
tások, állásfoglalások, melyek ma aktuálisabbak, mint 
valaha.

1919!-ben dr. Ilosvay Lajos elnök, kémikus-akadé
mikus, politikai államtitkár így írt: „Amit pedig a 
magyar a tudomány és újabban a természettudomá
nyok érdekében teremtett, annak jótéteményeiben ré
szesülhet a haza minden fia, legyen az tót, legyen az 
román, legyen az szerb.”

1938-ban Zimmermann Ágoston elnök, Gr. Teleki 
Pálhoz írt levelében, aki 40 éven keresztül volt a 
Társulat tagja így idézi 1877-ből Reclus Élisée nagy 
francia geográfust: „Szorongva várjuk az egyensúly 
ama nagy változásait, melyek Európa dunamenti ré
szében lehetetlen be nem következnie. . .  Mi lesz az 
ország jövendő sorsa?”

Csak néhány példa. Nem arra, hogy a történelem 
ismétlődik, hanem arra, hogy a magyarnak mindig 
meg kellett küzdenie ebben a térségben magyarságá
ért, haladásáért, függetlenségéért!

Ma is! És, ha valaki azt kérdené: mi szükség van 
a Társulat újjáélesztésére, egyszerűen visszakérdez
hetnék, hogy mi szükség volt a megszüntetésére! Ha 
erre a magyarázat az, hogy akkor így kívánták meg 
a politikai, társadalmi viszonyok, a válasz csak az le
het erre, hogy most is ugyanerről van szó!

A  lényeg viszont az, hogy ami 150 esztendőn ke
resztül képes volt működni, fejlődni, hatalmas ered
ményeket elérni az ország közműveltségének érde1-  
kében, az ma is hasznos szervezet lehet.

(Folytatás a 118. oldalon)
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