
néhány társadalmi szervezettel és intézménnyel elő
terjesztést készítettünk arról, hogy hogyan lehetne 
visszaállítani az oktatásban a geológia tanítását. Az isko
lában tanultak hatással lehetnének az egyes települé
sek önkormányzati döntéséire is, arra, hogy szaksze
rűen állapítsák meg, mire szabad építési engedélyt ki
adni, és mire nem. Hogy mennyire fontosak a geológiai 
szempontok, azt jól jelzi az USA Geológiai Szolgála
tának 2000-től 2010-ig szóló kutatási programterve. 
Annak szinte mindegyik pontja érinti az ember és a 
környezet kapcsolatát: 

о energiahordozó- és nyersanyagkutatás 
о klímaváltozás elemzése 
о ökoszisztéma kérdése

о geológiai folyamatok emberi egészségre kifej
tett hatásának vizsgálata

о földfelszín alatti vízkészlet és a veszélyes hul
ladékok kapcsolata.

A Föld ökoszisztémája - a légkör, az ózonréteg, az 
élővilág, a felszíni és a felszín alatti vizek, a geológiai 
felépítmények összessége - nagyon érzékeny rendszer, 
s ha abba durván beavatkozunk, visszafordíthatatlan 
változások történhetnek, vagy legalábbis befolyásolhat
ják a Föld további fejlődését. Jelenleg az egyik legdur
vább ilyen beavatkozás az, amit a széndioxid kibocsá
tással követ el az emberiség. Mivel ekkora mértékű 
mesterséges beavatkozásra a Föld életében csak az utób
bi évszázadban van példa, még nem tudjuk lemérni, 
hogy ténylegesen mekkora hatással lesz a Föld életére.

A felszínmozgások megjelenése légifényképeken
Síkhegyi Ferenc geológus - MAFI

Egy-két, az átlagostól eltérő, csapadékos esztendő múlt 
csupán el, hatása mégis rendkívülivé vált, és bár a média 
a mindennapi szenzációk és katasztrófák szállítására 
szakosodott eszközei kissé felnagyítva tálalták a béke
időkben szunnyadó, de valós veszélyeket rejtő földmoz
gások bekövetkeztét, akaratlan közszereplővé tették 
szakmánk képviselőit. Balatonakarattya, Hollóháza, Ke
mence történései, tragédiái talán a közfigyelembe állít
ják a miértekre választ adó alkalmazott földtani kuta
tásokat, és meglódulnak a baj nélküli időkben elodá
zott, vagy negligált vizsgálatok.

Abból a reményből kiindulva, hogy a földmozgások 
kutatása, ha csak a szerencsétlen események felszapo
rodásának hatására is, de hangsúlyosabbá válik, az aláb
bi összefoglaló munkában felelevenítjük azokat a lé
gifénykép kiértékelési módszereket, amelyek a föld
mozgások kutatásában, illetve a földtani veszélyek 
(hazards) tanulmányozásában a több évtizedes tapasz
talatokra építve kialakultak, segítve ezzel a témával fog
lalkozókat.

Az alábbiakban, -kapcsolódva az ebben az évben Pak
son megrendezett II. Országos Partfal Konferenciához,

amit a Magyar Geológiai Szolgálat és a Magyarhoni 
Földtani Társulat rendezett meg-, a történelmi idők
ben bekövetkezett földmozgások kimutatásához kap
csolódó módszereket ismertetjük.

A földmozgások földtani és morfológiai 
környezeté

A  földmozgások számára legkedvezőbb földtani fel
építést természetszerűen az ország felszínét nagy kiter
jedésben borító, kiemelt helyzetű tájegységek terüle
tén, a lejtők szárnyain találjuk meg. Megjelenésük lokáli
san és regionálisan is a környezetükhöz képest kiemel
kedő területek szegélyén, peremén a leggyakoribb, 
ahol az erózió valamilyen formája miatt támasztékukat 
vesztett felszínközeli képződmények gravitáció hatásá
ra lejtőirányban megindulnak. A tapasztalatok szerint 
leginkább a pleisztocén korban kialakult löszös összle- 
teken, és az alattuk települő felső-pannóniai korú, fi
nomszemű üledékek felszínén fordulnak elő, részben 
alkalmasságuk, részben a nagy felszíni kiterjedésük mi
att. Emellett a középhegységeket mintegy felerészben 

felépítő harmadidőszaki vulkáni kép
ződményeken tapasztalhatók legin
kább a földtörténet közelmúltjában 
végbement mozgások nyomai.

A földmozgások jellegét a kőzettani 
jellegek, a hidrogeológiai viszonyok és 
a belső földtani felépítés mintegy előre- 
jelzi, és az osztályozásukra ennek meg
felelően többféle lehetőség kínálkozik, 
általános megjelenési formáikra és 
részleteik morfológiai nevezéktanára 
azonban kitűnő kiindulási támpontot 
ad Pécsi M., aki egy jelenkorban bekö
vetkező suvadás morfológiai bélyegeit 
és a részletek elnevezését részletesen 
ismerteti [PÉCSI M., 1991]. Alaktanilag 
hasonló képet mutat a hazánkban 
észlelhető másik gyakori földmozgási 
fajta, a szeletes földcsuszamlás is. 
A tömbszelvény egyetlen földmozgás 
eredményeképpen kialakult anomális
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morfológiát mutat, míg a valóságban a legtöbb esetben 
azok láncolata, időben egymást követő, mozgást szen
vedett testek egymásmelletti előfordulása vagy 
áthatása mutatható ki. Ezek felismerése azonban min
dig visszavezethető az elvi tömbszelvényben látható 
sajátosságokra.

A gyakorlati munka során csupán a jelenkorban be
következő földmozgások mutatják a tömbszelvény sze
rinti morfológiai bélyegek összességét, mert a szaka
datlan erózió azonnal elkezdi kifejteni romboló hatá
sát, és előbb a finom, mikrodomborzati elemeket kezdi 
pusztítani, omladékokkal, lejtőüledékekkel beborítani, 
majd az éles és meredek lejtőszegélyeket lekerekíteni, 
utóbb a főbb formák is felismerhetetlenül lepusztul
nak, vagy betemetődnek, s az idősebb, a pleisztocén 
idején képződött suvadásoknak csupán a feltárt belső 
felépítése árulkodhat eredetükről, morfológiájuk már 
lényegében nem.

A földmozgások összetett folyamatok. A kőzettöme
gek lecsúszásának veszélyes volta, a lábak alól kicsúszó, 
hiányzó anyag mellett ott az egyidejű üledék-felhal
mozódás gyakran pusztítóbb erejű következménye, a 
lakott területekhez közelebb eső völgytalpakat feltar
tóztathatatlanul feltöltő homlokfront letaroló, beteme
tő hatása.

A légifényképek csoportosítása felhasz
nálási céljaik szerint

A légifényképek szinte egyetlen nevezéktani kritéri
uma az, hogy valamilyen, az atmoszférában repülő esz
közön elhelyezett fényképező kamerával készüljenek. 
Alapvetően három szempont szerint szokásos csopor
tosítani őket: a fényképező kamera típusa, a repülési 
magasság, és az alkalmazott film fajtája alapján. Negye
dikként megemlíthető a sztereo hatás megléte vagy 
hiánya, de ez az interpretációs folyamatok esetében, 
ritka kivételtől eltekintve, alapkövetelmény. A külön
böző szempontú csoportosítások részletesen megtalál
hatók az alapvető szakmunkákban (pl. MIKE ZS., 1976.)

A kamera típusok két nagy csoportra oszlanak. Jelen
leg a legtöbb légifénykép mérőkam arával készül, 
amelynek legjellemzőbb sajátossága az elhanyagolha
tóan kicsi elrajzolású lencse, és a belső állandók, első
sorban a fókusztávolság nagy pontosságú ismerete. 
Az egyedi gyártású kamera sem mérete, sem funkciói 
szerint sem vethető össze a hétköznapi használatban 
elterjedt fényképezőgépekkel. Különleges, nagy mé
retű, nagy vonalmenti felbontású, gyakran a szabad 
szemmel észlelhetetlen hullámhosszú elektromágne
ses tartományban érzékenyített rollfilmmel üzemel
nek, amiket a repülőeszköz navigációs adataival össz
hangban, automatikusan üzemeltetnek. A negatívokról 
általában kontakt másolatok készülnek (amennyiben 
topográfiai elemek kiértékelését végzik, gyakran köz
vetlenül a negatívról teszik, a laborálás óhatatlan in
formáció csökkentő hatása miatt), amelynek keretére 
automatikusan rákerülnek a repülés fontosabb para
méterei.

Kézi kamerának bármilyen, kereskedelmi forgalom
ba kerülő fényképezőgép alkalmas, de nyilvánvaló, 
hogy a használt gép fajtája és a kép minőség között 
összefüggés mutatható ki.

Évtizedek gyakorlata alapján alakult ki az általánosító 
vélemény, hogy komoly, minőségi munkákhoz csak 
speciálisan szervezett repülési kampányokkal, különle
ges filmanyagokkal, mérőkamarával felszerelt repülő

FÖLDTANI KUTATÁS 1999. XXXVI. Évfolyam 3. Szám

laboratóriumokkal lehet képanyagot biztosítani.
Az elmúlt évtized ebben a tekintetben is alapos szem

léletváltozást kényszeríttet ki a felhasználóktól. Ebben 
-természetesen- szerepe volt a kézi kamerák erőtel
jes minőségi javulásának, de legalább ilyen mértékű 
hatása van az üzleti, gazdasági kényszernek is. A kisgé
pes fényképezés (SFAP -Small -format aerial photogra
phy) költségkímélő, gyorsan kivitelezhető eszköz, ami
re már jelentős módszertan alakult ki a kvalitatív té
nyezők kiolvasástól egyszerűbb fotogrammetriai fela
datok megoldásáig, vagy térinformatikai alapú, grafi
kus adatbázisok felépítéséig.

Fontos tényező a gyors repüléstervezés és kivitelezés 
mellett a minősítési procedúra csökkenése, e koráb
ban vitathatatlanul legjelentősebb alkalmazás-gátló té
nyező visszaszorulása.

A hazai gyakorlatban is rendelkezésre áll speciális 
repülések költségkímélő elvégzésére szakosodott kivi
telező, mint pl. a VITUKI Rt. ARGOSZ Távérzékelési és 
Filmstúdió, Hasselblad kamerával, alapvető előfeldol- 
gozási eszközökkel.

A légifényképek csoportosíthatók a végzett repülés 
repülési magasság tartománya szerint, ami szoros 
kapcsolatban áll a kapott film méretarányával, ezen 
keresztül a befogott földfelszín nagyságával, valamint a 
filmen visszaadott objektumok méretével. Az általános 
felosztás kis-, közepes- és nagymagasságú felvételeket 
különít el, melyek közül szakmai, és kisebb mértékben 
a költségcsökkentési szempontok szabják meg a kivá
lasztott méretarányt.

A szakmai oldalról elsősorban a kutatás részletes, 
vagy áttekintő volta a mérvadó, illetve, hogy a keresett 
földtani testek várhatóan milyen méretűek és alakúak. 
A felvételek ugyanis analóg módon működő szűrőként 
is felfoghatók, ahol a nagy méretarányok esetében az 
olyan kisebb méretű földmozgások nyomai is észlel
hetők, mint a mesterséges rézsűk mozgásai. A részle
tek, a fontos interpretációs bélyegek jó észlelhetősége 
mellett a nagyméretű objektumok nem láthatók át, to
vábbá több objektum megléte, megoszlása, egymáshoz 
viszonyított helyzete csupán körülményesen, pl. mo
zaikolással, egyberajzolással, stb. tisztázható. A kis mé
retarányú (magas repülések) anyaga ellenben a jelleg
telen, jelentéktelen méretű objektumokat szűri ki, vi
szont áttekintő vizsgálatokra inkább alkalmas.

Az alkalm azott film an yagok  választéka kitágítja 
az értelmezés lehetőségeit, összhangban az érzékeny
ségi tartománnyal. Történeti sorrendben a legelső, 
emellett napjainkban is az egyik leglényegesebb típus 
a fekete/fehér és fekete/fehér pankromatikus film, az 
archívumok túlnyomó részét adó képanyag. A színes, 
pontosítva a valódi színes képanyag a kiértékelés meg
bízhatóságát lényegesen megnöveli, különösen azért, 
mert a szemmel meggyőzően elkülöníthető, mintegy 
húsz feketedési fokozatba begyömöszölt képi infor
máció helyett több száz, minden átlagos látású ember 
számára elkülönülő színes tónust szolgáltat. Magyar- 
országon elsősorban a nyolcvanas évekből lelhetők fel 
színesben lerepült tömbök.

A szem számára láthatatlan infravörös sugarak rög
zítésére speciálisan érzékenyített filmek szolgálnak. 
Ebben a hullámtartományban a felszíni környezet telje
sen más intenzitással tükröződik vissza. A különbségek 
két legfontosabb megjelenése a növényzetnél és a ta
lajnedvességnél tapasztalható, mert a növényzet vitali
tásával arányosan, erősen veri vissza a sugárzást, a ned
vesebb, vizes, agyagos alakzatok viszont hidegek. En-
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nek megfelelően infravörösre érzékenyített, feke- 
te/fehér filmeken az erős növényzetborítás világos 
tónusú, havas táj jellegű, míg a hideg felületek, közeli 
talajvízszintű képződmények sötétszürkék-feketék. 
A hamis színes képek lényegében a fekete/fehér infra 
felvételek színesített változatai, ahol a hideg felületek 
sötét acélkék színe a növényzet dúsulásával fokozato
san bíbor vörösre változik.

Az infra képek megjelenése az előzőkben röviden is
mertetett tulajdonságaik miatt elsősorban a környezet 
állapotának kutatásában szolgáltat többletinformáció
kat.

A légifényképezés utolérhetetlen találmánya a való
ságban kivitelezhetetlen térláttatás, a háromdimenziós 
tér valósághű visszaadása. Ez a sajátosság minden fotó
geológiai és morfológiai vizsgálat legtöbbet adó esz
köze. Ezért néhány különleges helyzet kivételével a 
felvételezések mindig térbeli látást adó átfedéssel ké
szülnek, és ez napjainkban teljes egészében érvényes a 
kisgépes repülések vonatkozásában is.

A földmozgások kimutatása elsősorban a lefelé irá
nyuló tömegmozgások sajátos formáinak kimutatásán 
alapszik. Morfológiai bélyegek felismeréséről lévén szó, 
s ehhez a légifényképek rendkívül kedvező eszközt ad
nak, éppen az előállításuk sajátosságai miatt. A különle
ges előnyök a tisztán térképi és terepi megfigyelések
hez viszonyítva elsősorban a képpárok térbeli szemlé
léssel vizsgálható voltában nyilvánul meg. A morfológia 
közvetlenül, a terepen megvalósíthatatlan nézőpont
ból, térképszerűen jelenik meg, a készítés módjából 
következően magassági torzítással. E torzításnak az a fő 
jelentősége, hogy az enyhe lejtők és a finom domborzati 
formák a valóságosnál sokkal markánsabban láthatók a 
kiértékelő számára.

A földmozgások jelenlétére utaló, a kiértékelések so
rán tapasztalható fő jellegzetességeket a az alábbiak
ban foglalhatjuk össze [Manual o f R.S., 1983, alapján, a 
magyar sajátosságok figyelembevételével]: 

о meredek lejtők oldalában észlelhető lejtőpihe
nők, vagy tereplépcsők, a völgyek talpa felé eső 
oldalon esetleg kisebb oldalkúpok sorával, mö
göttük lefolyástalan, vizenyős területekkel, idő
szakos tavacskákkal, dagonyákkal 

о a gerincek és lapos tetők szegélyén észlelhető, 
meredek peremű, a gerinc felé konvex, ívelt 
leszakadások

о ujjlenyomat, vagy kanál alakú benyomódások a 
lejtők oldalában

о a lejtő alján húzódó völgytalp és vízhálózat ano
mális, a fő csapástól eltérő kanyarulatai, amik a 
lecsúszott földtömegek vese alakú homlok
frontjának megkerüléséből származnak. Szél
sőséges esetekben völgyelzáródások (Arló) 
keletkeznek

о a felszín anomális érdes, mikrodomborzata, ami 
a kaotikusán átkevert kőzetanyag következmé
nye

о a környezettől elütő, világosabb tónus megje
lenése, ami az alsóbb, talajosodás nélküli kőze
tek felszínre kerüléséből származik 

о a környezettől élesen eltérő természetes nö
vénytakaró, ami igazodik a földmozgásokkal 
megbolygatott kőzettestek és talajok megválto

zott vízháztartási viszonyaihoz 
о  a környezettől élesen eltérő mesterséges nö

vénytakaró, ami a felszínen található kőzetek 
és talajok megváltozott vízháztartási viszo
nyain kívül a környezeténél enyhébb lejtőmor
fológia kedvezőbb talajművelési tulajdonságaira 
támaszkodik

о domboldalakon kilépő vízszivárgások 
о a szegélyszakadások mentén elmozduló, meg

szakadó, eltűnő vonalas objektumok, pl. földu
tak, rakott kőfalak, sövények, az alsó szakaszokon 
pedig e vonalas elemek befedődése 

о kedvező árnyékhatások esetén a folyamatos moz
gásra utaló, nagyszámú megdőlt fa megjelenése 

Az interpretáció eszköztárába ma már rendkívül sok
féle képanyag besorolható, s kiválasztásukat az adott 
feladathoz lehet igazítani.

A célnak megfelelően mérőkamarás és nem mérőka
marás felvételek egyaránt alkalmazhatók. A nem mé
rőkamarás felvételek elsősorban közvetlenül a föld
mozgások bekövetkezte után, gyors kárfelmérés, ön- 
kormányzati és szakhatósági, operatív intézkedések 
megtétele és potenciálisan bekövetkezhető újabb ese
mények lehetőségeinek vizsgálatára ajánlatosak. Ekkor, 
hasonlóan az árvízi bejárásokhoz, repülőgépes, vagy 
helikopteres bejárások kiegészítéseként, aerovizuális 
megfigyelések rögzítésére fe rd e  tengelyű, madártáv
lati képek készítése is megengedhető hagyományos 
fényképezőgépek segítségével. Ezt mutatja meg a 2. 
ábra, ahol egy 1989- január 22-én Tadzsigisztánban, a 
régi főváros, Gisszar térségében bekövetkezett, föld
rengés hatására lezajlott földcsuszamlás helikopteres

2. ábra. Dusanbe (Tadzsigisztán) környéki földcsuszamlás 
(1989) madártávlati, ferdetengely ü képe. A  szerző felvétele
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körüljárása alkalmából készült felvétel látható, amely a 
csuszamlás morfológiai sajátosságait és katasztrofális 
kihatásait egyaránt megmutatja.

A rengés hatására egy kb. 350-400m-es, félköríves 
szakadólap mentén csúszott meg a földtömeg, fokoza
tosan kiszélesedett, és mintegy két és fél kilométernyit 
nyomult lefelé NyDNy-i irányba. A megindult anyag 
néhány másodpercre szinte folyóssá változott, felapró
zódott, és a porhanyós alapanyagban lekerekedett, ház
méretű, ép, löszös tömbök úsztak. A csúszás nyelvének 
a felszíne ettől egyenetlen, karfiol-szerű és foltos elszi- 
neződésű. A nyelv szétágazó, ezért a nyelvek szegélye 
vese alakú, ívelt, 5-6m magas, élesen kiemelkedő hom
lokfrontokkal érintkezik az egyébként sík, nagyüzemi 
mezőgazdasági művelés alatt álló táblákkal. Feltűnő, 
hogy a támaszték nélküli földtömeg a néhány fokos 
lejtőn is meg tudott indulni és több kilométeres tá
volságot volt képes megtenni katasztrofálisan rövid 
idő alatt.

A földcsuszamlás előidéző okai között az utólagos 
vizsgálatok kiemelték az öntözés káros hatását. A lösz- 
háton lévő öntözőcsatornák folytonos szivárgása azt 
eredményezte, hogy a mélyben települt vízzáró réteg 
felett erősen átáztak az üledékek. Stabilitásuk lecsök
kent, és az egyébként nem túl nagy intenzitású földren
gés hatására megindul földtömeg 274 áldozatot köve
telő földmozgást okozott.

A legfiatalabb, korábbi képanyagban még nem észlel
hető földmozgásos területeken, közvetlen beavatko
zást nem igénylő, az adott állapotot rögzítő, vagy meg
felelő képanyaggal el nem látott vidékeken szükség le
het friss repülés végzésére. Erre a célra függőleges ka
maratengellyel készített, térbeli szemlélésre alkalmas 
átfedéssel lerepült nem mérőkam arás légifénykép 
sorozat is megfelelő lehet, elsősorban redukált költsé
gei és viszonylag gyors, rugalmas készítési technoló
giája miatt.

A fentiekben felsorolt képi anyagok alkalmazását 
elsősorban az anyagi és időbeli szűkösség indokolja. 
A módszeres, tematikus munkák azonban túlnyomó- 
részt nem igénylik egy új repülés friss képanyagát, ha
nem már meglévő, szisztematikus, térképkészítési, fel
újítási munkák céljaira készített, szabatosan kivitele
zett, átfedéssel készült, mérőkam arás képanyagra 
támaszkodnak. Egy magyarországi területet általában 
többszörösen lerepültek már, ezért több időpontból, 
változó méretarányokkal, többféle filmre készült kép
anyag is elérhető. A képanyagok korábban vázolt mé
retaránybeli különbségei a felismerhető méretű objek
tumok kimutatásának természetes, analóg szűrőjeként 
működnek, azaz a kis méretarányú, áttekintő képek, a

magas repülések kontakt, vagy kismértékű nagyításai a 
jelentős méretű, meghatározó földmozgások kijelölé
sét teszik lehetővé. Ezt mutatja meg a 3. ábra, amely a 
Geresdi-dombság egyik legnagyobb, és igen fiatal föld
mozgásának és környezetének kivágata, lösszel borí
tott, gránitos területen. A környező, kisebb méretű csu- 
szamlások alig, vagy egyáltalán nem ismerhetők fel. 
A  lejtő mentén lefelé mozgó kőzetanyag a már kiala
kult, mai völgyhálózat oldalvölgyeit is kitölti, amire a le
futó oldalvölgyek talpának megszakadása, az alsó 
völgyszakaszok feltöltődése utal.

4. ábra. Földmozgások nyoma Berhida területének kis 
méretarányú légifelvételén M H  Tóth Ágoston Térképészeti 

Hivatal archívuma

A másik, hasonló méretarányú kép, a 4. ábra Berhidát 
és környékét ábrázolja. A településtől keletre lévő Sző
lő-hegy egy nyugati irányban megindult, pannóniai, fi
nomszemű üledékeken kialakult földmozgást mutat. 
Rajzolata a 2. ábrához hasonló módon anomálisan ér
des felszínű, mutatva az eredeti anyag átmozgatását. 
Morfológiailag a front- és szegélyszakadások ívelt, 
északra és délre lefutó völgyként jelennek meg, míg 
tőle nyugatra a Séd-patak a falu irányába enyhén kitér, 
követve a lecsúszott anyagból felépített nyelv homlok
frontjának szegélyét.

A Tihanyi-félsziget DNy-i peremét bemutató képkivá- 
gaton (5. ábra) a pannóniai korú üledékek és piroklasz-

3. ábra

Földmozgások nyoma 
a Geresdi-dombság 

(DK-Mecsek) területé
nek kis méretarányú 

légifelvételén.

M H  Tóth Ágoston 
Térképészeti Hivatal 

archívuma
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5. ábra A  Tihanyi-félsziget DNy-i partvonala tízezres, 
színhelyes légifényképen, többszöri, egymást metsző lecsúszás 

nyomával. Magyar Állami Földtani Intézet térképtára.

tikumok kilométert meghaladóan, szinte nyílegyenes 
vonal mentén szakadnak alá a Balatonba. Az ívelt szaka
dólapokat térbeli hatás nélkül is kirajzolják a növény
zet enyhén karéjos anomáliái. A többszörösen fellépő

7. ábra Az előző fénykép szintvonalas térképe. Hamvaskő 
tájfutó térképének részlete. M=1:15.000 MTFSz kiadása, 

1996. számok Jelentése: Id. a 6. ábrát.

6. ábra Dobogókő vulkanikus területén fellépő csúszások nagy 
méretarányú, színes felvételen. Magyar Állami Földtani Intézet 

térképtára. Jelmagyarázat: 1.Perem és frontszakadás. 2. 
Lefolyástalan, vizenyős területek. 3. Lecsúszott közettömegek 

alkotottá kúpok.

csúszásokra abból lehet következtetni, ahogyan az 
egyik anomália keleti végét egy másik, teljes ívű ano
mália lemetszi.

8. ábra Csúszások és kezdődő mozgások nyomai szintvonalas 
térképen, Dobogókőtől ÉNy-ra. Hamvaskő tájfutó térképének 

részlete. M —1:15.000. MTFSz kiadása, 1996. számok 
jelentése: 1-3. Ld. a 6. ábrát. 4. Gödrök, hasadékok, 

mélyedések ívelt elrendezésben.
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A földmozgások kialakulásakor általában üledékes 
képződményeken lejátszódó folyamatokra gondolunk 
elsősorban. A jelenség azonban ennél sokkal általános
abban fordul elő, így az üledékes fekvőre települő 
vulkáni hegységeinkben általános a jelenlétük. Illusz
trált példáink 6-8. ábra a Pilis központi részéről szár
maznak, ahol az 1. ábra tömbszelvényében látható 
összes morfológiai sajátosság felismerhető a karéjos 
szakadólapoktól a feltorlódott, kúpsorként jelentkező 
nyelvig és a mögöttük kialakult lefolyástalan, vizenyős 
mélyedések kialakulásáig.

Hasonló, több száz méter szélességű mozgások nyo
mai ismerhetők fel a Bakony és a Balatonfelvidék 
pannóniai üledékekre települt bazaltkiömlésein. Ilyen, 
lecsúszott testet mutat be Budai T. és Csillag G. [BUDAI 
T.-CSILLAG G., 1998. J, ahol a kiadvány hátsó borítóján 
bemutatott pósa-tetői, bazalton kialakult suvadásnak a 
képe egyben a jól megválasztott, kisgépes, ferdetenge
lyű felvételek meggyőző, bizonyító erejéről is tanúsko
dik.

A  többszörös lerepülés arra is lehetőséget adhat, 
hogy a gyakori mozgásokkal sújtott vidékeken a ko
rábbi, mozgások előtti állapot vizsgálható legyen. Eh
hez a régi filmeket, vagy kontaktokat őrző archívumok 
(FÖMI, MH TÉHI) szolgáltatnak anyagokat. Az eltérő 
időkről készült kiértékelések alapján nyomon követ
hető a folyamatok előrehaladása, visszaidézhető a ko
rábbi természeti és társadalmi környezet, esetenként 
vitás, peres kérdések válnak tisztázhatóvá.

A felszínmozgások felismerésének fon
tossága

A z  elmúlt két évtizedben a légifényképek földtani célú 
kiértékelése általánossá vált a Magyar Állami Földtani 
Intézetben, kapcsolódva az ország földtani megisme
rését célzó sík- és dombvidékek földtani térképezési 
programjaihoz. A módszer síkvidéki térnyerését a hegy
vidéki területeken éppen korlátként felrótt sajátossá
gok tették lehetővé, azaz az erdőborítottság lényegesen 
kisebb, mint a hegyvidékeken és a fiatalabb üledékek 
takarója nem zavarja láthatóságukat. E térképzési prog
ramok jelentős figyelmet szánnak a negyedidőszaki kép
ződmények korábbinál részletesebb, genetikai alapú el
különítésére.

A hegyvidékek nagy hagyományokkal rendelkező, 
részletes térképezési módszereire is hatással van a lé
gifényképek alkalmazása, jelentős segítséget adva a 
helyben, szálban álló kőzetkibúvások és a terepi vizs
gálatok során nehezen észlelhető, elmozdulást szenve

dett kőzettestek elkülönítésére.
A  felszínmozgások a közvetlen veszélyeztető hatásai

kon túlmenően, amit az egyes települések lakóinak, az 
illetékes önkormányzatoknak és az államigazgatásnak 
okoznak, tudományos szempontból számos, jelentős 
következtetésre adnak módot a jelenkori felszínalakító 
folyamatok megismerésében. E folyamatok regionális 
kiterjedésének lehatárolása műszaki nagylétesítmé
nyek helyének kitűzésekor, vagy általános fejlesztési 
tervek kidolgozásakor igen fontos, bár leggyakrabban 
korlátozó, esetleg költségnövelő tényezőt jelentenek.

A  földmozgás-veszélyes helyek ismerete a tulajdono
sok és vagyonkezelők számára motiváló tényező lehet a 
vagyoni károkat enyhítő biztosítások megkötésére, 
míg a biztosítók számára ugyanez kockázatnövelő té
nyezőként jelentkezik.

A földmozgások kutatásának ugyanakkor földtudo
mányos jelentősége is van, ugyanis eredetüknek min
denhol az alapvető oka az eredeti üledékképződési 
folyamat megszakadása és az erőteljes eróziós tevé
kenység megindulása, ami függőleges irányú jelenkori 
kéregmozgások megfordulására, relatív kiemelkedésre 
vezethető vissza. A kiemelkedő tájegységek belsejé
ben, vagy az eltérő függőleges sebességgel egymás mel
lett mozgó tájegységek peremein előfordulásaik e 
tekintetben a neotektonikai kutatások, geodinamikai 
vizsgálatok számára szolgáltatnak nélkülözhetetlen 
kiegészítő adatokat.

Az 1999-es év nem minden tanulság nélkül való kö
vetkezménye, hogy világossá vált: az alábecsült moz
gásveszélyesség hatások, vagy a már ismert, de figyel
men kívül hagyott földtani, műszaki földtani kutatási 
eredmények miatt mindezekből akár nehezen felszá
molható, hosszú kihatású, országos méretű természeti 
csapás is kerekedhet.
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