
Módszertani javaslat 
a szilárd nyersanyagok távérzékeléses 
földtani kutatásához

A magyarországi földtani nyersanyagkutatásokról az 
■űr- és légi fotóanyagok értékeléséhez javasolt szem
pontok a következők:
1. Mesterséges létesítmények meghatározása.
2. Hidrográfiai és hidrogeológiai adatok meghatáro

zása.
3. Növényzet—növénykultúra elkülönítése.
4. Szerkezeti elemek meghatározása.
5. Morfológiai elemek elkülönítése.
6. Kőzettani elemek felismerése.

A  fenti szempontok rendszeres vizsgálata lehetővé 
teszi a földtani távérzékelés nyersanyagkutatásban 
való alkalmazhatóságát.

Magyarországon a légi fotók földtani alkal
mazása a II. világháború előtt már gyakorlattá 
vált. Ennek ellenére a földtani kutatásokban 
csak a 70-es évektől vált több területen ha
zánkban rendszeressé a légi fotók földtani 
szempontú értelmezése. Éppen ezért a szilárd 
ásványi nyersanyagok kutatásánál csak az 
utóbbi években kezdtük meg a távérzékelés ad
ta lehetőségeket felhasználni. Nagy jelentőségű 
az, hogy a 80-as évektől a természeti erőfor
rás-kutató műholdak (Landsat MSS, TM, SPOT, 
Kozmosz, Szaljut) felvételei is hozzáférhetővé 
váltak, és így a magas-, illetve alacsonyrepülé- 
ses mérőkamerás légi fotókkal együtt ma már 
olyan alapanyagok állnak rendelkezésre, ame
lyek a korszerű nyersanyagkutatásnál nélkü
lözhetetlenek. A  jelenlegi javaslat a multispekt- 
rális és a fekete-fehér felvételek hagyományos 
analóg értékelő módszerére vonatkozik, mert 
ezt valamennyi hazai kutató alkalmazni tudja. 
A  digitálisan rögzített távérzékelési adatok szá
mítógépes feldolgozása a legkorszerűbb mód
szer, de ehhez a jelenleg ismertetett analóg 
feldolgozás módszerei és ismeretei feltétlenül 
szükségesek.

A  távérzékelési adatok nyersanyagkutatási 
szempontú értékeléséhez először el kell végez
ni valamennyi hagyományos távérzékelési in
terpretációt (antropogén képződmények, topog
ráfia, növényzet stb.). Az ehhez szükséges 
alapanyagok a tapasztalat szerint legalább két 
eltérő méretarányt képviseljenek:
—  A  vizsgált területrész áttekintő alapanyagai 

1:50 000— 1:70 000 méretarányú, lehetőleg 
lombnélküli multispektrális felvételek, illet
ve magasrepüléses sztereó képpárok, ame
lyek a nagy összefüggéseket jól mutatják. 
Ugyanezekhez a szükséges interpretáció ér
dekében áttekintő topográfiai térképek 
szükségesek (megyetérképek, turistatérké
pek).
1:10 000— 1:30 000 méretarányú sztereo légi 
fotók egy-egy terület részletes megfigye

lésére alkalmasak, amelyek értékeléséhez az 
1:10 000— 1:25 000 méretarányú topográfiai 
térképlapok szükségesek.
1:2000— 1:5000 méretarányú légifotó-nagyí- 
tások közvetlenül a kutatott terület, bá
nyatérség részletes felmérését teszi lehető
vé, melyhez kataszteri térkép, illetve rész
letes felmérésű bányatérkép (1 :1000— 1 :2000) 
elősegíti a helyes értékelést.

—  A  vizsgált területrész földtani (geofizikai, 
geokémiai) alapanyagai.
1:50 000— 1:20 000 méretarányú áttekintő 
földtani térképek, illetve geofizikai (földi— 
és légi mágneses, gammaspektrometriai,' 
gravitációs, elektromos) felvételek.
1:10 000— 1:25 000 méretarányú észlelési és 
fedetlen földtani térképek (ahol van hidro
geológiai, mérnökgeológiai felmérések), vala
mint geofizikai és geokémiai értékelőanya
gok.
1:1000— 1:5000 méretarányú bányaföldtani 
térképek a hozzájuk kapcsolható bányásza
ti, mérnökgeológiai értékelő anyagokkal 
(rézsű-, hányófelmérések).

A  fenti alapanyagok ismeretében tapasztala
tunk szerint a távérzékelési interpretáció a 
következő fokozatos módon adhat többletin
formációt a hagyományos vizsgálatokon túlme
nően.
—  A  rendelkezésre álló alapanyagok alapján 

előzetes értékelést kell készíteni a vizsgált 
területről. Ez az értékelés rajzos formában 
a távérzékelési alapanyagokra helyezett fó
lián rögzíthető, ennek segítségével a sajátos 
morfológiai elemek, szerkezeti zónák a föld
tani-geofizikai felvételek ismeretében jó
részt azonosíthatók, illetve azok határa, tér
beli helyzete a hagyományos felvételekhez 
képest pontosítható. Fontos feladat az érté
kelésnél, hogy a különböző méretarányú 
felvételeket a légi fotó, űrfotó méretarányá
hoz transzformáljuk.

—  A  fentiek alapján szükséges a földi referen
ciaadatok beszerzése, hogy a távérzékelési 
anyagokból kapott többletinformációt he
lyesen értelmezzük. Ez helyszíni bejárással, 
az anomális, vagy kérdéses területek terepi 
vizsgálatával végezhető el. A  terepi vizsgá
lat során a távérzékelési anyagok jó hely
színi azonosítást biztosítanak és az adott 
helyen végzett földtani vizsgálatok (pl. dő
lés, csapásmérés, kőzetanyag-meghatározás 
stb,) fontos elemei lehetnek a további érté
kelésnek.
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—  A  végső értékelés elkészítése az előző vizs
gálatok alapanyagainak felhasználásával le
hetővé teszi, hogy többnyire a távérzékelési 
anyaggal azonos méretarányú fólián a kér
déses földtani képződmény, nyersanyag
test (telepkibúvás, telérkibúvás, tektonikus 
vonal, gyűrt szerkezet stb.) felszíni kibúvá
sát vagy a rejtett testek másodlagosan fel
színen jelentkező morfológiai elemeit kiraj
zoljuk.
Az értékelés feladata, hogy javaslatot te
gyen a kedvezőnek ítélt anomális felület to- 
vábbkutatására. Ezek a vizsgálatok lehetnek 
további részletes térképezési, geokémiai, il
letve geofizikai vizsgálatok vagy konkrét 
fúrásos bányászati kutatások. A  távérzéke
léssel nyert adat nyersanyagkutatásban va
ló felhasználhatósága nagy mértékben függ 
a rendelkezésre álló alapanyagok megbízha
tóságától, a helyes reális interpretációtól és 
az értékelő pontos helyi ismereteitől.

A  fenti módszerrel az érc- és ásványbányá
szati nyersanyagok esetében több mint 15 lelő
helyen folyt távérzékeléses kutatás 1988— 1989. 
év folyamán. A  különböző genetikájú (magmás, 
metamorf, üledékes) nyersanyagtestek és a kü
lönböző morfológiájú telepek (rétegzett, telé- 
res, töbrös, gyűrt, dómszerű stb.) vizsgálatai 
azt bizonyították, hogy a távérzékeléssel bizo
nyos vonatkozásban többletinformációk nyer
hetők az eddigi ismeretekhez képest. Ugyan
akkor más területeken a nyersanyagkutatás 
tervezéséhez nem kaptunk újabb szempontokat 
a távérzékeléstől.

A  távérzékeléses interpretáció analógiás 
módszere az értékelő személyek szubjektív is
mereteit, vizuális térlátását is tükrözik. Éppen 
ezért a szubjektív hibák csökkentése érdekében 
célszerű egy-egy adott területet legalább két 
személlyel, egymástól függetlenül kiértékeltetni. 
Ily módon nemcsak a hibákra derül fény, ha
nem az eltérő szemlélet miatt újabb felismeré
sek is lehetővé válnak.

A  különböző időpontokban készített (multi- 
temporális) felvételekből fontos adatok 
nyerhetők a mesterséges létesítmények (kuta
tási helyek, külszíni fejtések stb.) időbeli válto
zásáról, melyek mintegy helyzetképszerűen 
rögzítik a területen végzett munkákat.

A  távérzékelési adatok földtani— bányászati 
értékelésénél a javasolt módszer az, hogy az 
alábbi sorrendben rögzítsük a legfontosabb lát
ható adatokat: a mesterséges létesítményekről, 
a hidrográfiai adatokról, a növényzet-kultúra 
helyzetéről, állapotáról, a morfológia elemeiről, 
a szerkezeti elemekről és a terület kőzettani 
felépítéséről.
1. A  mesterséges létesítmények meghatározá

sa a rendelkezésre álló topográfiai térképek 
alapján, az első feladat, mert azok a távér
zékelési felvételekből pontos mérettel, tér
beli helyzettel meghatározhatók és a föld
tani értékelés fontos vonatkozási pontjait 
tartalmazzák.
A  vonalas létesítmények a közlekedési út
vonalak (közút, vasút), elektromos és táv
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fűtő vezetékek, vízvezetékek felszíni, illet
ve felszín alatti nyomvonala, főleg az 
1 :10 000 méretarányú sztereo felvételekből a 
hozzájuk tartozó kiegészítő létesítmények
kel (híd, áteresz stb.) pontosan rögzíthető. 
Adott helyen a távvezetékek oszlopainak 
árnyéka, azok térbeli kiterjedésére, magas
ságára is információt nyújt.
A térbeli létesítmények képe, kiterjedése 
főleg a részletes felvételeken szinte teljes 
pontossággal ad információt az egyes épü
letek, létesítmények méreteiről és helyzeté
ről. A  beépített területeken, azok elrende
zése, egymáshoz való helyzete jól rögzíthe
tő. A  földtani kutatásnál ezek vonatkozási 
pontjai nélkülözhetetlenek. Ezen belül a 
bányaterületek külszíni létesítményei (ak
nák, táróbejáratok), valamint a külszíni 
fejtések, meddőhányók kontúrvonalai a 
mindenkori bányaműveletek morfológiai 
helyzetét rögzítik. A  mesterséges létesítmé
nyek környezetükhöz képest világos (szürke) 
színnel jelentkeznek.

2. A hidrográfiai adatok a részben természe
tes helyzetű, részben mesterségesen szabá
lyozott képződmények helyzetét rögzítik. 
Ézek értékelése a terület hidrológiai, hidro
geológiai értékelésénél (erózióbázis hely
zete, vízgyűjtő terület elhelyezkedése stb.) 
a nyersanyagkutatáshoz elengedhetetlenek. 
A  felszíni vízfolyások és a vízzel telt 
talajok környezetüktől sötétebb tónussal 
különíthetők el.
Vonalas képződmények, patakok, folyók 
nyomvonala többnyire szabálytalan, ka
nyargós lefutású, sok esetben természetes 
növényzettel (fa, bokor, sorok) kísért. A  sza
bályozott létesítmények egyenes-megtört 
nyomvonalúak (csatornák).
A  kétdimenziós képződmények, mint a ta
vak, mesterséges víztározók, zagytározók 
mindenkori vízfelülete, a hozzájuk csatla
kozó árterületek vízzel való elöntöttsége 
pontos felülettel rögzíthető. Ezeknél a mes
terséges gátak helye, mérete, a törmelékbe- 
hordás iránya, a víz mélysége színárnyalat
változás alapján jól meghatározható. A  fo
lyóvízi kavicsos, homokos képződmények 
esetében a különböző szemnagyságú len
csék, zónák a vízzel telített képződmény el
térő elszíneződéséből meghatározhatók. 
Ugyanígy a zagy- és iszaptározók feltöltése 
is rögzíthető.

3. A  növényzet és növénykultúra főleg a ha
misszínes űrfelvételeknél közvetve fontos 
földtani információt szolgáltat. Az azonos 
morfológiai egységen belül az eltérő nö
vényzetből a talajviszonyokra és az eltérő 
fedett helyzetű kőzetekre lehet következtet
ni. Elsősorban a lombnélküli felvételek al
kalmasak a földtani kutatáshoz, de speciális 
esetben a növénykultúra állapotára, vagy a 
rekultivációra a lombos felvételek többlet- 
információt adnak Az eddigi tapasztalatok 
szerint a lombos erdőn belüli fafajváltozá
sok többnyire a kőzettani, rétegtani válto
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zás összetételével kapcsolatosak. Általában 
nem egyes fajok, hanem a növényegyüttes 
változás az, ami a földtani kutatásnál fel
használható.
Mezőgazdasági művelési területek, parcellák 
pontos helye, bevetettsége fontos informá
ciót szolgáltat. A  multispektrális felvételek 
alkalmasak az eltérő növényegyüttes meg
határozására, a növénykultúra állapotának 
rögzítésére is. A  hegyvidéki területen a par
cellák helyzete nemcsak a morfológia, ha
nem közvetve a talaj- és a kőzetösszetétel 
(keményebb kőzet bokrokkal fedett a ter
mőterületen belül) állapotára utal.
A z erdőterületek fajösszetétele (fenyves, 
lombos erdő, illetve vegyes erdő) színárnya
lat alapján elkülöníthető (a fenyőerdő sö
tét színű). A  lombnélküli felvételekből a fa
állomány idős vagy fiatalabb voltára, az ár
nyékok méretéből az átlagos korona magas
ságára lehet következtetni. Az l:2000-es 
méretű nagyításokból fontos információ 
nyerhető a kisajátítás, környezetvédelem, 
rekultiváció szempontjából (fák száma, tö
mege stb.).
A  mező-legelőterületek, ezen belül a ligetes 
részek facsoportjai, bokorsorai többnyire 
közvetve kőzettani információt jelölnek.

4. A  morfológiai elemek a földtani kutatás 
számára nélkülözhetetlenek mind az eróziós, 
mind az akkumulációs formák.
Az eróziós formák az eredeti kőzet össze
tétellel szoros összefüggésben vannak. Az 
erózió segítségével kipreparálódnak a ke
mény, ellenálló kőzetek, illetve az eltérő 
szerkezeti igénybevétel képződményei 
(gyűrt, tektonikus formák). Az erózió a kő
zetek, kőzettestek belső felépítésére (pados- 
ság gyüredezettség stb.), valamint a szerke
zeti formák alakjára és helyzetére (gyűrűs 
és vonalas szerkezetek) a terepi viszonyok 
függvényében és a növényzettel való fedett
ség mértékében jó felimerést biztosít. A  kü
lönböző keménységű, porozitású kőzetössz- 
letek helyzete, határa az erózió segítségével 
a távérzékelési felvételeken igen jól megha
tározható.
Az akkumulációs formák a hegylábi delu- 
viális törmelékfelhalmozódások, valamint 
az alluviális hordalékkúpok, folyóteraszok 
(helye, mérete) a távérzékelési felvételeken 
nyelvszerű, ujjasán szétágazó formákkal 
jelentkeznek. Az egykori folyó morotvák 
kanyarulatai, a képződött törmelék felhal
mozódások a környezetüktől eltérő színnel 
jelentkeznek. A  durvatörmelékes felhalmo
zódások világosabb színűek, míg a vízzel 
teltek sötétebbek.
A  suvadásos, rogyásos jelenségek a távérzé
keléses felvételeken karélyos, félköríves 
formákat mutatnak. Ezek pontos helye, idő
beli változása, mérete pontosan rögzíthető. 
A  meddőhányó anyagi összetételtől függően 
(iszap-flotációs hányok, durva törmelékek
ből álló hányok) eltérő színárnyalat alapján,

valamint a másodlagos eróziós formák sze
rint jól megkülönböztethető.

5. A  szerkezeti elemek valamennyi távérzéke
lési anyagból a legjobban körülhatárolha
tok. Ezek felszíni nyomvonala többnyire 
nagy pontossággal, több kilométer hosszban 
meghatározható. Az eltemetett szerkezetek 
részben a morfológiai, részben a légi geo
fizikai anomáliák értékelése alapján meg
bízhatóan rögzíthetők. Az ovális-köralakú 
szerkezetek, valamint a vonalas szerkezetek 
kijelölése és értelmezése a terepi vizsgála
tokkal tehető teljessé.
Ovális-köralakú szerkezetek az űrfotókon 
ismerhetők fel legkönnyebben. Ezek vagy 
gyűrt szerkezeti elemek, (antiklinális, szink- 
linális) vagy magmás-vulkáni szerkezetek 
(intrúzió, vulkáni kúp, kaldera). Ezek pon
tos értelmezéséhez az erózió által kiprepa
rált szerkezet külső vagy belső részén meg
jelenő formák adnak pontos információt. A  
kisebb gyűrűs ovális szerkezetek a légi fo
tókon jól jelentkeznek, mint a karsztos töb- 
rök. Hasonló formát mutatnak az egykori 
felhagyott bányaműveletek töbrei, aknái, 
Minden ilyen jelenség értelmezéséhez tere
pi, földtani bejárás szükséges. A  mélyedé
sek és meredek dőlésű szakaszok sötétebb 
színárnyalattal jelentkeznek.
A  vonalas szerkezetek, kulisszás töredezett- 
ségi zónák vetőket, oldalirányú elmozdulási 
öveket jeleznek. Ezek sokszor V  alakú völ
gyek formájában láthatók. A  vető dőlésirá
nya és közelítőszöge a távérzékelési anyag
ból jól meghatározható (a sötétebb tónusú 
rész méreteitől függően). A  feltolódási övék 
ívelt formákat mutatnak. A  blokkos-sasbér- 
ces-árkos szerkezetek mérete, helyzete, el
mozdulási iránya a kőzettani adatokkal 
egyeztetve jól meghatározható.

6. A  kőzettani összetétel meghatározására a 
távérzékelési anyagokon legutoljára kerül
het sor. Az előző ismérvek egy része (mor
fológiai, szerkezet, növényzet) már közvetve 
utal az eltérő fizikai paraméterű, állékony- 
ságú közetek lehetséges elterjedésére. Az 
egyes kőzetek kibúvásait, azok csapás- és 
dőlésirányú települését, az egyes kőzettes
tek helyzetét az eltérő színárnyalatok ad
ják. A  főbb kőzettípusok az alábbiakkal 
jellemezhetők:

—  Laza, kis keménységű kőzetek (pl. lösz) állé- 
kony eróziós formákat mutatnak, mély eró
ziós völgyekkel szabdalva.

—  Az agyagos kőzetek részben tömöttségük, 
részben az erózióval szemben tanúsított sa
játos viselkedésük (súvadás, rogyás) miatt 
jól elkülöníthetők.

—  A  homokos— agyagos képződmények válta
kozása az erózió miatt eltérő morfológiai 
kipreparáltságot mutat, ami távérzékeléssel 
a kőzetrétegzettség alapján rögzíthető.

—  A  homokos— törmelékes alluviális képződ
mények szeszélyes-lencsés település alapján 
elkülöníthetők.
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—  A  karbonátos kőzetek részben a karsztos je
lenségek, részben a környezetüktől eltérő 
állékonyság (tömött mészkő, dolomit), mik- 
rotöredezettség, valamint az eredeti réteg
zettség kipreparáltságával különíthetők el.

—  A  kovás— kvarcitos képződmények ke
ménységük miatt morfológiailag környeze
tükhöz képest éles gerincek (telérek) vagy 
morfológiai platók (limnokvarcit takarók) 
jelentkeznek.

—  A  laza vulkáni kőzetek (tufák, agglomerá
tumok) többnyire erősen erodáltak és lapos 
térszíneket alkotnak.

—  A  vulkáni lávakőzetek és intrúziók többnyi
re eróziós magaslatokat alkotnak környeze
tükhöz viszonyítva. Ezen kőzeteknél inten
zív kőzetváltozások zónásan jelentkeznek, 
amelyek a távérzékelési anyagon részben el
térő eróziós formát, részben színárnyalat
változást mutatnak. Ezen kőzeteknél a légi 
mágneses, gamma spektrometriai adatok 
fontos információt nyújtanak a magmás
vulkáni kőzet összetételére vonatkozóan.

—  A  metamorf kőzetek esetében a különböző 
összetételt az erősen eltérő gyűrt eróziós 
formák mutatják (agyagpala, csillámpala). 
A  kőzettani meghatározás távérzékeléssel 
csak megfelelő földi referencia, terepi bejá
rás, illetve geofizikai mérés ismeretében ad
ható meg. Az eddigi tapasztalatok szerint 
csak az eltérő fizikai és kémiai összetételű 
kőzetek különíthetők el ilyen módon, vi
szont ezek a növényzettel fedett részeken 
is jól kontúrozhatók.

7. A  nyersanyagok távérzékeléses kutatásánál 
az eltérő kőzetek és nyersanyagtestek, tele
pek felszíni, felszín közeli kibúvásai komp
lex módon meghatározhatók. A  mélyben el
helyezkedő nyersanyagokra közvetlenül 
csak a geofizika távérzékelési módszerei ad
hatnak információt. Ennek ellenére az ana
lóg módszerű vizsgálatok közvetve egy-egy 
keresett nyersanyagtest helyzetére utalhat
nak. Így pl. egy evaporitos területen a dóm 
szerkezetek, egy vulkáni szerkezetnél a ra
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diális és koncentrikus telérszerkezetek a 
hidrotermális ércesedésre utalnak.

Mindezek alapján a távérzékelés módszerei
nek hazai alkalmazása új szempontokat adhat 
a hagyományos módon végzett földtani kutatá
sok kiegészítéseihez. Az űrfotók olyan eddig fel 
nem ismert nagyszerkezeteket (paelo vulkánok, 
antiklinálisok, szinklinálisok) mutatnak, ame
lyek ismeretlenek voltak. Ugyanakkor a légi 
fotók nagy felbontással mind a kőzet-összletek 
elterjedését, mind azok szerkezeti helyzetét 
nagymértékben pontosítják. Éppen ezért ezek 
alkalmazása a hazai szilárd nyersanyagok ku
tatásában elengedhetetlen.

Dr. Zelenka, Tibor:
A  methodical proposal for the remote sensing 

geological prospecting of solid mineral raw materials

The proposed aspects for the evaluation of space and 
aerial photographic materials in the case of geological 
raw material prospectings in Hungary are as follows:
1. The determination of artifical object.
2. The determination of hydrographic and hydro- 

geological data.
3. The separation of vegetation and plant ‘ culture.
4. The determination of structural elements.
5. The separation of morphological elements.
8. The recognition of petrographic elements.

The systematic examination of these aspects makes 
is possible to apply the geological telesensing in the 
exploration of raw materials.

Тибор Зеленка

Методические предложения к поискам 
и разведке рудных полезных ископаемых 

дистанционными методами

При использовании космических и аэрофотоматериалов в 
поисках и разведке полезных ископаемых в Венгрии пред
лагаем иметь ввиду следующие соображения:

1. Определение искусственных сооружений.
2. Определение гидрографических и гидрогеологических 

данных.
3. Выделение растительности-растительных культур.
4. Определение структурных элементов.
5. Выделение морфологических элементов.
6. Определение петрографических элементов.
Систематический учет выше указанных соображений поз

волит эффективно использовать дистанционные методы при 
геологоразведочных работах на полезные ископаемые.
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