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Az első légifényképek а X IX . század második felében készültek az Ame
rikai Egyesült Államokban, léggömbről. A légi felvételek előnyét a lassú földi 
eljárással készült térképekkel szemben hamar észrevették, a földtani kutatás
ban a harmincas évek elején kezdték el használni. A módszertannal és az ered
ményekkel foglalkozó alapvető publikációk csak az ötvenes évek elején jelen
tek meg (St o n e  1951, Co l w e l l  1952, Su m m e r so n  1954, M il l e r  1961, P e t r u - 
s e v ic s  1962). Azóta az elmúlt húsz évben annyira kifejlődött ez a tudományág 
(aerogeology, photogeology), hogy ennek segítségével manapság a Hold egyes 
részeit jobban ismerik (1:100 000-es térképek), mint Földünk bizonyos terü
leteit.

Hazánkban néhány kutató javasolta a légifényképek felhasználását, ezt 
előadással vagy jmblikációval is alátámasztva. S trö m pl  G. 1930-ban a légi
fényképek geológiai és hidrogeológiai kutatásban való használatáról tart elő
adást. B a n d  a t  H. 1941-ben a Mezőség kutatásában használja először, majd 
1942-ben az erdélyi szénhidrogénkutatásban való használatát szorgalmazza. 
T öm ör  J. 1963-ban a légifelvételek nyersanyagkutatásban való felhasználásá
nak lehetőségeiről ír.

Ezen előzmények ellenére a légifénykép-kiért ékelés nem honosodott meg 
a földtani kutatás módszereként Magyarországon.

E rövid összefoglalás keretében a légi fény kép-kiért ékelés f ö l d t a n i  
t é r k é p e z é s b e n  történő használatának előnyeit kívánjuk hangsúlyozni 
saját, mindössze egyéves tapasztalataink és az irodalom alapján, összegezve a 
legfontosabb tudnivalókat.

A fénykép méretarányát kell kivá- j  táblázat
lasztanunk először (1. táblázat). Ez egy
részt a felvételezés méretarányától, 
másrészt a kiértékelés céljától függ. A 
felvételezés méretaránya a Földtani 
Intézet programjában 1:10 000-es, il
letve 1:25 000-es.

A fénykép készítésének legkedvezőbb 
ideje tavasszal és ősszel van, amikor a 
felszín kopár, nem takarja el a növény
zet a kibúvásokat és a terep jellegzetes 
hajlatait, formáit. A napsugárzást te
kintve pedig egy felvétel esetén a 20—30
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fokos sugárzás eredményezi a legkedvezőbb képet. Két kép esetében a legked
vezőbb, ha egy nagy és egy kis megvilágítási szögű képpár térhatását nézzük 
(H a c k m a n , К. J. 1967).

A légifelvétel nagysága. A rendelkezésre álló fényképek közül jól kezelhető, 
sztereoszkóp alá is helyezhető méret a 18X18, ill. 23X23 cm-es kontakt- 
másolat. E felvételeken sztereo-kiértékelés akkor végezhető, ha kb. 60%-os 
átfedéssel készülnek. Kedvezőtlenebbek a 36X36 cm-es nagyítások, amelyek 
között rendszerint csak kb. 20%-os átfedés van, ezért csak sík-kiértékelés vé
gezhető rajtuk. Sík-kiértékelés segítségével csak az észlelési pontokat, illetve 
foltokat tudjuk feltüntetni. Sztereo-kiértékeléssel minden irányú vizsgálódást 
végezhetünk.

A légifelvételeket többféle műszerrel lehet kiértékelni. A földtani kiérté
keléshez legelterjedtebb a tükrös sztereoszkóp. Magyarországon forgalomban 
levő sztereoszkóp típusok: Gamma, Wild, Zeiss (német), SIS-2 (lengyel). 
Az utóbbi kettő nagyítóval is fel van szerelve. A Földtani Intézet jelenleg 
két sztereoszkóppal rendelkezik.

A f ö l d t a n i  k i é r t é k e l é s  m ó d s z e r e i t  terjedelmes irodalom
anyag ismerteti. Ezek elsősorban a természet formáinak tipizálásával foglal
koznak (hegységtípusok, vízhálózattípusok stb.). A képződményeket — fehér
fekete kép esetében — a szürke szín különböző tónusai alapján, színes kép 
esetében a színváltozatok alapján különítik el. Színes felvételeket sajnos nem 
állt módunkban tanulmányozni, bár a földtani kiértékelés hatékonyságát ezek 
legalább 50%-kai megnövelnék.

Egyre elterjedtebbek viszont a légi fotó-katalógusok. Ezekben bemutatják 
— az őslénytani határozókönyvekhez hasonlóan — egy terület vagy ország 
típusos felvételeit. Ezek segítségével ismerhető fel például egy terület töréses, 
gyűrődéses vagy táblás szerkezete. Magyarországon viszonylag könnyű a 
képek kiértékelése, mert ún. ,,fehér” területet nem találunk; az egységesített 
1:25 000-es kéziratos térképek az egész országra kiterjednek. Tehát egy terület 
vizsgálatánál előre tudjuk, hogy mezozóos, paleogén, neogén vagy kvarter 
területtel van-e dolgunk. Ezzel már sok rétegtani egységet kizártunk és a fény
kép tónusait már viszonylag kevés sztratigráfiai egységre kell beosztanunk. Ha 
a rétegek valamelyikét azonosítottuk a fényképen látható folttal, akkor azt 
kiterjeszthetjük a hasonló típusú foltokra is. Természetesen mindig maradnak 
olyan feltárások, ill. határkérdések, amelyeket a terepen kell megvizsgálnunk, 
de ez elenyésző terepi munkát jelent.

A módszer legnagyobb jelentősége az észlelési térkép kamerális előkészíté
sének lehetőségében rejlik. A gyakorlat azt mutatja, hogy a képen nem észlel
hető feltárások csupán észlelési pontok és ezek 95%-a megegyezik a környezet 
rétegtanával. Csupán 1 — 2 pont tér el a környezetétől, ezek pedig a generali
zálás miatt legtöbbször amúgy sem kerülnek rá a földtani térképre.

A kamerális munka után a terepi azonosítás és a mintavétel nem küszö
bölhető ki, a bejárási útvonalak helyes megválasztásával azonban a bejárás 
időigénye mintegy egyharmadára csökkenthető.

A fedetlen földtani térképet az észlelési változat alapján szerkesztjük. Ezt 
a munkát is lényegesen megkönnyíti a terep térhatásban való vizsgálata, bár 
a szerkesztést nehezíti, hogy a sztereoszkópban magasított, túlrajzolt képet 
látunk. A tektonikai és ősföldrajzi térképet célszerűbb kisebb méretarányú,
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azaz nagyobb területet magába foglaló fénykép felhasználásával megszerkesz
teni. A szerkezeti vonalak felismerése, eddigi tapasztalataink szerint, elég 
nehéz. A dőlésirány szinte minden esetben könnyen meghatározható. A dőlés
szöget ritkán lehet mérni, akkor is csak megközelítőleg, mert a sztereoszkóp 
a magasságot torzítja.

A fotogeológiai térképek készítésénél elengedhetetlen a geomorfológia 
gyakorlati ismerete. Igen könnyű a holocén (főleg patakhordalék) képződmé
nyek elkülönítése idősebb képződményektől, súvadások—csúszások felismerése, 
talajerózió kimutatása. Utóbbiak a kutatóárkok és aknák létesítésekor, a 
többi adatnak pedig építésföldtani—mérnökgeológiai változatok készítésekor 
van nagy jelentőségük. Földtani térkép szerkesztésekor jól felhasználható a 
légifénykép vulkáni (főleg láva) képződmények elterjedésének kimutatására.

A kiértékelést pauszpapíron végezzük. Az egyes lapok összeillesztésének 
alapja a pontos illesztőpontok kijelölése. Az elkészült földtani térképet kívánt 
méretarányra kicsinyítjük, majd erről a végleges topográfiai térképre szer
kesztjük. A kicsinyítés közben egyúttal generalizálást is végzünk. A 1,00X0,75 
mm-nél kisebb foltokat csak észlelési pontként ábrázolhatjuk.

Hazai viszonyok között nagy előny, hogy az új fényképek 1957-től folya
matosan készülnek és így frissebb és pontosabb topográfiát szolgáltatnak, 
mint a topográfiai térképek. Sajnos a végleges földtani térkép többnyire az 
elavult topográfiai térképre kerül és így sokszor a fényképi pontosság ismét 
csökken.

Az Intézet terepi osztályain az elmúlt évben három helyen kezdtük meg 
légifényképek kiértékelését [a Síkvidéki (1:10 000), az észak-magyarországi 
(1:10 000, 1:20 000), és újabban a Víz- és Építésföldtani osztályokon 
(1:10 000)]. Az arány a szomszédos országok intézeteiben sem sokkal jobb; 
az aerofotogeológia legjobban elterjedt Jugoszlávia és a Szovjetunió egyes 
részeinek kutatásában. Itt jegyezzük meg, hogy a Szovjetunióban az 1:100 000- 
es méretaránynál részletesebb földtani felvétel megkezdését csak a légifényké
pek elkészülte után engedélyezik.

A légifényképekre való átállás persze nem történhet egyik napról a má
sikra. A légifényképek alkalmazását helyenként úgy szervezik meg, hogy egy 
kisebb csoport folyamatosan végzi a fényképsorozatok kiértékelését, megelőzve 
a terepi munkát, minden terepi osztály számára. A terepi munka gyorsítása 
miatt az a cél, hogy minden terepi geológus kezébe egy előre durván kiértékelt 
fotogeológiai térkép kerüljön. A hazai viszonyokat figyelembe véve (térképe
zési méretarányok és volumen, növényzettel, vastag talajtakaróval és negyed
időszaki képződményekkel fedett, nagy %-ban mezőgazdasági művelés alatt 
álló terület, általában bonyolult szerkezeti viszonyok) célszerűbbnek látszik 
egyelőre a területet jól ismerő kutatók részéről történő előzetes kiértékelés, 
majd szerkesztés.

A légifényképek használatának jelentőségét ö s s z e f o g l a l v a ,  el
mondhatjuk :

1. Az ennek alapján elkészült földtani térkép merőben új felvétel és nem 
a régi térkép reambulációjából vagy egyszerűen annak szolgai másolásából 
születik.

2. A térképek átfutási idejét gyorsítja, a terepi munkát és a költségeket 
jelentősen — mintegy egyharmaddal — csökkenti.
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3. Az ily módon készülő térképek tartalmi és pontossági színvonala jobb 
minőségű.

4. A térképezés módszertani továbbfejlesztésének legfőbb lehetőségeit ez a 
módszer nyújtja, különösen ha majd kis és nagy méretarányú, színes és infra- 
technikával készült felvételek földtani kiértékelésére is lehetőségünk nyílik.
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GEOLOGISCHE DEUTUNG VON LUFTBILDAUFNAHMEN 
UND DEREN ROLLE IN GEOLOGISCHER KARTIERUNG IN UNGARN

v o n

G. H á m o r  u n d  T. C z a k ó

Die ersten Luftbilder wurden — von Luftballons — in der zweiten Hälfte 
des X IX . Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten gemacht. Den Vorteil der 
Luftbilder im Vergleich mit den langsamen Landesaufnahmen hat man bald 
erkannt und am Anfang der Dreißiger Jahre wurde diese Methode auch in der 
Geologie eingesetzt. Die einschlägigen grundlegenden Publikationen über 
Methodik und Ergebnisse erschienen erst am Anfang der Fünfziger Jahre 
(St o n e  1951, Co l w e l l  1952, S u m m e r so n  1954, M il l e r  1961, P e t r u s e v ic s  
1962). Während der seitdem vergangenen zwanzig Jahren hat sich dieser 
Wissenschaftszweig so weit entwickelt (aerogeology, photogeology), daß heut
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zutage, dank den neuen Errungenschaften der Technik, uns manche Teile 
des Mondes mehr bekannt sind (Karten im Maßstab 1:100 000), als gewisse 
Teile des Erdballs.

In Ungarn haben einige Forscher die Anwendung von Luftbildern vor
geschlagen, dieser Vorschlag auch mit Vorträgen und Publikationen unterstüt
zend. In 1930 hielt G. Ström pl  einen Vortrag über die Anwendung von Luft
bildern in geologischen und hydrologischen Forschungen. In 1941 war H. 
В a n d  a t  der erste, der diese Methode — bei der Untersuchung des Mezőség — 
anwendete, und in 1942 bedrängte er auf ihren Einsatz zu Sucharbeiten auf 
Erdöl und Erdgas in Siebenbürgen. In 1963 schrieb J. T om or  von den An
wendungsmöglichkeiten von Luftbildaufnahmen in Erkundung.

Trotz dieser Präliminarien hat sich die Deutung von Luftbildern nicht 
das Bürgerrecht in der Praxis der geologischen Forschung und Erkundung 
erworben.

Im Rahmen dieser kurzen Zusammenfassung möchte Verfasser die Vor
teile des Einsatzes von Luftbilddeutungen in geologischer Kartierung unter
streichen, zusammenfassend dabei das wichtigste Wissenswerte, anhand 
seiner eigenen, nur noch auf eine Zeitspanne von ein Jahr zurückblickenden 
Erfahrungen und der Literaturangaben.

Geologische Deutung der Luftbilder

Den Methoden der geologischen Deutung ist eine beträchtliche Menge 
von Literatur gewidmet. Diese Arbeiten befaßen sich vor allem mit der geo- 
morphologischen Typisierung (Gebirgstypen, Wassernetz typen usw.). Die 
Formationen werden — im Falle von Schwarzweißbildern — auf Grund der 
verschiedenen Tönen der grauen Farbe, im Falle von Farbbildern anhand der 
Farbenvariationen unterschieden. Verfasser und seine Mitarbeiter waren leider 
nicht in der Lage, Farbbildaufnahmen zu studieren, obwohl diese die Effek
tivität der geologischen Deutung mindestens um 50% erhöhen würden.

Immer größere Verbreitung gewinnen aber die Luftbildkatalogen. In 
diesen werden — den Schlüsseln zur Bestimmung von Fossilien ähnlich — 
die typischen Aufnahmen eines Gebietes oder Landes angegeben. Mit deren 
Hilfe ist beispielweise die Bruch-, Falten- oder Tafelstruktur eines Gebietes 
erkennbar. In Ungarn lassen sich diese Bilder ziemlich leicht deuten, weil in 
diesem Lande es keinen „weißen55 Fleck gibt. Die nach unifizierten Instruktio
nen hergestellten Karten im Maßstab 1 :25 000 umfassen das ganze Landes
territorium. Bei der Untersuchung eines Gebietes weiss man also im voraus, ob 
es sich um ein mesozoisches, paläogenes, neogenes oder quartäres Gebiet 
handelt. Damit sind bereits mehrere stratigraphische Einheiten ausgeschlossen 
und die Töne der Karte muß man nunmehr lediglich in relativ wenige strati
graphische Einheiten aufteilen. Ist eine der Schichten mit dem auf dem Bild 
sichtbaren Fleck idetifiziert worden, so kann diese Bestimmung auch auf die 
Flecken analogen Typs extrapoliert werden. Es bleiben natürlich immer solche 
Aufschlüsse, Grenzfragen uzw. übrig, die am Gelände geprüft werden müssen, 
aber dies braucht wesentlich weniger Geländearbeit.

Die größte Bedeutung der Methode liegt in der kammeralen Vorbereitung
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der Faktenkarten. Die Praxis zeigt, daß die auf dem Bilde nicht beobacht
baren Aufschlüsse bloß Beobachtungspunkte sind und deren 95% stimmen mit 
der Stratigraphie der Umgebung überein. Lediglich 1 oder 2 Punkte weichen 
von der Umgebung ab, aber diese werden wegen Generalisierung in meisten 
Fällen nicht auf die geologische Karte übertragen.

Nach den kammeralen Arbeiten kann es von der Identifizierung am Ge
lände und von der Probenahme nicht abgesehen werden, doch durch richtige 
Auswahl der Befahrungsmarschrouten kann der Arbeitszeitaufwand auf 
Befahrungen auf etwa ein Drittel gekürzt werden.

Die abgedeckte geologische Karte wird anhand der Faktenkarte ange
fertigt. Auch diese Arbeit wird durch die das Studiums des Geländes in drei 
Dimensionen wesentlich erleichtert, obwohl die Tatsache, daß man im Stereo
skop ein übererhöhtes, im vertikalen Maßstab mit Übertreibung gezeichnetes 
Bild zu sehen bekommt, macht die Kartenanfertigung schwerer. Es ist zweck
mäßig, die tektonische und paläogeographische Karte anhand eines Bildes 
von kleinerem Maßstab — d. h. auf Grund eines Bildes, das eine größere 
Fläche beinhaltet — anzufertigen. Nach den bisherigen Erfahrungen des Ver
fassers ist es ziemlich schwer, die Strukturlinien zu erkennen. Die Fallrichtung 
läßt sich in fast jedem Falle leicht bestimmen. Der Fallwinkel kann selten und 
selbst dann nur annähernd gemessen werden, weil das Stereoskop im vertikalen 
Maßstab (in der Höhe) mit gewisser Verzerrung arbeitet.

Zur Anfertigung photogeologischer Karten ist die praktische Kenntnis 
der Geomorphologie unentbehrlich. Holozäne Ablagerungen (vor allem Bach
geschiebe) können sehr leicht von den älteren Formationen unterschieden 
werden. Auch Rutschungen und Gleitungen, sowie Bodenerosionserscheinungen 
lassen sich leicht erkennen. Letztere sind beim Vortrieb von Schurfgräben, 
sowie beim Niederbringen von Schächten von großer Bedeutung. Die sämt
lichen Angaben sind aber bei der Herstellung von ingenieurgeologischen Karten
blättern von größten Nutzen. Bei Anfertigung geologischer Karten können 
die Luftbilder zum Nachweis der Verbreitung von Vulkaniten (vor allem 
Lavagesteinen) besonders gut benützt werden.

In den Kartierungsabteilungen der Anstalt wurde 1968 die Deutung von 
Luftbildern an drei Stellen in Angriff genommen: Abteilung Flachlandgebiete 
(1:10 000), Abteilung Nordungarn (1:10 000 und 1:20 000) und Abteilung 
Hydrologie und Ingenieurgeologie (1:10 000). In dieser Hinsicht ist die Situa
tion auch in den Instituten der Nachbarländer nicht viel besser. Am verbreitet
sten ist die Aerophotogeologie in der Forschung und Erkundung Jugoslawiens 
und mancher Teile der UdSSR. Der allgemeine Einsatz von Luftbildern ist 
natürlich nicht von einem Tag auf den anderen durchführbar. An manchen 
Stellen werden diese Arbeiten auf solche Weise organisiert, daß eine kleine 
Gruppe sich stets mit der Deutung von Bildserien befaßt, und die Kartierungs- 
Teams erst im Besitze der Ergebnisse die Geländearbeiten beginnen. Zur 
Beschleunigung der Geländearbeiten trachtet man danach, daß jedem kartieren
den Geologen eine im voraus grob gedeutete photogeologische Karte aus
gehändigt werden kann. Unter Berücksichtigung der in Ungarn bestehenden 
Verhältnisse (Kartierungsmaßstäbe, und -Volumen; ein in hohem Prozentsatz 
landwirtschaftlich gebautes Land mit einer üppigen Vegetation und mächtiger 
Boden- und Quartärdecke; gewöhnlich ziemlich komplizierte Strukturver
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hältnisse usw.) ist es zwecksmässiger, die gedeuteten Luftbilder vorderhand 
nur den guten Kennern des Gebietes zur Verfügung zu stellen die sie danach 
auszuwerten und die Karte auf dieser Grundlage anzufertigen haben.

Z u s a m m e n  f a s s e n d  kann folgendes festgestellt werden:
a) Die auf Grund der Luftbildergebnisse angefertigte geologische Karte 

ist eine vollkommen neue Aufnahme, die nicht einfach aus der Reambulierung 
des Gebietes einer alten Karte oder aus deren sklavischen Kopierung resultiert .

b)  Die in der Frage stehende Methode beschleunigt den Durchlauf der 
Karten und verkürzt die Kosten beträchtlich, etwa um ein Drittel.

c)  Die mit dieser Methode angefertigten Karten sind von höherem Niveau 
sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch der Genauigkeit.

d) Die Hauptmöglichkeiten zur Weiterentwicklung der Kartierung 
werden durch diese Methode angeboten, insbesondere, wenn dabei die geolo
gische Deutung von klein- und großmaßstäbigen, mit Infratechnik gemachten 
Aufnahmen auch ermöglicht wird.




