
A tőzeglápok földtani kutatása
Irta; Dömsödi János

A készletek mennyiségének, minőségének, 
területi megoszlásának stb. ism erete nélkül nem 
lehet tervszerűen ellátni a tőzegvagyon védel
mével, kiterm elésével és felhasználásával kap
csolatos feladatokat, szabályozásokat. Ezért 
gondoskodni kell kutatásukról, nyilvántartásuk
ról, védelm ükről és célszerű hasznosításukat 
elő kell segíteni.

A földtani kutatás, és bányaművelés te rü 
letén elvégzendő feladatokhoz, az országos ás
ványvagyonmérleg elkészítéséhez, a különböző 
célra felhasználandó — mezőgazdasági, kerté
szeti, kommunális, ipari, gyógyászati stb. — 
tőzegek, lápföldek mennyiségének m egállapítá
sához, katasztert kellett készíteni.

1. A  tőzegkészletek gazdaságföldrajzi 
megoszlása

A világon a tőzeglápokkal fedett terület 
nagyságát kb. 150 millió ha-ra  becsülik. E te 
rületeknek 80 % -a a Szovjetunió, Finnország és 
Kanada területén  fekszik. Finnország összes te
rületének 32 % -á t láp fedi.

A világ teljes tőzegkészletének % -os meg
oszlását — az egyes országok között — az 1. 
ábra ism erteti.

Magyarország a kevés tőzeges lápterülettel 
rendelkező országok közé tartozik. Helyzetünket 
még kedvezőtlenebbé teszi az a sajnálatos körül-

lá b ra .

Tőzegterületeink tervszerű mezőgazdasági 
hasznosításának is m a m ár elengedhetetlen fel
tétele, hogy pontos felmérésekből származó 
alapadatok álljanak rendelkezésre. A tőzegki
term elésnek és -felhasználásnak összhangban 
kell lennie a mezőgazdaságilag m űvelhető (ter
melő-) területek  hasznosításával is.

Szükségessé vált, hogy behatóbban foglal
kozzunk a tőzeg-, lápföldnyersanyagok földtani 
kutatásával, kutassuk a felhasználás további le
hetőségeit, és vizsgáljuk ezeknek a feladatoknak 
műszaki, gazdasági kérdéseit.

* A M agyarhoni Földtani T ársulat Gazdaságföldtani 
Szakosztálya 1971. október 25-i előadóülésén elhangzott 
előadás rövid kivonata.

mény, hogy az elm últ negyedszázad alatt, a 
készletek természetes, de főleg „mesterséges” 
pusztulásának m értéke kb. megközelíti a k iter
melés m értékét. Csak a Hanságban — az emlí
te tt időszak a la tt — közel 500 miiló F t értékű, 
az ország egyik legértékesebb, savanyú pH-jú, 
rostos tőzegfélesége pusztult el.

Égetően fontos volna nagyobb gondot for
dítani, intézkedéseket tenni arra, hogy ezeket a 
nyersanyagokat (humusztartalékokat) a bővülő 
és kialakuló felhasználás idejére (későbbi idő
szakokra is) á t tud juk  „m enteni” . Fontos, hogy 
elkülönítsük és rendeltetésszerűen használjuk a 
bányaművelésre, mezőgazdasági, ill. erdőgazda
sági művelésre alkalmas tőzegterületeket.

A magyarországi tőzegkészletek 96 % -át 
Dunántúlon, 3,5 % -át a Duna—Tisza közén,
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2.ábra.

MAGYARORSZÁG MEGKUTATOTT ÉS REMÉNYBELI TŐZEG- (LAPFÖLD-) ELŐFORDULÁSAI
0______ 5 ____ Kp km

MEGKUTATOTT:

1 Hanság
2 Marcű/- vö/gy

3 Szigi/gef, Tapo/ca
4 zindornyg

5  JZisbeJalon

S Széviz-völgy

7 Nogyberek

в  /Kapós (mellek) - völgy

9 Tolna, s  aranyüi s omogy m.

10 Fejcr megyei Sorrá/

11 Кa/öcs о környéke

12 P c s fm

13 eo rso d  m.

14 Tiszon/ú/

'  REMÉNYBELI:

(7) Öreglak, Oszlopáé 

Q ) 3. boglár/ (de//) berek

(3) Hidegség, fer/öbáz

(4) /tinga pa/ak völgye

(5) ÖBnúkszenfgy, bvceufa

6 1 Hanság ke/e/í medencéje 

( 7) H araké, Hemeskeresz/úr

(6) Mdgy/dr/áfí(relsőbabád) 

($) Tiszakor!/ berek

0,5 % -á t pedig a Tiszántúlon és Borsod megyé
ben találjuk (2. ábra).

2. Tőzegek (lápföldek) felhasználása

A tőzeglápok hasznosítását (a lápterületek  
meliorációs munkáit), ill. a tőzegnyersanyagok 
különböző célú — ipari, mezőgazdasági, kerté
szeti, kommunális, gyógyászati stb. — felhasz
nálását, csaknem m inden lelőhellyel rendelkező 
országban m egtaláljuk.

A világon kiterm elt tőzeg-, és lápföldnyers- 
anyagok 90 % -á t a felsorolt országok term elik 
ki (1. táblázat), kisebb részt tüzelésre, nagyobb 
részben pedig különböző mezőgazdasági, kerté
szeti célokra.

Tüzelőanyagnak — nagyobb m értékben — 
ma m ár csak a Szovjetunió és Írország használja 
fel a tőzegét.

Az egyes országokban, a tőzegek főbb fel
használási terü lete it az 1. táblázat ism erteti.

Valamennyi országban a mezőgazdasági, 
Európában, az Egyesült Államokban és K ana
dában a tőzegek kertészeti felhasználása emel
kedő tendenciát m utat. A nyugateurópai orszá
gok, az Egyesült Államok, Kanada, Svédország 
jelentős tőzegexport-im port forgalm at bonyolí
tanak le. Tőzeget exportál Lengyelország, és kis 
menyiségben hazánk is.

Magyarországon a kiterm elt tőzegek (láp
földek) legnagyobb részét a  folyékony hulladék
anyagok likvidálására, — egészségügyi és mező- 
gazdasági célra — használják, a tőzeggel kevert 
hulladékanyagokat pedig a mezőgazdaságban 
értékesítik. Jelentős lápföld m ennyiséget hasz
nálunk fel a hom oktalajok radikális javítására 
is. A tőzegek, lápföldek kisebb részét kertészeti

komposztok, földkeverékek előállítására hasz
náljuk. Valószínű, hogy ilyen célra, folyam ato
san növekvő igényekkel (mennyiségekkel) kell 
számolnunk. Az ipari felhasználás — hazánkban 
sajnos — minimális.

3. A  világ tözeglelőhelyeinek kutatása, 
térképezése

A  világ tőzeglelőhelyeinek mennyiségi, m i
nőségi felm érésére irányuló m unkálatokra, az 
egyes országok term észeti sajátosságai jellem 
zőek.

Szovjetunióban  a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom  előtt Oroszország egész tőzeglápte
rületéből kb. 160 000 ha-t ku tattak  meg, amely 
az összes tőzegterületnek nem egész 0,2 % -á t 
jelentette.

1918 u tán  az egyes országrészek villamosí
tása és iparosítása érdekében LENIN  a lá írja  a 
Tőzegbizottság létrehozására vonatkozó dekrétu
mot. 1918-ban VIH LA EV J. I. l:1 680 000-es 
m éretarányú térképvázlatot készített, am ely 
Szovjetunió európai országainak tőzegelőfordu
lásait tartalm azza. Feltün tette  a kiterm elés alá 
vont, ill. kiterm elésre tervezett területeket, va
lam int a kiterm elés módszereit. A térkép szöve
ges m elléklete tartalm azza az egyes lelőhelyek 
rövid jellemzését.

1920 u tán  kezdődött el a tőzeglelőhelyek 
rendszeres földtani kutatása, és a kutatási anya
gok (dokumentációk) alapján az egységesített 
tőzegtérképek készítése.

Az első 5 éves tervben egész sor kism éret
arányú tőzegtérkép jelent meg nyom tatásban, 
amelyek a tőzegeket használó ipari ágazatokat,
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A  kiterm elt tőzegkészletek felhasználása'
1. táblázat

Tőzegkitermelő,
-felhasználó
országok

A tőzegfelhasználás főbb ágazatai (módja), mennyisége Megjegyzés

1 3

Szovjetunió Mezőgazdaság: 100 millió t/év  
Ipar: 80 millió t/év  
Tőzegkoksz: 4,8 m illió t/év

Finnország Tüzelő: 72 ezer t/év 
Kertészet: 373 ezer m 3/év

K anada Kertészet 285 ezer t/év
Mezőgazdaság (alm ozásra és egyéb célra): 5000 t/év

A 285 000 t  90% -át bálázzák, és 
az USA-ba exportálják

USA Kertészet, mezőgazdaság: 550 ezer t/év +  265 000 t  im port
NSZK K ertészet: 150 m illió bála /év 

Tüzelő: 400 ezer t/év 
Tőzegkoksz: 10 ezer t/év

1 bála súlya kb. 50—70 kg

NDK Kertészet, vegyipar, papíripar, gyógyászat: 300 ezer t/év 
Mezőgazdaság, kertészet, gyógyászat: 105 ezer t/év

Fellépi tőzeg 
A llápi tőzeg

H ollandia Kertészet, mezőgazdaság: 350 ezer m 3/év
Tüzelő: 1,3 m illió m 3
Kertészet, mezőgazdaság 13 ezer m 3/év

M oha- (fellápi) tőzeg 

Allápi tőzeg
N agybritannia K ertészet: 160 000 t/év +  60 000 t im port
Írország Tüzelő: 1390 ezer t/év 

Tőzegbrikett: 285 ezer t/év
Mezőgazdaság, kertészet: 2145 ezer t /  év m art tőzeg Bálázzák, és 80% -át exportálják

Svédország Kertészet, mezőgazdaság: 1 millió m 3/év Mohatőzeg, am elynek 40%-át 
bálázzák és exportálják

D ánia Kertészet (ipari): 700 ezer 50 kg-os bála/év
Csehszlovákia Mezőgazdaság (kommunális): 400 ezer t/év
Norvégia Mezőgazdaság, kertészet, ipar: 8 ezer t/év  

Tüzelő: 47 000 t/év +  im port
Lengyelország Mezőgazdaság (kommunális), kertészet: kb 1 millió t/év 

Mezőgazdasági, kertészeti, tüzelési, gyógyászati célokra 
használják. Jelentős m ennyiséget báláznak, és az 
USA-ba exportálják.

Term elési adatok nincsenek

Jap án
A usztria
Ausztrália
Rom ánia

Főleg mezőgazdasági és kertészeti célokra használják. Term elési adatok nincsenek

* Legnagyobbrészt 1967. évi term elési adatok. A tonna m ennyiségek 50—60%-os nedvességtartalom ra vonat-

a felhasználás további várható irányait, és a 
nyersanyagszükségleteket tün te tik  fel.

A 30-as években topográfiai térképek alap
ján  tőzegkészlet térképeket készítettek. Ezek — 
a korábbiaknál — nagyobb m éretarányúak vol
tak, jobb (pontosabb) földtani alapadatokkal 
rendelkeztek, és kategorizálták a  tőzeglápokat:
a) reménybeli, b) m egkutatott, c) m űvelés alá 
vont területekre.

A tőzegipar m űszaki színvonalának emelke
désével — a nyersanyagokkal szemben támasz
to tt igények növekedésével — a kutatás és 
térképezés színvonala emelkedett. Az első lé
pést az ún. G orkij-körzet tőzegkészleteiről ké
szített térkép jelentette, am elyet NEJSTAD T  
M. I. vezetésével állítottak össze. Ez elsőízben 
tartalm azza a tőzeglelőhelyek osztályozását, a 
tőzegkészletek m egkutatottsági fokát, és minő
ségi (technológiai) jellemzését. Ettől kezdve a 
térképezéseket a lelőhelyek genetikai alapelve 
szerint végezték.

1960-as években kidolgozták a tőzeglelő
helyek térképezésének elm életét és m etodikáját. 
A készleteken kívül, a tőzegképződés folyam a
tának főbb jellegzetességeit, szakaszait, a ne
gyedkori üledékekre vonatkozó adatokat és a 
klim atikus viszonyokat is feltüntették. A tőzeg
lelőhely bem utatása a fizikai, kémiai és geográ
fiai tényezők teljes kom plexum ával történik. A 
különböző tőzegnyersanyagokat 15—20 féle 
színnel ábrázalják. A szöveges és rajzos mellék
letek a készleteknek teljes és m indenre k ite r
jedő tulajdonságait — adatait — tartalm azzák.

Az egész ország nagykiterjedésű tőzegterü
leteinek (amely a világ tőzegkészletének kb. 
60 % -a, több m int 71 millió ha) a korszerűbb 
térképezését, csak a fotogram m etria módszeré
vel lehetett megoldani. Az utóbbi években meg
jelent jelentősebb térképek a következők:
— Szovjetunió európai részének tőzegkészlet 

térképe;
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— Bjelorussz Szovjet Szocialista Köztársaság 
tőzegkészlet térképe;

— Szibéria és a Távol-Kelet tőzegkészlete;
— Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság tőzeg

készlete;
— A Szovjetunió tőzegelőfordulásai.

1968-ban kiadták a Szovjetunió tőzegnyers
anyagainak atlaszát. Ez a térkép az elm últ 50 
év alatt m egkutatott összes tőzegkészletet fel
tün te ti és ism erteti a tőzegek kutatásával, ta- 
numányozásával és felhasználásával kapcsolatos 
m unkák szakaszait. Tartalm azza az egyes lelő
helyek komplex hasznosítási lehetőségeit is.

Finnországban a tőzegterületek kiterjedése 
32 %  körül van. Az északi országrészeken a te 
rü letek  50 % -á t tőzeg borítja. A tőzeglelőhelyek 
terü lete  9742 ezer ha, a tőzegkészlet pedig 24 
m illiárd tonna.

Finnországban a tőzegterületek speciális 
földtani kutatásait csak korlátozott m értékben 
végzik. A tőzeglelőhelyek földrajzi elhelyezke
désére vonatkozó adatokat, az erdőterületek fel
mérésével, nyilvántartásba vételével kapták 
meg. (M IKOLA I., K IV IN E N  E., 1963.)

A tőzeglelőhelyek részletesebb adatait a 
kapcsolódó tudom ányágakkal — talajtan , erdé
szet stb. — együtt szokták kutatn i. Agrógeoló- 
giai térképek (1:20 000) egész sorát adták ki, 
amelyek a tőzegterületeket is feltüntetik . A 
tőzegmezők osztályozását, a telepek típusai és 
fajtái alapján végezték. Ezeknek a térképeknek 
a  m éretaránya módot adott arra, hogy a tőzeg
területek  felszíni sajátosságait (növénytakaró
ját), a telepek térbeli elhelyezkedését (vastag
ságát) minőségét (pH, szervesanyag-tartalom  
stb.), és síkrajzi adatait feltüntessék.

Kanadában a nagy tőzegkészletek (23 m illi
árd tonnán felül) és nagykiterjedésű tőzegterü
letek (összesen kb. 10 millió ha) ellenére a tő 
zegkutatás — geológiai térképezés — nem ki
elégítő (TIBBERS, T. E. 1963). A  tőzegterüle
teknek csak kis részét vizsgálták meg módsze
resen. А III. Nemzetközi Tőzegkongresszuson 
elhangzott jelentés (BRAUN, 1968) megemlíti, 
hogy Kanada tőzegterületeit részletesebben még 
nem térképezték.

Az eddigi ku tatást és térképezést korsze
rűen, a fotogram m etria módszerével, de a köz
lekedésfejlesztésnek alárendelve végezték. Az 
első térképet, amely több jelentős előfordulást 
feltüntet, 1960-ban adták ki: „Szerves talajok 
azon körzetei, ahol m érnöki problém ák m erül
nek fel” címmel. Az 1961-ben kiadott térkép 
a boreális zóna sarkvidéki tőzeglelőhelyeit is 
fe ltün teti (SHORS, 1961). K anada atlasza 
(1:15 000 000), pontszerűen ábrázolja az ország 
tőzeglelőhelyeit.

A z Am erikai Egyesült Á llam ok  összes tő 
zegterülete kb. 5 millió ha-t tesz ki. A Föld
m űvelésügyi M inisztérium  adatai szerint a tő 
zeglápok földtani kutatási m unkálatai előreha
ladottak. 1963 óta azonban — am ikor a tőzeg- 
lelőhelyekről egész sor kis m éretarányú térképet 
adtak ki — olyan m unkát nem  végeztek, amely- 
lyel tőzegtérképezésük gazdagodott volna.

A  Ném et Demokratikus Köztársaság és a 
N ém et Szövetségi Köztársaság területén, a tő
zegfelhasználás irán ti korai érdeklődés hatására, 
m ár a m últ század végén elkezdődtek a tőzeg- 
lelőhelyek földtani kutatásával és a nyersanya
gok felhasználásával kapcsolatos munkálatok.

Az első — tőzeglápokat feltüntető — té r
képeket 1897— 1898. években állították össze. 
Ezek a nagym éretarányú térképek, a lápterüle
teknek ún. „mezei” felvételéből származtak.

Németország későbbi láptérképe, „Német
ország tőzegtérképe” 1:800 000-es m éretarány
ban jelent meg 1928-ban. A térkép a lelőhelyek 
és készletek részletes jellem zését tartalm azta.

A „Külszíni fej fésű és bányam űvelésű kő
zetek térképe” c. térképre, — a külfejtésű kőze
teken (ásványokon) kívül — rávezették a tőzeg
nyersanyagok képződm ényhatárait is, és mérő
számok jelzik: a telepek átlagvastagságát. A té r
kép feltün teti a  műrevaló, a kiterm elt, ill. sza
bálytalanul m űvelt tőzegterületeket, és infor
mációkat szolgáltat a tőzegkitermelő vállalatok 
működéséhez.

N agybritannia jelentős tőzegkészletekkel 
rendelkezik. Fletárásuk és felhasználásuk kör
zetenként e lté rő :

Írországban a tőzeglelőhelyek összterülete 
1227 ha, tőzegkészletük 30 % -os nedvességtar
talom ra szám ítva kb. 5 m illiárd t.A tőzegkészle
tek intenzív ipari felhasználása előmozdította az 
ország tőzegterületeinek földtani kutatását.

A tőzegtelepek kutatásával a „Bord na 
Mona” Tőzegkitermelő Testület kutatási osztá
lya foglalkozik.

Az 50-es évekig Észak-lrországban nem  vé
geztek a tőzegterületeken speciális földtani ku
tatásokat. A tőzegmocsarak által elfoglalt te rü 
letek (kb. 240 ezer ha) adatait a területek  
különböző hasznosításával kapcsolatos munkák, 
és az általános geológiai felm érések alapján 
kapták meg (HOWARD A., 1963).

Skóciában a tőzeglelőhelyek 810 ezer ha-t 
(az egész terü le t 10 % -át) foglalják el (ROBERT- 
SON R. M., 1963). Részletesen a tőzeglelőhe
lyeknek csak kis részét ku tatták  meg. A ku ta
tási anyagok alapján 1:20 000-es m éretarányban 
tőzegtérképeket szerkesztenek. A térképek váz- 
latszerűek, és csak a tőzegterületek adatait 
tartalmazzák.

Wales jelentős tőzeglelőhelyeinek leírására 
és térképezésére csak az utóbbi években kerü lt 
sor (1965— 1967). A leningrádi tőzegkongresz- 
szuson bem utatták  Wales tőzeglelőhelyeinek 
térképét, am elyet az 1968. évi kongresszusra, 
további adatokkal egészítettek ki.

Hollandiában а XVII—XIX. századokban 
tüzelőanyagként vizsgálták, ill. ku tatták  meg, és 
javarészt ki is term elték  a tőzegkészleteket.

Németalföld tőzeglelőhelyei jelenleg 1 m il
lió 714 ezer ha terü lete t foglalnak el, kb. 100 
millió tonna tőzegkészlettel. A partm enti vidé
keken sok olyan tőzegtelep van, amelyeket je
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lentős homokborítások fednek. Ezért a  lelő
helyek térképezése k é t irányú: mezőgazdasági 
és általános geológiai célokat szolgál.

A talaj térképeken a tőzeglelőhelyeket rész
letesen jellem zik: feltün te tik  a tőzeglápok típu
sait, rétegvastagságát, és egyéb sajátosságait is.

Svédországban a tőzegkészlet kb. 9 m illiárd 
t, a lelőhelyek 7 millió ha-t foglalnak el. A 
kutatás, kiterm elés és felhasználás nagy m últra 
tek in t vissza. Dél-Svédországban m ár 1912— 
1923. években jelentős kataszteri m unkálatokat 
folytattak. (Ez a  m unka alapul szolgált a tőzeg
készletek megoszlását, és egyéb adatait ta rta l
mazó térképek elkészítésének).

A tőzegterületeket nem  osztályozták. A 
térképekhez m ellékelt leírás azonban tartalm az
za a lelőhelyek rétegtani leírását, földtani szel
vényét, a készletekre vonatkozó adatokat, és a 
telepek leírását. A tőzeglelőhelyek részletesebb 
minőségi jellemzését, a negyedkori lerakódások 
nagym éretarányú földtani térképei ism ertetik.

Lengyelország tőzegelőfordulásai (kb. 5 
millió ha-on felül), az ország területének 5 % -án  
található meg. A készlet kb. 6 m illiárd tonna. A 
lelőhelyek földtani ku tatását 1919-ben kezdték 
el. A rendszeres kutatások 1956-ban kezdődtek 
(FIL1POWICZ I és SM YJE V SK I K.). 1965-ben 
kerü lt kiadásra a „Tőzeglelőhelyek áttekintő ka
taszteri térképe”, am elyen csak az 50 ha-nál 
nagyobb tőzegtelepek szerepelnek.

A tőzegterületek földtani ku tatásait jelen
leg előzetes és részletes fázisban végzik. Az 
előzetes kutatások az egész ország tőzegterüle
teire  kiterjednek, és adatokat szolgáltatnak a 
tőzegterületek különböző (mezőgazdasági, bá
nyászati) hasznosítására. Az egységesített (tőzeg) 
térkép elkészítését 1975-re tervezik.

Részletes ku tatást csak azokon a tőzegterü
leteken végeznek, am elyek kiterm elésre kerü l
nek, ill. am elyen bányaüzem et létesítenek.

Dánia tőzeglelőhelyeiről és a nyersanyagok 
technológiai jellemzéséről összefoglaló monog
ráfiák, térképek 1942-ben jelentek meg.

Dánia tőzegterülete 130 ezer ha, a  tőzeg
készlet pedig kb. 250 millió tonna. A tőzegtele
pek jelentős részét m ár kiterm elték.

A m onográfiában és térképeken négy osz
tályba sorolták az ország öszes tőzegterületeit:

1. allápi, erősen lúgos,
2. allápi, 12—20 % - o s  lúgozottságú, de se

kély telepvastagságú,
3. allápi, 12 % -nál kisebb lúgozottságú,
4. fellápi típusú tőzeglelőhelyek.
Az osztályozásnak a 'nyersanyagok  gazda

sági kiaknázásánál van gyakorlati jelentősége. 
1942 óta földtani térképezéseket tőzegterülete
ken nem  végeztek.

Olaszország viszonylag kevés tőzeglelőhely- 
lyel renrdelkezik, amelyek nagyobb része az 
ország északi részén terü l el. A tőzegkészletek 
nem haladják meg a 250 millió tonnát.

Olaszországban kidolgozták a tőzeglelőhe- 
helyek geomorfológiai osztályozását. Az összes

tőzeglelőhelyet (egységes jelöléssel) ö t típusra 
osztották fel, úgym int: fellápok, duzzasztásos 
lápok, m oréna teraszok lápjai, alluviális földek 
lápjai, partm enti lápok (A. M ORETTI, A. BA- 
LOBONI, 1963).

A térképekre egységes jelekkel felvezetik 
a m ár k iterm elt területeket, a mező-, ill. erdő- 
gazdasági, vagy bányam űvelés szempontjából 
gazdaságtalan területeket, és azokat, amelyek 
készlete 1 millió t-ná l nagyobb. A térképek ja
varészt eredeti adatokat tartalm aznak, de kivi
telezésük sematikus.

3.1 A hazai tőzegkutatás történeti á ttekin
tése, a kutatási m ódszerek rövid ismer
tetésével

A  magyarországi tőzeglápokról az első na
gyobb összefoglaló m unkát Pokorny Lajos bo
tanikus, bécsi gimnáziumi tanár állította össze 
ném et nyelven, amelyet 1863-ban m agyar nyel
ven a Term észettudom ányi Közlönyben is meg
jelentetett. M unkája az akkori lehetőségek alap
ján a tőzeglápok felsorolására és beosztására 
korlátozódott.

1892-ben alakult meg a Term észettudom á
nyi Társaság keretében a Tőzegkutató Bizottság, 
amely megkezdte hazánkban a rendszeres kész
letfelm érési m unkákat és ezek eredm ényeit a 
Földtani Közlönyben te tte  közzé. Staub M. és 
László G. m unkája biztosította a felszabadulás 
után m egindított részletesebb készletfelm érések 
és kutatások alapját.

Időközben a lápm edencéket nagyrészt le
csapolták, részlegesen mezőgazdasági művelés 
alá vonták, így a készletek jelentősen lecsök
kentek (sok helyen teljesen el is pusztultak) és 
minőségileg is változtak (érettség, bomlásfok, 
lápföldesedés stb. megváltozott). Feltétlen szük
ség volt tehá t részletes készletfelm érésekre s 
az egyes medencék tőzegvagyonának pontosabb 
megismerésére. Ilyen előzmények után  alakult 
meg (1948—49) a Tőzegkutató Intézet.

A Tőzegkutató Intézet 250 m-es négyzet
hálózatban telep íte tt kutatófúrásokkal megvizs
gálta az ország 12 fontosabb medencéjét, ebből 
9-ben a kutatások eredm ényesek voltak. A fú
rásokhoz Fonó-féle 10 m -es kézi talajfúrókat és 
ún. kanalasfúrókat használtak, a  m intavétel 
Földvári-féle fúrófejjel történt. Ezzel Magyar- 
ország legjelentősebb tőzegterületein, a ponto
sabb vagyonadatok megismerése céljából végzett 
terepi m unkálatok elkészültek. A feldolgozás 
(térképezés) általában 1:25 000-es m éretarányú 
katonai topográfiai térképszelvényeken történt. 
A térképeken részben műszeres m érnöki hely
meghatározás, részben csak iránytűvel és mérő
szalaggal felvett adatok alapján tün te tték  fel a 
fúráshelyeket. (A h ibahatár a térkép m éretará
nyának és pontosságának megfelelően, m axi
málisan 25 m lehetett.) Az egyes medencék 
tőzegtelepeinek földtani korát csak hozzávető
legesen állapították meg, a kutatások főként 
gyakorlati jellegűek voltak. Az egyes lápm eden
cék tudományos célú viszgálata idő és felszere
lés hiányában elmaradt.
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A Tőzegkutató Intézet m unkáját 1949-ben 
a Tőzegkitermelő Nemzeti Vállalat vette  át.

Az Országos Tervhivatal keretében működő 
Tőzegbizottság 1950-ben a földtani ku tatást a 
M agyar Állami Földtani Intézet hatáskörébe 
utalta. Ezzel a Tőzegkitermelő Nemzeti Vállalat 
földtani kutatással foglalkozó személyzete a 
Földtani Intézet irányítása alá került.

1951-től a Bányászati K utató Intézet vette 
át a tőzegkutatás feladakörét, a Tőzegbizottság 
pedig a M agyar Tudományos Akadémia kereté
ben végezte a kutatás, term elés és felhasználás 
központi irányító feladatait.

Ezekben az években behatóan vizsgálták a 
tőzeg felhasználási területeit, elemezték tőzeg
készleteink minőségét. A Bányászati Kutató 
Intézet elkészítette a jelentősebb lápmedencék 
gyakorlati célú minősítését. A feltárások során 
m ár 100— 125 m-es hálóban történ tek  a fúrások, 
illetve a m intavételek, és m edencénként tanu l
m ányokat készítettek a tőzegek fizikai és kémiai 
tulajdonságairól.

1954-től a tőzegtermelés túlnyom ó része a 
tanácsi helyiipari kezelésbe kerü lt és a tőzeg
területek földtani kutatását, térképezését a He
lyiipari Kutató Intézet illetékes oszálya vette 
át. Az osztály feladatkörébe tartozik a tőzeg
területek kutatásán kívül — többek között — a 
tőzeg felhasználásával kapcsolatos műszaki, 
gazdasági kérdések vizsgálata is. (A mezőgaz
dasági felhasználás és hasznosítás feladataival a 
Kertészeti Egyetem, a Keszthelyi Agrártudom á
nyi Egyetem és a Talajtani és Agrokémiai Ku
tató Intézet is foglalkozik.)

1953-tól kezdődött el a lápm edencék ún. 
részletes fázisú kutatása  50 m-es fúrási hálóban. 
Ezek a kutatások m ár konkrét term előhelyek 
kijelölésére és szabványos minőségi besorolásra 
adnak lehetőséget. A kutatási dokumentációk 
térképanyaga, rendeltetésének megfelelően na
gyobb m éretarányban készül, és olyan részle
tekre (pl. tőzegvagyontérkép, felszíni lápföld- 
térkép, fedődéteg-térkép, rétegszelvény-térké- 
pek stb.) terjed t ki, amely a kiterm elés gyakor
lati feladatait (bányatelek fektetés, term elő
mezők előkészítése, kijelölése, víztelenítés stb.) 
szolgálja. E térképek alapján készülnek az ún. 
műszaki-üzemi tervek is.

Hazánk tőzegelőfordulásainak m egkutatott
sági fokát — % -ban — a 2. táblázat ism erteti.

3.2 A  részletes fázisú kutatás rövid ismer
tetése

A  részletes fázisú kutatások célja az, hogy 
a bányaüzemek telepítéséhez, a m ár működő 
üzemek további fejlesztéséhez, a tőzeg- és láp- 
földvagyon pontosabb, részletesebb m egállapítá
sához (kataszter vezetéséhez) területi, vagyoni, 
minőségi stb. adatokat szolgáltasson. (A kisebb 
— helyi jelentőségű — tőzeglelőhelyeknél, a 
felderítő és előzetes, ill. az előzetes és részletes 
kutatás — gazdaságosan —  egy m enetben is 
elvégezhető.)

A részletes földtani ku tatás két m unkam e
netben történik, ezek:

2, táb lázat

Tőzegelőfordulásaink m egkutatottsági foka  % -ban

K utatási fázisok
T ő z e g  

terü let m eny- 
%  nyiség

%

L á p  f  ö 1 d 
terü let m eny- 

%  nyiség 
%

Részletes ku ta tás
(50 x 50 m  fúrási hálózat) 17,62 20,68 29,75 27,27
Előzetes ku tatás 
(100 x 100, ill. 125x125 
m fúrási hálózat 17,60 25,47 17,16 21,64
Felderítő kutatás 
(250 x 250 ш 
fúrási hálózat) 53,96 42,35 33,28 32,32
Szondirozó kutatás 
(1—2 fúrás, ill. 
m intavétel) 10,82 11,50 19,81 18,77

Összes (földtani) 
terü let és készlet: 100,00 100,00 100,00 100,00

— külső (helyszíni) m unkák és
— belső (laboratórium i, térképezési, szer

kesztési) munkák.
A külső m unkák főbb fázisai:
— kitűzés-m érés,
— fúrás,
— m intavétel.
A kitűzés (fúrás), 50 m-es négyzethálózat

ban történik. A fúráshálózatot a tőzegterületen 
úgy fejlesztjük ki, hogy a szélső fúráshelyek 
m ár meddő területere kerüljenek. A térképezés 
az ún. kataszteri (1:2880 m éretarányú), ill föld
mérési (1:2000 m éretanyú) térképek hiteles má
solatán történik (3. ábra). Minden negyedik fú 
ráspontnak (100 m-es négyzethálózatban) vonal- 
szintezéssel m eghatározzuk az abszolút (Balti), 
vagy viszonylagos magasságát. (A kutatási je
lentés térképi m unkarészein — a fúrások mérő
számai m ellett — feltün tetjük  a szintmagassá
gokat is, így a víztelenítő árokrendszer tervezé
se, telepítése egyszerűbb.)

A térképek feltün tetik  a fedő, hasznosít
ható, ill. közbetelepült meddő rétegek térbeli 
elhelyezkedését. A fúrások — az 50 cm-es 
spirálfúróból, 1 m -es fúrószárakból és a hajtó
karokból álló — ún. kézi fúróval történnek. (Ez 
a konstrukció kissé elavult, fejlesztésre szorul.)

A makroszkópos vizsgálatokat és a képződ
m ényhatárok m egállapítását a fúrásvezetők vég
zik.

M intavétel

A  m intavétel, az ún. Földvári-féle m inta
vevő fúrófejjel vagy ásóval történik, a  követ
kező szempontok szerint:

A fedőrétegből, ha nem egyöntetű, m aximá
lisan két ún. rétegm intát veszünk. Egységes 
minőségű tőzegrétegből, am ennyiben vastagsága 
az 50 cm -t nem haladja meg egy m intát, ennél 
vastagabb tőzegrétegből egy m-ig kettőt, azontúl 
pedig m inden m egkezdett félm éteres vastagság 
után kell egy-egy m intát venni. Különböző mi
nőségű tőzegrétegek esetén, külön-külön kell 
m intát venni. (Ha a tőzegrétegek között valam i-
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lyen meddő közbetelepülés van, abból is m intát 
veszünk fél, vagy 1 m éterenként.) A m inta a 
vonatkozó réteg teljes szelvényéből kerü l ki, 
súlya kb. 2 kg.

A kvalita tív interpretálás során a következő
a) Laboratórium i vizsgálatok;
b) A földtani naplókban a laboratórium i 

vizsgálatok u tán  bekövetkező változások

átvezetése;
c) Tisztázati földtani napló felfektetése;
d) A vizsgálati adatok rendszerezése, táblá

zatokba foglalása (elemzési bizonylatok, 
jegyzőkönyvek elkészítése);

e) Térképezés;
f) Telepértékelő lapok elkésítése;
g) Területszámítás, készletszámítás;
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h) Minősítés, osztálybasorolás;
i) A földtani ku tatási jelentés összeállítása 

(I. Szöveges rész, II. Alapadatok, III. 
Táblázatos mellékletek, IV. Rajzmellék
letek).

A laboratórium nak általában a következő 
vizsgálatokat kell elvégezni:

— nedvességtartalom,
— vízfelszívóképesség,
— hamutartalom ,
— CaCCh-taralom,
— pH-érték,
— fűtőérték,
— foszfor-, nitrogén-, kálium tartalom  (ösz- 

szes),
— érettségi fok,
— térfogatsúly meghatározása.
A mezőgazdasági felhasználás minőségi kö

vetelményeihez igazodva a fűtőérték és az é re tt
ségi fok kivételével, a  vizsgálatok elvégzésére 
a MÉMSZ 12—70 sz. ágazati szabványban fog
lalt előírások érvényesek.

A készletek minőségi besorolását a MÉMSZ 
—7 és MÉMSZ—9. sz. szabványokban foglaltak 
szerint kell elvégezni.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА  
ТОРФ ЯНЫ Х БОЛОТ

Янош Дёмшёди

Венгрия входит в состав стран имеющих не
большие запасы торфа. С середины прошлого века 
до наших дней эти торфяные запасы разрушились 
по естественным а прежде всего искусственным 
причинам в такой мере (за упомянутый период 
уничтожились запасы приблизительно в шесть раз 
больше чем сегодняшние), что надо теперь непре
менно обращать усиленно на разведку и охрану 
осталых запасов.

Без знания количества, качества и территори
ального разделения запасов торфа нельзя плано
мерно выполнять задания связанные с охраной, 
добычей и использованием в разных целях этих 
запасов.

Первое и самое важное дело было составление 
кадастра. (Предварительный Г осу дарственный Ка
дастр Торфа, 1971), что надо продолжать и разви
вать.

В целях возрастающего использования в садо
водстве и на предполагаемых других территориях 
сырьев торфа и болотной земли и для охраны их 
запасов надо проводить геологические разведки 
в порядке денудации и возникающих потребнос
тей.

Геологические разведки необходимые и для ко
ординации работ облесения, сельскохозяйственной 
мелиорации и горного дела (экономики минераль
ного сырья). Территории надо разделить по воз
можности их использования чтобы обеспечивать 
их употребление по назначению.

В случае этого особого вида сырья геологораз
ведочные работы надо проводить в будущем так 
чтобы можем сохранить всё больше количества 
наших запасов гумуса на дальнейшие сроки.
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