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A FÖLDTANI TÉRKÉPEK iBRÁZOLiSMÓDSZERTAM KÉRDÉSEI

Irta: Brezsnyánszky K ároly

A földtani térképek használhatósága, közérthetősége és világos olvasha
tósága nagymértékben függ az ábrázolás módjától, az alkalmazott jelölések 
és színek felhasználásától, a nyomdai kiviteltől. A földtani, elsősorban a komp
lex földtani térképek sokoldalú szakmai mondanivalóját csak az ábrázolás
technikai megoldások körültekintő alkalmazásával lehet közérthetővé tenni. 
A legmegfelelőbb módszerek kiválasztásával kell törekednünk az ábrázolás 
tökéletességére, ugyanakkor pedig egyszerűségére is.

A tematikus térképek fiatal, alig negyedszázados tudománya foglalkozik 
ábrázolás-módszertani kérdésekkel. Az alábbiakban P il l e w iz e r , W. (1964) 
rendszerét követve és Sc h w e is s t h a l , R. (1967) módszertanát figyelembe véve 
foglaljuk össze a földtani térképek készítésében alkalmazott kartográfiai mód
szereket.

A földtani adatok, jelenségek térképi megjelenítése a következő ábrázolási 
módszerekkel történhet:

1. Jelkulcs (szignatúra) módszere
2. Felületkartografálási módszer
3. Izovonalak módszere
4. Vektormódszer
5. Pontmódszer
6. Kartodiagram módszere
7. Kartogram módszere

1. A jelkulcs (szignatúra) módszere

A jelkulcsi ábrázolás a tematikus térképezés egyik legkorábbi módszere. 
A földtani térképek előfutárainak közös jellemzője, hogy a földtani vonatkozású 
adatokat jelkulcsi módszerekkel, a földfelszínre vonatkozó egyéb jelektől el 
sem választva ábrázolták. A mai földtani térképeken a szignatúra módszere 
másodrendű jelentőségű lett a felületábrázolás módozatai mellett.

A jelkulcs fogalmán a földfelszín valamely objektumának vagy objektum
csoportjának többé-kevésbé absztrahált ábrázolását értjük, így tipikus ismer
tető jelei: a) helyhez hű, b) nem alaprajzhű, c) méretarányon felüli.

A jelek csoportosításának több szempontja van (forma, nagyság, szín, 
jelleg), de most csak a legutóbbit, a jelleg szerinti elkülönítést emelnénk ki.
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Ennek alapján, a külalakot tekintve, a követ
kező felosztást lehet tenni (1. ábra):

a) G e o m e t r i a i  a l a k z a t o k .  Ide 
sorolhatjuk a földtani térképeken leggyakrab
ban használt jelzést, a mélyfúrások jelét, amely 
mindig kör. A mélyfúrás nagyságát, fontossá
gát a körbe helyezett ponttal, vagy dupla kör 
alkalmazásával jelölhet jük. Mindig tartozik hoz
zá megírás is.

A legtöbb szígnaturális jelzést a gazdaság- 
földtani térképeken alkalmazzuk. Hasznosítható 
ásványi nyersanyagok előfordulási helyeit meg
szabott jelekkel ábrázoljuk. Mivel a gazdaság
földtani térképek alapja vagy teljes, vagy ösz- 
szevont színes földtani térkép, a jelek mindig 
fedőszínnel (fekete, sötétbarna stb.) készülnek. 
Az alkalmazott jelek mérete jelezheti az elő
fordulás mennyiségi viszonyait, pl. a nyomok
ban előforduló ásványi nyersanyagokat a töb

bitől eltérő (kisebb) jellel szokás ábrázolni. Minden esetben utalnunk kell arra, 
hogy művelés alatt álló, felhagyott vagy reménybeli előfordulásról van-e szó. 
Ezt legtöbbször a jeleken elhelyezett vonalkák mutatják.

b) B e t ű k  és s z á m o k .  Önállóan nem alkalmazzák (a képződ
mények indexei nem ide tartoznak), hanem fúrás és nyersanyag-előfordulás 
jele mellett magyarázó szerepük van. Fúrások indexei a betű- és szám jelzést, 
az elért képződmények (leggyakrabban a talp és a negyedkori fedő alatti első 
képződmény) földtani indexeit és a mélységi adatokat (tengerszinthez viszo
nyított és abszolút) tartalmazzák, tört alakban felírva.

c) S z i m b o l i k u s  j e l z é s e k .  Meglehetősen kevés számú jelölés 
tartozik ide. Mindössze a bányák, aknák helyét jelöljük a keresztbe tett két 
kalapáccsal. A szimbólum helyzete az objektum működő vagy felhagyott jel
legét mutatja.

Néhány morfológiai elem, teraszok, kőfolyások, törmelékkúpok, valamint 
dolinák, víznyelők, barlangok, kőfülkék jelölése szintén szimbolikus jelzésekkel 
történik.

d) T e r m é s z e t  ut  á n z ó  k é p e k  (piktogramok). Ritkán alkal
mazott jelölések. Az ősmaradvány-lelőhelyek feltüntetése történik pl. ezzel 
a módszerrel. El lehet különíteni a mikro- és makro fauna, valamint a növény
maradványok előfordulásait. Ősföldrajzi térképeken is számos lehetőség adó
dik piktogramok alkalmazására, ezek szemléletesebbé, változatosabbá teszik 
a térképet.

1. ábra. Jelkulcsbeli (szignatú- 
ra) jelek

a ) geometriai alakzatok, b) betűk és 
számok, c)  szimbolikus jelzések, cl) ter- 

mészetutánzó képek (piktogramok)

Abb. 1. Signaturen der Legende
a ) geometrische Formen, b) Buchsta
ben und Ziffern, c ) Symbole, cl) Pik- 

togramme

2. Felületkartografálási módszer

A felületi módszer a kétdimenziós, síkszerű objektumok és jelenségek 
különböző méretarányú ábrázolására nyújt egyszerű és szemléletes lehetőséget. 
Mivel a földtani térképeken az egyes képződmények elterjedését síkba vetítve 
ábrázoljuk, ez a módszer vált a legfontosabb ábrázolástechnikai megoldássá.



FELÜLETKARTOGRAFÁLÁSI MÓDSZEREK I
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A képződmények elterjedésén kívül ezzel a módszerrel fejezzük ki azok korát, 
kőzettani minőségét és állapotát. Az ábrázolást abszolút, illetve relatív módon, 
grafikus pontosságú vagy vázlatos területtel lehet megoldani.

Abszolút, grafikus pontosságú ábrázolás akkor lehetséges, ha egy terület 
valamely konkrét jelenséggel (kőzetminőség) vagy valamiféle határozott állan
dóval (rétegvastagság) a szomszédos területektől elhatárolható. Ez a földtani 
térképeken legáltalánosabban alkalmazott módszer. A kartografálás pontossága 
csak a méretaránytól és a generalizálás mértékétől függ.

Relatív, grafikus pontosságú ábrázolást akkor alkalmazunk, ha egy ob
jektum vagy egy jelenség az adott területen belül megkülönböztethető kon
centrációban lép fel. Ebben az esetben a részterületek egymáshoz való viszonya 
relatív (pl. nyersanyag-koncentráció változása egy telepen belül).

Vázlatos ábrázolásmódot alkalmazunk, ha a jelenségek nem rendelkeznek 
a pontos körülhatárolhatóság kritériumával (pl. nem ismerjük egy mélybeli 
képződmény pontos elterjedését). A vázlatos területet — bizonytalanságot 
jelölő — szaggatott vonallal határoljuk körül vagy határoló jelet nem alkal
mazva, felületi jelzésekkel különítjük el.

A felületkartografálást
a) körülhatárolással
b) felületi színezéssel
c) vonalkázással
d) sematikus jelek alkalmazásával
e) megírással, számozással

végezhetjük el. A felsorolt módszereket külön-külön is alkalmazhatjuk, de álta
lánosabb a kombinált használat. Egyedül a vonalkázás és a sematikus jelek 
zárják ki egymást, a többi módszer bármilyen kombinációban alkalmazható. 
Földtani térképeken alkalmazott komplex ábrázolásmód esetén a körülhatárolt 
folton felületi színezéssel jelöljük a képződmény korát, sematikus jelekkel kőzet
tani minőségét, a megírással pedig pontosabbá tesszük a jelölések informá
cióit.

a) K ö r ü l h a t á r o l á s  (kontúrvonal). Az abszolút és relatív grafikus 
pontosságú ábrázolás esetén mindig alkalmazzuk a képződményeket elválasztó 
határvonalakat. Színe fekete vagy sötétbarna, vastagsága legtöbbször 0,1 mm. 
Észlelt, szerkesztett és feltételezett határokat a vonal szaggatásával különí
tünk el, az utóbbi két esetben ábrázolásmódunk vázlatosnak tekinthető.

b) F e l ü l e t i  s z í n e z é s .  A földtani térképek legősibb ábrázolási 
módja. Már a legelső földtani térképeken is különféle színekkel jelölték az eltérő 
kőzeteket, képződményeket. Az egyes színek használatában kezdetben semmi 
rendszer nem volt. A rétegtan fejlődése azonban a térképi ábrázolásmód re
formját is magával hozta. Az 1881-ben Bolognában megtartott II. Nemzetközi 
Geológiai Kongresszuson dolgozták ki a földtani térképek egységes szín- és 
jelkulcsát (Коен A. 1886). A színhasználat alapelve az volt, hogy minél idősebb 
egy képződmény, annál sötétebb színnel kell jelölni. Az egyes időszakok 
— akkori elnevezés szerint ,,systema” — más-más színt kaptak. Az idősebb =  
sötétebb-elv érvényesült az egyes időszakok szerinti további felosztásban is. 
Az üledékes kőzetekre vonatkozó színelőírásokat kisebb változtatásokkal ma
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is használjuk (Instruktion 1958). 
A változtatásokat a rétegtan to
vábbi fejlődése tette szükségessé, 
pl. önálló időszak rangot kapott 
az ordovicium.

A magmás és metamorf kő
zeteket is különféle színekkel je
löljük, összetételük, illetve me
tamorf fáciesük alapján. A szín- 
használat azonban közel sem 
olyan egységes, mint az üledékes 
képződmények esetén, egyrészt 
a magmás kőzetek rendkívüli 
változatossága, másrészt a me
tamorf kőzetek besorolási nehéz
ségei miatt.

A színelőírásokhoz nem minden esetben tudunk hűek maradni. Például 
a vulkáni területekről készült, nagy méretarányú térképeken nem tudjuk az 
adott egy-két színnel kifejezni a képződmények változatos összetételét. Ilyen
kor csak az esztétikai követelmények szabnak határt a színek kiválasztásánál. 
Sorozattérképek esetén azonban ragaszkodni kell a színhasználat következe
tességéhez.

c) V o n a l k á z á s .  A vonalkázás, földtani jelentés nélkül, egyszerűen 
a foltok megkülönböztetésének eszköze. Vízszintes, függőleges, jobb és bal 
irányba dőlő, valamint ezek kombinációiból adódó keresztsraffokat alkalmaz
hatunk. Vonalkázásnak minősül a pont- vagy foltsor is, ha nincs kőzettani 
jelentése. A vonalak vastagsága és távolsága a foltok nagyságának, a célszerű
ségnek és az esztétikai követelményeknek a függvénye. Figyelemmel kell 
lennünk a különféle vonalkázások érintkezésénél kialakuló kontraszthatásra 
(2. ábra). Jó kontraszthatás kialakítása előnyösen befolyásolja a térkép ked
vező képi összhatását. A vonalkázást legtöbbször egyszínű nyomtatott tér
képeken, térképvázlatokon (szövegközti ábrán) alkalmazzuk, de használjuk 
színes nyomtatott térképeken is (I. mell. B, C, D). Utóbbi esetben például 
egyszerű és szemléletes módon ábrázolhatjuk az át halmozott képződményeket, 
utalva azok genetikájára is. (Pl. egy negyedkori törmelékes üledék ábrázolása: 
a negyedkor világossárga színére az eredeti, áthalmozott képződmény korának 
megfelelő színű rasztert nyomunk rá.)

d) S e m a t i k u s  j e l e k .  A kőzet jelek a vonalkázás speciális fajtái
nak tekinthetők. A különféle jelek földtani jelentést hordoznak, és kiválasz
tásuk úgy történt, hogy alakjukkal mintegy jelezzék a kőzet szerkezetét. Ezek 
alapján külön jelcsoportot használunk a magmás, az üledékes és a metamorf 
képződmények ábrázolására. Az egyes csoportokon belül is vannak hagyo
mányok a jelek használatát illetően. A mélységi, granitoid kőzetek jelölésére 
a kereszt (-f-, X stb.) különféle változatait, a fiatalabb kiömlési kőzetekre a 
„ v ” jel variált elhelyezéseit használjuk. A lösz, homok törmelékes jellegét 
pontokkal, a mész- és dolomitüledékek jó régezettségét a téglakötés jelének 
felhasználásával fejezzük ki. A metamorf palák gyüredezettségét tükrözik a 
használatos, különféle hullámvonalak (I. melléklet C, D).

2. ábra. Példa a rossz és jó kontraszthatásra 
(Metz, R. 1962 nyomán)

Abb. 2. Beispiel für das falsche und gute 
Kontrasteneffekt (nach R. Metz 1962)
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A jelek méretének és színének megválasztása az esztétikai követelmények 
figyelembe vételével történik. Jelentős mértékben emeli a térkép értékét, ha a 
kőzetjelek elhelyezésével a képződmények fő csapásirányát is kijelöljük. Hazai 
térképkiadásunkban még nem használjuk ki eléggé ezt a lehetőséget!

A határvonalak elhagyásával vázlatossá tehetjük ábrázolásunkat, jelezve, 
hogy a képződmény pontos lehatárolása nem lehetséges.

e) M e g í r á s ,  s z á m o z á s  (indexek). A földtani indexek, vagyis 
betűk és számok kombinációjából kialakított képletek egyesítik magukban a 
képződményekre vonatkozó rétegtani, kőzettani, őslénytani és faciológiai 
ismereteket, tehát összefoglalóan fejezik ki mindazt, amit egyéb jelölésekkel 
(felületi színezés, sematikus jelek, vonalkázás) külön-külön nem érünk el. 
Önállóan mégsem alkalmazunk indexet, hanem segítségével kiegészít jük és tel
jessé tesszük a térképi ábrázolást.

A térképi foltok számokkal vagy betűkkel történő megjelölése már a korai 
földtani térképeken is megtalálható. Ekkor még nem люк külön jelentése e 
jelzéseknek, csak a színek pontos azonosítását segítette elő. A számozást, bár 
didaktikailag nem előnyös az alkalmazása, ma is használjuk. Elsősorban az 
egyszínű, vázlatos ábrázolásmód mellett van létjogosultsága, de ekkor is csak 
a felületi jelzések azonosítását segíti (I. mell. B, D).

A megírások, indexek sokat változtak az idők folyamán. Kezdetben alig 
jelentettek többet, mint a számozás, a rétegtani szemlélet uralomra jutásával 
azonban elérték mai, igazi jelentőségüket.

Az indexeket a latin ABC nagy- és kisbetűiből, a görög ABC kisbetűiből 
és arabs számokból állítjuk össze. Az indexek segítségével a nemzetközi réteg
tani felosztásnak megfelelően a kőzetek korát, vagy pedig a kőzet valamely 
helyi rétegtani egységhez (rétegsorhoz, összlethez stb.) való tartozását, a kő
zetek faciális jellemzését (tengeri, szárazföldi, széntartalmú stb.), kőzettani 
jellemzését, összetételét és szükség esetén az elkülönített egységek ás\ránytani 
összetételében megfigyelhető sajátságokat jelöljük.

Egy képződmény teljes földtani indexe meglehetősen bonyolult és méretei 
miatt gyakorlati szempontból kényelmetlen a használata. Éppen ezért az 
indexek rövidítése megengedhető. Áttekintő méretarányú térképeken a jel
kulcsban feltüntet jük a teljes, A âlamint a foltokba kerülő rövidített indexeket 
is. Bészletes, nagy méretarányú térképeken csak rö\ddített indexeket hasz
nálunk.

A földtani index mindig álló betűkből és számokból tevődik össze (kivéve 
a görög betűket). A betűk nagysága nem függvénye a méretaránynak, esetleg 
csak a foltok nagyságának, ugyanazon térképen vágj térképsorozaton azonban 
mérete mindig állandó. A jó olvashatóság érdekében fekete színnel nyomtat
juk. Ha alája feketével nyomott sematikus kőzetjel kerülne, akkor azt a betűk 
helyén meg kell szakítani.

3. Izovonalak módszere

Az izovonalas ábrázolási módszert széleskörűen alkalmazzuk a földtani 
vonatkozású térképek szerkesztésénél. Az izovonalas ábrázolással vagy konkrét 
földtani mondanivalót fejezünk ki (3. ábra), vagy a rokontudományok egyes
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3. ábra. Példa izovonalak alkalmazására (Körössy L. 1958 nyomán. — Földt. Közi. 88.
k. 3. f.)

Abb. 3. Beispiel für die Anwendung von Isolinien (nach L. Körössy 1958. — Földt. Közi.
Bd. 88, PL 3)

vizsgálati eredményeit rögzítjük és ezt összevetve a földtani tartalommal, 
annak j3ontosabb, új szempontok szerinti értékelését tesszük lehetővé. Ennek 
megfelelően az analitikus, komplex és szintézistérképeken egyaránt létjogosult
sága van ezen ábrázolásmódnak. Mivel izovonalakkal mérési eredményeket 
értékelünk ki, elsősorban a hidrológia, geofizika, geokémia területén alkal
mazzuk. Mélyföldtani térképek esetén szinte elengedhetetlen a mélyfúrási 
rétegsorok kiértékelése alapján szerkesztett (egyes szintekre, rétegekre, me
dencealjzatra stb. von atkozó) izo vonalas ábrázolás. A leggyakrabban használt 
izovonalak a következők: izohipsza, izobath, izopach, izokoncentráció. Föld
tani szintézistérképeken az ősföldrajzi, őséghajlati viszonyokra utaló paleo- 
izobath, i>aleoizoterm, paleoizohalin stb. vonalakat tüntetjük fel.

Az izovonalas ábrázolás 'pontossága a mérési eredmények, az értékkóták 
sűrűségétől és megbízhatóságától függ. Fontos az izovonalak közötti inter-
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vallumok alkalmas megválasztása. A túl nagy értékközök a közlés elszegé
nyedését eredményezik, fordítva pedig, a túl kicsiny különbségek ábrázolása 
a térkép túlterheléséhez vezet és az áttekinthetőség rovására megy. A fokoza
tokat egyenértékűen vagy progresszíven növekedve lehet kijelölni, ennek meg
választását az adatok természete és a méretarány befolyásolja.

Az izovonalas ábrázolás kivitelezése (a vonalvastagság, a szín és a hozzá 
tartozó megírás módjának megválasztása) a bemutatott jelenség fontosságától 
és a térkép egyéb mondanivalójától függ. Az izovonalak közét, a kis méret
arányú földtani térképek hipszometrikus domborzatábrázolásához hasonlóan,, 
színezhetjük is. Ez a felületszínezés a térkép áttekinthetőségét és szemléle
tességét növeli, de alkalmazása csak akkor lehetséges, ha a térkép fő mondani- 
valóját az izovonalakkal ábrázolt jelenség alkotja.

4. Yektormódszer

A földtani térképek szempontjából nem túl szerencsés az elnevezés, mert 
míg az egyéb tematikus térképeken az objektumok vagy jelenségek helyvál
toztatásait ábrázoljuk vektormódszerrel, addig a földtani térképeken első
sorban irányokat. Az irányadat legfontosabb ábrázolási eszköze, a nyíl, dina
mikus, szemléletes kifejezési forma. Sok esetben azonban ennek már csak absztra- 
hált változatát, az iránytüskét alkalmazzuk. Térképeinken a földtani dinamiz
mus, a tektonikai erők, mozgások eredményeit (rétegdőlés, felboltozódás, vető
dés, feltolódás stb.) mutatjuk be ezzel a módszerrel (4. ábra). Felhasználjuk 
azonban áramlási viszonyok szemléltetésé
re is, főleg hidrogeológiai, ősföldrajzi térké
peken.

Az információ jellegéből fakadóan két 
típusa különböztethető meg az irányadat 
nak:

4. ábra. Tektonikai jelek (példák 
irány ábrázolására)

1. Rétegdőlés, 2 . átbuktatott rétegek, 3 . .  
vetődés, 4. antiklinális, 5 .  szinklinális, 6.  
redőtengely, 7. vízszintes elmozdulás, elto
lódás, 8. hegységszerkezeti szírt, 9. hegy

ségszerkezeti ablak

Abb. 4. Tektonische Zeichen (Bei
spiele für die Darstellung von Rich

tungen)
1 . Schichteneinfallen, 2 . überkippte Schich
ten, 3 . Verwerfungen, 4 . Antiklinale, 5. Syn
klinale, 6 . Faltenachse, 7. Horizontalver
schiebung, 8. tektonische Klippe, 9. tekto

nisches Fenster
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5. Pontmódszer

A pont módszer a földrajzi eloszlás, elterjedés, szórás kartográfiai ábrá
zolására szolgál, éppen ezért földtani szempontból nem nagy jelentősége van. 
Néhány földtannal kapcsolatos statisztikai adathalmaz térképi szemléltetésére 
felhasználhatjuk, amennyiben a cél az objektumok földrajzi eloszlásának vizuá
lis bemutatása (pl. talajvízkutak sűrűsége egy területen).

A módszer elnevezése mutatja, hogy a grafikus kifejezésre a pontot (kis 
körterület) alkalmazzák leggyakrabban, de a négyzetek, téglalapok vagy há
romszögek sem szokatlanok. Minden pont egy meghatározott értékmennyi
séget képvisel, ez a pont indexe vagy mutatószáma. A pontindex megválasz
tását az objektum mennyiségi értékének és a grafikus kivitelezés lehetőségeinek 
figyelembevételével végezzük el.

6. A kartodiagram módszere

Kartodiagramok segítségével konkrét területre vonatkozó statisztikai 
értékek vagy nagyságok abszolút értelmű ábrázolása valósítható meg. A karto
diagram térképfelületen előállított diagram. A térképi alap itt másodrendű 
jelentőségű, ezért vagy egyáltalán nem, vagy csak vázlatosan tüntetjük fel a 
földtani tartalmat (5. ábra).

Felhasználásának számos lehetősége van a földtan szinte minden terü
letén: szerkezetföldtan (kőzetrés diagram), őslénytan (ősmaradványok %-os

5. ábra. Közetrésdiagramok térképi ábrázolása 
(példa a kartodiagram módszerére)

Abb. 5. Kartographische Darstellung von Lithoklasendiagrammen 
(Beispiel für die Kartodiagramm-Methode)
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megoszlása egy mintában), hidrológia (pl. oldott sók súly%-os megoszlása egy 
vízmintában) stb.

A diagram hovatartozását vagy a vonatkozási helyre mutató nyíllal, 
vagy a terület súlypontjába helyezéssel szemléltetjük.

7. A kartogram módszere

A módszerrel a térkép meghatározott felületére vonatkozó mennyiségi 
értékeket, viszony értékeket szemléltetünk. Alkalmazásának ezért elsősorban 
gazdasági jellegű lehetőségei vannak. A földtani adatok ábrázolása esetén 
speciális feladatot — háromdimenziós jelenségek síkbeli megjelenítését — kell 
megoldani. A vonatkozási egységek ezért leggyakrabban: g/m3, g/t, %-os 
koncentráció, fűtőérték stb. Készletkategóriákat, készletbecslést, a megkuta- 
tottság fokozatait ábrázoljuk a módszerrel.

6. ábra. Készletkategória térkép 
(példa a kartogram módszerére)

1. B2 kategória, 2. Ci kategória, 3. C2 kategória; 4. törésvonal, 
5. mélyfúrás

A bb. 6. Karte von Vorratskategorien 
(Beispiel für die Kartogramm-Methode)

1. Kategorie B2, 2. Kategorie C i, 3. Kategorie C2, 4. Bruch- 
störung, 5. Tiefbohrung

A felületi kartogram tervezésekor megállapított területmegoszlás csak 
akkor jó, ha az ábrázolandó objektumok szórása az egyes felületeken megkö
zelítően azonos. Készletkategória térképek esetén az elhatárolás helyességét 
a készletbecslésre vonatkozó szigorú előírások betartása biztosítja.

Az egyes kategóriák, sűrűségviszonyok ábrázolása a legegyszerűbb módon 
történik. Az értékek növekedésével analóg módon a felületi hatás is növekszik 
(színtónus fokozatossága, vonalkázás fokozatossága stb.) (6. ábra).

* ❖  ❖
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A földtan módszere a megfigyelés. A megfigyelési adatok térképi ábrázo
lása a földtani kartográfia feladata. Kezdetben az adatok térképre rögzítésé
nek súlypontját a közvetlen megfigyelési adatok szolgáltatták. Ma a megfi
gyelési adatokat kiegészítik a belőlük levonható következtetésekkel, a labo
ratóriumi és egyéb vizsgálati eredményekkel. A legmegfelelőbb kartográfiai 
módszerek kiválasztásával és alkalmazásával lépést kell tartani az egyre növe
kedő igényekkel és kívánalmakkal, melyet az egyre nagyobb számban és válto
zatosságban megjelenő földtani térképek támasztanak.
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FRAGEN DER DARSTELLUNGSMETHODEN 
GEOLOGISCHER KARTEN

von

K . B rezsnyánszky

Die Brauchbarkeit, Gemeinverständlichkeit und klare Lesbarkeit der 
geologischen Karten hängt in großem Maße von der Art und Weise der Dar
stellung, den angewandten Zeichen und Farben und der Ausgestattung in der 
Druckerei ab. Die vielfältigen fachlichen Informationen der geologischen 
Karten können nur durch umsichtige Anwendung darstellungstechnischer 
Methoden gemeinverständlich gemacht werden. Durch die Auswahl der geeig
netsten Methoden muß man eine Perfektion und Vollständigkeit der Darstel
lung und zugleich auch ihre Einfachheit anstreben.

Die bei Anfertigung thematischer Karten angewandten Darstellungs- 
methoden der Reihenfolge nach (2. Signaturenmethode, 2. Flächenmethode,
3. Isolinienmethode, 4. Vektorenmethode, 5. Punktmethode, 6. Methode des 
Kartodiagramms, 7. Methode des Flächenkartogramms) prüfend, hat Ver
fasser die Verfahren hervorgehoben, die zu geologischen Karten anwendbar 
sind. Dabei hat er auf diejenigen kartographischen Methoden aufmerksam 
gemacht, mit deren Hilfe man mit den immer wachsenden Bedürfnissen des 
Gegenstandes Schritt halten kann.

Beilage I. Flächenmethoden. — Zusammengestellt von K . Brezsnyánszky , 1969.
A) Umgrenzung, Flächenfärbung, B) Umgrenzung, Schraffierung, Nummerierung, ( 1 .  silurischer Phyllit, 2. 
kanonischer Granit, 3 . permischer Sandstein, 4. triadischer Dolomit, 5 . jurassischer Kalkstein, 6 .  miozäner 
Schotter); C) Umgrenzung, schematische Zeichen, D) Umgrenzung, Flächenfärbung, schematische Zeichen, 
Indexierung (S = silurischer Phyllit, yC2 = oberkarbonischer Granit, P = permischer Sandstein, dT2=mittel- 
triadischer Dolomit, mJi = unterjurassischer Kalkstein, kM2 = mittelmiozäner Schotter)

6 MAFI Évi Jelentés 1969. évről




