
Az ősföldrajzi térképszerkesztés időszerű kérdéseiről
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Az ősföldrajzi adatgyűjtés, értelmezés és 
térképszerkesztés időszerű kérdéseivel szükség- 
szerűségből a Borsodi-medence prognosztikus 
barnakőszén területeinek felderítése, illetve a 
barnakőszéntartalmú összletek elterjedési tör
vényszerűségeinek vizsgálata folyamán ismer
kedtünk meg. Ugyanis, mint az széles területen 
ismeretes (azonban az ipari kutatásban eddig 
igen gyakran nem kielégítően alkalmaztuk), a 
nyersanyagkutatást az ősföldrajzi adatok helyes 
értékelése jelentősen megkönnyítheti.

Az ősföldrajzi kérdések meglehetősen ne
héz és komplex volta miatt, illetve azért, mert 
az ősföldrajzi térképszerkesztés a jövőben egy
re inkább a gyakorlati feladatainkat is érinti, 
szükségesnek látszik, hogy a kapcsolódó elvi 
és módszertani problémákat széles körben is
mertessük, illetve megvitassuk.

Nyilvánvaló tehát, hogy az ősföldrajzi 
elemzés jelentős mértékben segítheti a földtani 
kutatást. Ugyanakkor viszont a kérdést úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy a földtani vizsgálatok 
végső szintéz’sét a földtörténeti időpontok egy
másra következő földrajzi képeinek megrajzo
lása, vagyis a már elmúlt korok természeti
földrajzi, életföldrajzi, éghajlati stb. viszonyai
nak helyreállítása (tehát az ősföldrajzi képek 
megrajzolása) teszi teljessé. A nagy paleogeográ- 
fusok (L. B. Ruhin, J. A. Zsemcsuzsnyikov, 
A. P. Karpinszkij, Ch. Schuchert, B. Willis, K. 
Andrée, E. Dacque, Th. Arldt stb.) az ősföldrajz 
meghatározásáról — mint a történeti földtan 
ma már önálló ágáról — mind hasonlóképpen 
vélekednek.

Szerintünk az ősföldrajz korszerű alapelvei
nek kidolgozása és összefoglalása terén a leg
nagyobb érdemeket, 1959-ben megjelent (1962- 
ben újabb kiadást is megért) alapvető könyvé
vel Ruhin szerezte.

Találkozhatunk természetesen az ősföldrajz 
éitelmezésének olyan formájával is, amelyet a 
fentiek szempontjából már nem tekinthetünk 
kielégítőnek.

C. Diener pl. a szűkebb értelemben vett 
ősföldrajz fő feladatának csupán az egykori 
szárazföldek és tengerek kiterjedésének, a geo- 
szinklinálisok helyzetének és egymásra követ
kezésének felderítését tekinti.

K. K. Markon szerint pedig az ősföldrajz, 
mint történelmi földrajz, a múlt földrajzi kör
nyezetének fejlődését a jelen és a jövő fejlődé
sének megértése céljából vizsgálja. *
* Előadta a MÁFI és az MFT közös rendezvényén 

1964 május 13-án Miskolcon, az Intézet 1963. évről 
szóló beszámolóülésével kapcsolatban.
Kézirat lezárva 1964. dec.

Diener meghatározásából nem következik 
az ősföldrajzi viszonyok behatóbb tanulmányo
zásának szükségessége, Markon nézetével pedig 
— Ruhin alapján — azért nem lehet egyetérteni, 
mert az egykori viszonyok rekonstruálásával 
nem a jelen és a jövő tájakat, hanem éppen a 
régi viszonyokat kívánjuk megismerni.

Az ősföldrajzi képek részletes és mérték
helyes visszaállítását sok tényező nehezíti. 
Gyakran még a jelenleg fennálló földtani viszo
nyok legteljesebb megismerése alapján sem 
tudjuk kielégítően vázolni az ősföldrajzi képet. 
Ennek a (földtani fejlődést befolyásoló) tekto
nikai mozgások, a lepusztulás, az átalakulás és 
az áthalmozódás a legfőbb oka. Tektonikailag 
erősen mozgatott, gyűrt és áttolt képződmé
nyeknek eredeti területükre való visszahelye
zése még akkor is nehéz, ha az adott előfordu
lás esetében az összlet számottevő lepusztulá
sával nem is kell számolni.

Természetesen — a vázolt nehézségek elle
nére is — lehetséges és szükséges ősföldrajzi 
térképek készítése, mégha azok nehezebb eset
ben csak kisebb méretarányúak és vázlatosak 
lehetnek is. Ugyanis az egykori környezetre 
utaló jelenségekből a legtöbb esetben marad
tak meg jellegzetes vonások és az ősföldrajzi 
térképek elkészítése és szemlélete útján pedig 
mindenképpen előbb juthatunk újabb gondola
tokhoz és problémafelvetésekhez, mintha az 
ősföldrajzi viszonyokat csak leírásból ismerjük 
meg. Az ősföldrajzi térképeknek ezért olyan 
jeleket és adatokat is tartalmazniuk kell, ame
lyek alapján a további vizsgálatok fontosabb 
területei közvetlenül, vagy részletesebb magya
rázat nélkül is szembetűnnek. Az ilyen (ősföld
rajzi) térképek a hasznosítható ásványi nyers
anyagok kutatása szempontjából különösen je
lentősek lehetnek.

Ezen fontosabb alapelvek érintése után 
részletesebben a következő szempontokkal fog
lalkozunk:

1. Az ősföldrajzi térképeknek az egyéb 
földtani vonatkozású térképekkel való 
kapcsolatával,

2. az ősföldrajzi térképek felosztásával, és
3. a méretarány függvényében azok szak

mai tartalmával.

ad 1. Az ősföldrajzi térképek kapcsolata az 
egyéb földtani uonatkozású térképekkel

Az ősföldrajz tudományának előbbi értelme
zése szerint ősföldrajzi térképnek nevezzük a 
földtörténet 1—1 időpontjának, vagy időközé
nek térképen ábrázolt természeti földrajzi álla
potát, a ma vizsgálható általános földtani jel



legekből ki’ ndulva. Az ősföldrajzi térképek több
kevesebb adatát a földtani térképek szinte va
lamennyi fajtájával kapcsolatba hozhatjuk. 
Egy-egy földtani képződmény elterjedését, ösz- 
szetételét, vastagságát, tektonikai jellegeit, kü
lönféle szintvonalait, a lehordási közeg „dina
mikáját” és az életföldrajz vázlatát szemléltető 
rétegtani, mélyföldtani (paleogeológiai) és 
fácies rajzok azonban még közel sem ősföld
rajzi térképek. Az említett vázlatok inkább 
az ősföldrajzi munka szükséges kisegítőinek 
tekinthetők, némelyek több-kevesebb ősföld
rajzi jellegű adatot is tartalmaznak.*

Az ősföldrajzi térképeket az előbbiekkel 
szemben az kell jellemezze, hogy az egyidejű
nek tartott jellegzetességeket — a lehordási 
és lerakodási területekét együtt — a megfelelő 
földrajzi viszonyok érzékeltetése mellett szem
léltesse. Ruhin szerint élesen el kell különíteni 
az ősföldrajzi térképeket a fácies térképektől is, 
mert az utóbbiak csak az üledék-felhalmozó
dások összetételét és vastagságait ábrázolják, a 
lehordási terület fizikai-földrajzi állapotának 
jelzése azonban nem kötelező rajtuk.

V. I. Popov „faciális ősföldrajzi térképek” 
szerkesztését javasolja. Az efajta térképek igen 
hasznosak lehetnek, azonban hátráltatja a tér
képek elkészítését, hogy a különféle jellegű 
adatokat egyazon térképen már nehezen lehet 
a szükséges mértékben egyaránt kifejezésre 
juttatni.

Igen erős kell, hogy legyen az ősföldrajzi 
térképek kapcsolata az üledékes ásványi nyers
anyagok prognosztikus térképeivel, amelyek 
kidolgozásához tulajdonképpen már kész ős
földrajzi térképekből célszerű kiindulni. Ez 
irányban azonban még sok a tennivaló, pedig 
e térképek amellett, hogy a területrészek átfogó 
földtani ismertségének fokát szemléltetik, a 
további vizsgálat irányát is jelezni képesek. To- 
vábbmenve tehát a szorosabb értelemben vett 
üzemi feladatokon, a részletes és áttekintő jel
legű kutatási térképek között ma már fel
tétlenül helyet kell biztosítani a vizsgálatok 
szintézisét jelentő ősföldrajzi térképeknek, il
letve vázlatoknak is. Ennek érdekében a nagy
méretarányú ősföldrajzi térképszerkesztéssel (bár 
részleteiben kidolgozott utakat még alig isme
rünk) széles körben kell foglalkozni.

ad 2. Az ősföldrajzi térképek felosztása
Az ősföldrajzi vonatkozású térképeket a 

rögzített földtörténeti időtartam szempontjából 
két fő csoportra oszthatjuk:

a) időpontbeli
b) időszakbeli

Mindkét térképtípus lehet vázlatos és ponto
sabban kidolgozott, illetve részletes vizsgálaton 
alapuló is.

Az időpontbeli térképek megrajzolásához 
* Levorsen szerint az ősföldrajz annyiban különbözik 

a mélyföldtantól, (paleogeológia), amennyiben a 
földrajz a  földtantól.

leginkább egy-egy nagy kiterjedésű vulkáni tu- 
faszint alkalmas, miután gyakran még a jól 
követhető üledékes kőzetrétegek (kőszéntelep, 
azonos ősmaradványokat tartalmazó vezérréteg 
stb.) is az idő függvényében eltolódik, illetve 
eltolódhat anélkül, hogy a réteg folyamatossá
gában észrevehető változát látnánk. (1. ábra).

tufaszint a réteg fedőjében eltolódás iránya

makroszkóposán azonosnak a fent említett 
tűnő (azonosítható) réteg tufaszint a réteg

feküjében
1. ábra

Az időpontbeli térképek az ősföldrajzi táj 
pillanatnyi felvételét azonban csak kivételes 
esetben tudják nyújtani. Ezért meg kell elé
gednünk az azonosítható rétegek esetében azzal 
a feltevéssel, hogy a nem egészen egyidejű 
jelenségekre épített rekonstrukciók egy idő
pontban is létezhettek, vagy pedig Ruhin ér
telmezése szerint „be kell érnünk a táj azon 
elemeinek rekonstruálásával, amelyek az azo
nosított réteg kialakulása alatt fennállottak.” 
Másszóval, miután a pillanatfelvételekhez csak 
elvétve van lehetőség, az ősföldrajzi megfigye
léseknél általában csak az egykori tájak vi
szonylag hosszabb időn át fennállott viszonyait 
lehet rekonstruálni. Különösen áll ez a kismé
retarányú térképek esetében. Legalkalmasabb 
tehát a  maximális transzgressziók- és regresz- 
sziók időpontja. Az időpontbeli ősföldrajzi tér
képek alapján bizonyos módszerek segítségé
vel az ősföldrajzi tájkép is megrajzolható.

Az időszakbeli ősföldrajzi térképeket két 
szempont szerint értelmezhetjük:

1. A huzamos ideig változatlanul fennálló 
ősföldrajzi elemek alapján.

2. Az ősföldrajzi kép fejlődésében mutat
kozó egyirányú változások jellegei alap
ján (elvont ősföldrajzi térkép).

Ruhin az időszakbeli térképek első ér
telmezésével részletesen foglalkozott Szerin
tünk — ha a huzamos ideig változatlanul fenn
álló elemek alapján meg tudjuk szerkeszteni egy- 
egy időszakasz ősföldrajzi térképét, — megha
tározható és elkészíthető annak említett vál
tozata is.

Itt említjük meg azokat az ősföldrajzi tér-
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képeket, amelyeket nagyméretű tektonikai el
tolódások területén kell szerkeszteni. Ezek meg
oldására két lehetőség kínálkozik.

1. Az egykori topográfiának megfelelő ala
pon szerkesztett ún. „palinspastic” tér
képek alapján (M. Kay. 1945.)

2. A jelenkori topográfiai alaprajzon, meg
felelő jelek használatával (a diszlokációs 
vonal jelzése az eltolódás irányának é.- 
mértékének feltüntetésével).

Egy-egy terület részletes feldolgozása után 
tehát több és többféle „idopontbeli’ és ugyan
csak több és többféle „időszakbeli” ősföldrajzi 
térkép készíthető.

ad 3. Az ősföldrajzi térképek méretaránya 
és a szakmai tartalom összefüggése

Az ősföldrajz rekonstruálására való törek
vés szinte egyidős az oknyomozó földtan mű
velésével. A korai ősföldrajzi rekonstrukciók 
azonban csak ősföldrajzi tájékoztatásoknak te
kinthetők és még ma is nagyrészt csak abból 
állnak, hogy meghatározzák az egykori tenge
rek és szárazföldek bizonyított, vagy feltéte
lezett területeit.

A szárazföld domborzati viszonyait, a rajta 
előfordult folyók és tavak eloszlását, a tenger
fenék domborzati viszonyait, a víz áramlását.

a szelek irányát, az életföldrajzi területeket az 
ősföldrajzi térképeken csak ritka esetben tün
tetik fel, pedig ezek ma már együttesen jelentik 
az ősföldrajzi térképek szakmai tartalmát.

Természetesen a vázolt tartalmi vonatko
zások nagy részét csak a nagyobb méretarányú 
térképeken lehet úgy kidolgozni, hogy azok 
alapján a további vizsgálat is irányítható le
hessen. Ezért a kisebb méretarányú ősföldrajzi 
térképek e tekintetben jelentős mértékben csak 
vázlatnak minősülnek. Persze a többféle igényt 
kielégítő ősföldrajzi térképek csak viszonylag 
sok földtani adat alapján szerkeszthetők.

Ezért sok esetben a kevés adattal és az ős
földrajzi módszer kezdetlegesebb voltával ma
gyarázható az a tény, hogy az ősföldrajzi tér
képek közül eddig főleg a kisméretarányú 
és vázlatos emeletenkénti változatok terjedtek 
el (1. táblázat). Viszont az is igaz, hogy egyes 
ősföldrajzi jellegek (mint pl. az éghajlat, és az 
életföldrajz) ábrázolása gyakran sok adat elle
nére is csak vázlatos lehet és csak kis méret
arányban célszerű.

Miután ma már egyre több nagykiterje- 
désű területről állnak rendelkezésünkre sok 
oldalú és részletes mélyföldtani adatok egyre 
inkább irányt vehetünk a részletesebb, illetve 
a nagyobb méretarányú ősföldrajzi térképek 
elkészítésére is (2. ábra). A munka a legtöbb

ÍKTE.GTANI FS ELTER
JEDÉSI JELLEG:

/ / " i * v / . » .A

■ A vizsgált' csszlet pleisztocén alatti elterjedése
a -.A- . i  , ■ i ■ ... ,, .. , /az összlet jelenlétét bizonyító kutotó-\

.AvasgrJt ossziet plesztocennel idősebbretegekalatt ( léfesifméryek feltüntetésével )
v̂izsgált összlet elterjedési határa (a tektonikus, eróziós vagy eredeti' kiékelődési jelleg etéró ábrázolásával) 

'A vizsgált összlet feküterülefe pleisztocénnél idősebb rétegek alatl
•A vizsgáltösszlet harmadidőszaki feküferülete

■Paleo-mezozóos fekúteruiet
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Limnikus medence 
Folyó

•* -Szárazföldi terület lepusztulás nélkül vagy szárazföldi feltiölmozodossci 
PuSiTuló szárazföldi terület

(2. ábra)
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Az ősföldrajzi térképek felosztása méretarány 
és tartalom szerint 1. táblázat

M éretarány sze
rinti felosztás

„Földglömb”

ÁTNÉZETI

„K ontinens”
keret

KISM ÉRET
A R ÁN Y Ú

„H egység” keret 
NAGYM ÉRET- 

A RÁNYÚ

1: >  5 000 000 1:5 000 000— 1 000 000 1: <  1 000 000

A terü let nagy- A  Föld, ille tv e A  földrészek  és O rszágrészek és
ságánák m egne- n agy Földrészek nagyobb orszá- kisebb ü ledék-
vezése: á tnézetes ősföld- gok, ille tv e  a gyűjtők, ille tv e

rajzi ábrázolá- nagy üledék- a  kisebb ős föld-
sára szolgálnak. gyűjtők és a rajzi tájak  re-

nagy  ősföldraj- konstruálása őse-
zi egységek  

szem lél tét ésére  
célszerűek.

tén  készítjük.

A  szakm ai tar- A  legtöbbször N em zetközi ér- Ide tartoznak az
tálam  érvén ye- csak túlzottan deklődésre is újabban készülő
sü lése. vázlatos képet nagym értékben nagyobb részle-

nyúj thatnak. szám ottartó ősz- tességű ősföld -
szefoglalások , a - rajzi térképek,
m elyek  a föld- am elyek  alap-
tani képződm é- ján a terü let-
n yék  regionális részek  további

viszonyainak vizsgálatát és
v izsgá la tá t külö- kutatását is irá-
nősen  előseg í- nyítan i lehet.
tik. Elsősorban ezek

re vonatkozik  a 
vázolt tartalm i 
k ívánalom  leg 
nagyobb része  
is.

Példa a  m egje- Sztcahov (1948), K ü lfö ld i:
len t ősföldrajzi T erm ier H. et A z Ukrán (1960)
térképek  köré- G. (1960) és a S zov-
bői: je t (1961) ős

földrajzi a tlasz  
M = 1:2  500 000 ill. 
M = l:5  000 000

H azai:
Szen tes F. (1959) 
ősföldrajzi váz
latai V adász E.
(1060) k önyvében  
M==l :2,50Ó 000

K épzeletbeli —  M editerrán — K isalfö ld i m e-
példák: m ezozoós terű- d erce,

let — N agyalföld
— Egyes har- É-i perem vidé-
m adM őszaki ten- ke, Borsodi m e-
gerek  és tenger
ágak  vidékei

d enee stb.
/— M agyarország  
ősföldrajzi a tla -  

^  sza stb.



országban (így Magyarországon is) még csak 
a kezdet kezdetén tart, ezért már az ősföldraj
zi módszer vitáitól is jelentős eredményeket 
várhatunk.

Itt kívánom megemlíteni, hogy a következ
tetések alapját szolgáltató adatok megbízható
ságának felülvizsgálata, valamint a felülvizs
gált adatok eloszlásának vizsgálata külön fel
adat az ősföldrajzi képek megrajzolása előtt. 
A megbízhatóság terén mindenekelőtt a kuta
tófúrások adataira kell gondolnunk, amelynek 
kritika nélküli felhasználása esetén igen gyak
ran születnek téves következtetések. A csak 
hiányosan felszínre került, de egyszer már 
meglévő fúrási maganyagok lelkiismeretes ke
zelésén is nagyon sok múlik. A jelenlegi össz
kép nagyon szomorú, ugyanis az ország terü
letén eddig lemélyült kutatófúrások nagyobb 
százaléka egyszerűen kárba veszett a tudomá
nyos vizsgálat számára. E problémát azzal zár

hatjuk, hogy a fúrási anyagok minden feltűnő 
jellegzetességeit le kell írni és az anyagot gon
dosan meg kell őrizni, ugyanis a még nem 
rendszerezett, az ásványi nyersanyagok feltárt 
telepeihez képest kis jelentőségűnek tűnő meg
figyelések egy későbbi időpontban igen komoly 
földtani kérdések megvilágítását segíthetik elő, 
közöttük olyanokét is, amelyek az ásványi 
nyersanyagkutatás szempontjából közelebbről 
is jelentősek.

összefoglalásképpen az említett kérdések 
közül azt kívánom aláhúzni, hogy az ősföldraj
zi térképeken elsősorban az egykori domborzati 
jellegeket, a lehordási és a lerakodási területe
ket és azok állapotát szükséges kijelölni. Ezen 
belül a szárazföldek mállási övét az alluviális 
feltöltődést, a tengerek partközeli és nyilttenge- 
ri területeit lehetőleg úgy kell ábrázolni, hogy 
a lerakodási területek leggyakrabban lepusztuló 
peremi jellegei is kifejezésre jussanak.
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Üledékföldtant vizsgálatok Görömbőly — Hejőcsaba
környékén

Irta: Kieb Béla — Dr. Török Endre — Dr.
Zsilák György

A Hejőcsabai Cement és Mészmű nyers
anyag ellátásának biztosítása céljából földtani 
vizsgálatokat végeztünk Görömböly, Hejőcsa
ba és Miskolctapolca térségében. A Bükkhegy- 
ség DK-i külső övét alkotó, 140—240 m tszf. 
magasságú dombos terület nagyrészt fedett, de 
a kutatásunk során lemélyített több mint száz, 
egyenként 10—30 m mély fúrás megfelelő 
adatokat szolgáltatott a felszínközeli üledékek 
kifejlődéséről.

A terület földtani felépítése 
Szarmata emelet

A vizsgált terület felszíni feltárásában je
lentkező és fúrásainkkal feltárt legidősebb kép
ződmények a szarmata emeletet képviselik. Gö- 
iőmDölytől DNY-ra, a Csurgótető — Csoznya- 
te_o és Meleghegy közötti terület mély vízmo
sásaiban feltárt rétegek uralkodóan zárazjöldi, 

. endeltebben faunás csökkent sósvízi kép- 
z mények: kavics, szürke homok-íj agyag, 

pos agyag és agyag. Ezek az üledékek ki- 
; feltárásokban északabbra is n omozhatók 
Görömbölytől NY-ra a patak két oldalán, 
mint É-ra a Templomhegyen hol átlag 

—12° KDK-i dőléssel jelentkeznem
\  szarmata emeletbeli vulká: 

mai is fellelhetők a vizsgált te 
esős, homokos rétegek felszíni 

NY-ra, a Csugótető és Meleg 
jen, valamint a Meleghegyt. 

eten jelentős kiterjedésben 
nen a sárgásfehér, helyenkén 
dezittufa finom törmelékany;

működés 
eten. A 
éukkaná- 

közötti 
i-ra eső 
mozható 
nás szí-

A szarmata végén a terület nagymértékben 
lepusztult. A vulkáni tufa és a szarmata üledé
kek áthalmozott, feldolgozott anyaga a  fiata
labb üledékekben kimutatható.

Pannóniái emelet
Az erősen lepusztult szarmata rétegekre 

transzgredáló alsópannóniai üledékek Göröm
bölytől D-re jelentkeznek felszíni feltárások
ban. Legnagyobb feltárásuk a görömbölyi tég
lagyár K—NY-i irányú agyagnyerője. Az itt 
feltárt rétegsor fedőtől a fekü felé a következő:

0 — 4,5 m sárga, limonitos középszemű 
homok, laza homokkő köz
betelepülésekkel,

4.5— 8,5 m sárga színű homokos agyag,
8.5— 15,0 m kékesszürke agyag.

Az É-i és D-i részen az aprókavicsos vö
rösesbarna agyag fedő alatt a sárga homok ki
vastagodik és szürke, meszes agyagos homok 
rétegek települnek közbe. A limonitos homok 
rétegek jól kivehető keresztrétegzettséget mu
tatnak (2. ábra). A kékesszürke agyag rétegek 
jelentős mennyiségű rosszmegtartású, apróter
metű Congeria sp., Limnocardium sp., Melanop- 
sis sp.-1 tartalmaznak.

A sái’ga, limonitos homok, szürke homo
kos agyagot és agyag rétegeket a téglagyártól 
DNY-ra, a Lengyelszó tető NY-i oldalában víz
mosás tárja fel, és Délfelé a Meleghegyig 
nyomozhatok.

Az üledékekben előforduló rosszemgtartású 
makrofauna és a helyenként jelentkező Ostra- 
coda fajok egyaránt az alsópannóniai emeletre 
utalnak. így ezen a területen a felsopannóniai


