1. Bevezetés
A folyóteraszok helyének és korának azonosítása alapvető fontos
ságú a negyedidőszak felszínfejlődésének megértéséhez. A teraszok
egyértelmű azonosítását lehetővé tevő módszerek lényegesen meg
könnyítik a geológiai értelemben viszonylag fiatalabb (pliocén korú
és fiatalabb) felszínek kialakulásának megértését.
Érdeklődésem eredetileg a Tisza kialakulásának tisztázására irá
nyult. E munka egyik pillérét adta volna a Tokajihegység keleti ol
dalán húzódó teraszrendszer tanulmányozása, hiszen így lehetőség
adódott volna a korábban itt futó nagyobb vizek időbeli fejlődésének
jobb megismerésére. Sajnos azonban, e teraszrendszert illetően csak
kevés és általában a gyakorlatban használhatatlan anyagra leltem.
Ugyanakkor olyan kutatási eredményre sem akadtam, mely azt mu
tatta volna, hogy e vidéken nem is létezik a keresett teraszrendszer.
Így nem maradt más hátra fel kellett tárnom a mai Bodrog mentén,
azzal párhuzamosan futó teraszokat.
A klasszikus terepi munka, a vidék többszöri bejárása, a hagyo
mányos geomorfológia módszerek alkalmazása azonban mind ered
ménytelen volt, mert a holocén és felsőpleisztocén teraszokat kivé
ve, melyek egyébként nagyon könnyen fellelhetők végig a Bodrog
mentén, semmilyen magasabb helyzetű, egyértelműen azonosítható
szintre nem találtam. Úgy véltem, ez még nem bizonyítja az idősebb
szintek hiányát, csak arra utal, hogy az alkalmazott eljárások nem al
kalmasak azok kimutatására. Ennek egyik oka lehet az erózió tevé
kenysége, melynek következtében a magasabb geomorfológiai (te
rasz) szintek felismerhetetlenné váltak, másik oka pedig az erre a
tájra jellemző, hosszú időre vissza tekintő szőlőművelés és a kapcso
lódó tevékenységek felszínalakító hastása. Így tehát olyan eljárást
kellett találnom, mely alkalmas az elrombolódott szintek kimutatásá
ra is. A dolgozatban ezt a metódust és az alkalmazásával elért ered
ményeimet mutatom be.
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Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ebben a dolgozatban a Toka
jihegység megnevezést használom, mert ez a név fedi le azt a terüle
tet, melyet ‒ utalva földtani szerkezetére ‒ Tokaj‒Eperjesi vulkanikus
ívnek is hívnak. A Magyarországon évtizedek óta használt „Zemp
lénihegység” elnevezés hibás: ilyen hegység sosem volt. Létezik a
Zempléni Szigethegység, az viszont a mai Szlovákia területére esik,
földtani kifejlődése, felépítése, kora, alaktana pedig teljesen eltér a
Tokajihegységétől.

2. Célkitűzés
Elsődleges célom módszertani jellegű volt. Olyan módszer kidolgo
zására törekedtem, mely alkalmas roncsolódott, a hagyományos
geomorfológiai módszerekkel nem, vagy nehezen, esetleg csak el
lentmondásosan felismerhető geomorfológiai szintek, különösen fo
lyóteraszszintek kimutatására.
Célom volt továbbá:
• kísérlet a Tokajihegység keleti oldalán kimutatható terasz
szintek azonosítására, párhuzamosításuk ismert, hasonló
morfológiai helyzetű, vagy azonos vízrendszerhez tartozó te
raszrendszerekkel;
•

annak konkrét példán történő bemutatása, hogy megfelelő
meggondolások mentén haladva, ma már hétköznapinak ne
vezhető eszközök birtokában, látszólag információszegény
térképi anyagból, korábbi kutatások számszerűsíthető adata
it felhasználva is értékes geomorfológiai kutatások végezhe
tők;

•

konkrét kutatás során való felhasználással megmutatni, hogy
a szabad szoftverek használata a térinformatikában, a föld
rajzi folyamatok számítógépes modellezésében reális alterna
tíva a kereskedelmi rendszerek mellett.
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3. A módszer ismertetése
3.1. Általános meggondolások
A használt, újszerűnek mondható módszer két alapvető meggon
doláson nyugszik. Egyrészt felhasználtam a meglevő domborzati ada
tokat, és elemeztem a vizsgálandó terület összes kisebbnagyobb csú
csának, tetőjének az összesített magasságeloszlását, másrészt a
területen mélyített földtani fúrások adatait dolgoztam fel, az alábbiak
ban részletezettek szerint.
a) Ha a mintaterület olyan kialakulású, hogy sosem volt rajta
terasz, illetve teraszrendszer, akkor a csúcsok magasságel
oszlása várhatóan aritmikus, sztochasztikus lesz. Ugyanak
kor, ha a felszín valamifajta szintfelületekre tagolható, akkor
ez várhatóan a csúcsok magasság szerinti eloszlásában is
tükröződni fog: a gyakoribb és ritkább csúcsszintek adott
számban, ritmikusan következnek egymás után. Ha például
a teraszok 130, 150, 180, 200 m magasan fekszenek, akkor ez
egyúttal azt is jelenti, hogy a mondott magasságok eredetileg
a folyó árterét képezték és viszonylag széles, sík, vagy eny
hén hullámos felszínek voltak. Ennek megfelelően arányuk a
teljes felszínből meghaladja az átlagosat. Ha pedig már felda
rabolódtak, akkor azt várjuk, hogy az eredeti szintet képvise
lő, mára csúcsokká szűkült felszíndarabok lényegesen gyak
rabban fordulnak elő, mint a valamivel alacsonyabb, illetve
magasabb csúcsok. Vagyis, az előző példa szerint, több lesz
például a 130 m körüli csúcs és tető, mint a 120 vagy 140 m
körüli.
b)

A mintaterületen mélyített fúrások adataiból megállapítható,
hogy az egyes magassági osztályokban mekkora a negyed
időszaki rétegek jellemző vastagsága. Gyakori, hogy a te
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raszrendszer, vagy egyes elemei úgy keletkeztek, hogy a fo
lyó az általa korábban felhalmozott üledékrétegbe vágódott
be. Ekkor éppen arról lehet felismerni a teraszokat, hogy
adott magasságokban, ritmikusan ismétlődve, a negyedidő
szaki üledékek általában kivastagodnak, másutt vékonyab
bak.
Másfelől felhasználom, hogy sok fúrást megvizsgálva nagy
valószínűséggel fordulnak elő kavicsot, vagy löszt is harán
toló fúrások és mindkét üledék utalhat hajdani teraszra.
Alapvető, hogy bizonyos legyen: az adott területen negyed
időszaki kavics csak folyami lehet, tengeri eredetű, áthalmo
zott nem. E fúrásokban a keresett üledékek természetesen
nem ugyanabban a szintben, vagy mélységben fordulnak elő,
de megfelelő számú minta esetén már statisztikai elemzése
ket végezhetünk. Ha az eredmény azt mutatja, hogy vannak
olyan szintek, melyekben az átlagosnál lényegesen gyakrab
ban fordult elő kavics, akkor meggondolandó, hogy ezt a
szintet valamely teraszszintnek feleltessük meg. Mivel nem
mondható el, hogy minden negyedidőszaki kavicsréteg, me
lyet a fúrás harántolt, teraszkavics lenne, ezért az sem állítha
tó, hogy a kavicsot gyakrabban tartalmazó szintek maguk te
raszok lennének. Nem is ez a cél, hanem csak az, hogy
kimutassuk, vannake kavicshorizontok a vizsgált területen.
Mivel az áthalmozott kavicsok összességükben, nagy való
színűséggel nem fognak ilyen horizontokat alkotni, ezzel a
további vizsgálatokból is kiesnek.
A lösz vizsgálata azért fontos, mert egyrészt lehet, hogy szik
lateraszok alakultak ki, kavics nélkül, de később ezeken is
lösz halmozódott fel, így azonosíthatóak lesznek, másrészt
segítséget nyújthat az egyes horizontok egymással való kor
relációjában.
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c)

A két alapvető meggondolást együtt is vizsgálni kell. Eleme
zendő, hogy vajon a legnagyobb gyakorisággal előforduló
csúcsok és az esetlegesen meglevő kavics, illetve löszhori
zontok milyen kapcsolatban állnak egymással. Ennek megfe
lelően a részeredményeket egyetlen táblázatban egyesítve
felismerhetők azok a szintek, melyekben kettő vagy több je
lenség együttesen fordul elő.

Az alapvető meggondolások lényege, összefoglalva tehát az aláb
bi. Ha a mintaterületen levő teraszrendszer annyira elroncsolódott,
hogy hagyományos geomorfológiai módszerekkel, terepi munkával
már nem, vagy csak részben azonosítható, akkor a negyedidőszaki
rétegegek ritmikus kivastagodásainak, a kavicshorizontoknak, a
löszszinteknek, a csúcsszinteknek a többszörös egybeesései jó esély
lyel rajzolják ki a teraszszinteket. Minél több esik közülük ugyanar
ra a magassági szintre, annál valószínűbb, hogy a mondott szint te
raszszint.
3.2. A szükséges adatok, forrásuk és feldolgozásuk
A fúrások értékeléséhez olyan adatsorra van szükség, mely tartal
mazza legalább az alábbi adatokat:
•
a fúrás helye,
•
a fúrás tengerszint feletti magassága,
•
a fúrás mélysége,
•
a harántolt negyedidőszaki réteg vastagsága,
•
a harántolt negyedidőszaki rétegsor összetétele.
Magyarországon erre a célra a MÁFI kiadásában megjelent Ma
gyarország Mélyfúrási Alapadatai alkalmasak. A feldolgozásba azo
kat a fúrásokat kell belevenni, melyek teljes terjedelmében harántol
ják a negyedidőszakot.
A munka menete az alábbi.
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Meghatározandó, hogy a fúrások mennyisége hogyan oszlik
meg magassági osztályonként. Vagyis felfelé haladva, adott
magasságonként (például 10 menként), összesen mennyi fú
rást vettünk figyelembe.
Meghatározandó az egyes magassági osztályok kiterjedése a
mintaterületen. Erre a célra a terület digitális terepmodellje
használható. A feladat térinformatikai program használatát
igényli.
Az előző két adat összevetéséből meghatározandó, hogy a
mutate összefüggést a fúrások számának magassági eloszlá
sa és a megfelelő magassági osztályok kiterjedése. Ha nincs
összefüggés, akkor a fúrások minden további nélkül értékel
hetőek. Ha a fúrások száma ott magas, ahol eleve nagy a fel
szín kiterjedése, akkor ezt a tényt figyelembe kell venni. Eb
ben az esetben semmi különöset nem jelent az, ha az adott
magasságban sok olyan fúrást találunk, mely kavicsot harán
tolt, hiszen eleve sok fúrás is volt.
A fúrások adatainak feldolgozása. Magassági osztályonként
átlagolandó a negyedidőszaki rétegek vastagsága, valamint
összegezni kell a kavicsot harántolt fúrások számát, és a löszt
harántolt fúrások számát.
Digitális terepmodellt használva meghatározandó a terüle
ten levő „csúcsok” száma
A feldolgozott adatok elemzése során meg kell állapítani,
hogy mely szintekben különösen vastag a negyedidőszaki
rétegsor, mely szintekben van a legtöbb, kavicsot harántolt
fúrás, valamint a legtöbb, löszt harántolt fúrás. Meghatáro
zandó továbbá, hogy mely szintekben van különösen sok
„csúcs”.
Az elemzés eredményeit táblázatba szerkesztve megállapít
ható, hogy vannake olyan szintek, melyekben a vizsgált je
lenségek előfordulása sűrűsödik.
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A térinformatikai feldolgozás céljára tulajdonképpen bármelyik
programkörnyezet alkalmas lehet. Mégis, különösen ajánlható a Li
nux környezetben futtatott GRASS térinformatikai rendszer haszná
lata, mivel ennek része az r.param.scale nevű alprogram. E program a
felszín alapvető összetevőit keresi meg, a síkságokat, csúcsokat, lejtő
ket, völgyeket, hágókat és „üstöket”. Mivel esetünkben a csúcsok
meghatározása a lényeges, ezért az elkészült térképekről csak a csú
csokra vonatkozó információkat kell leválogatni. A mondott formák
meghatározásához az r.param.scalet úgy kell paraméterezni, hogy
az eredmények a legjobban illeszkedjenek a térképi, illetve a terepen
megfigyelt sajátosságokhoz. Meg kell jegyezni, hogy e „csúcsok” a
terepen járva nem feltétlenül keltik valamiféle „csúcs” benyomását,
de igaz rájuk, hogy tőlük a terep minden irányban lejt. Különösebb
magyarázat nélkül belátható, hogy e csúcsok nagy része nem tarto
zik semmiféle szintfelülethez, hiszen az általános lepusztulás termé
keiként, véletlenszerűen alakultak ki. Éppen ezért különíthetők el tő
lük a valamifajta szintfelületet alkotó csúcsok, hiszen ezek
előfordulása már egyértelműen sűrűsödik bizonyos magasságokban.
Ez utóbbi csoportba sorolható csúcsok valaha egy enyhén hullámzó,
összefüggő szint, például hajdani ártér – későbbi terasz – részei vol
tak. A kiemelkedés során erősödő erózió, a hátravágódás azonban
egyes esetekben annyira felszabdalta a felszínt, hogy mára csupán e
csúcsok maradtak, melyek azonban magasságuk révén őrzik a hajda
ni szintfelületet.
Felmerül a kérdés: milyen méretarányú terepmodellre van szük
ség? Vajon elég részletese az általában könnyen elérhető 50 000es
méretarányú domborzatmodell ahhoz, hogy a fent leírt vizsgálatokat
érdemben el lehessen végezni rajta? A 10 000es térképeken ugyan
már a néhányszor 10 mes felszínformák is biztonsággal azonosítha
tók, de a bemutatott módszer használatához ilyen részletességre
nincs szükség. A keresett teraszok maradványai, mint csúcsszintek,
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várhatóan jóval nagyobb formákban nyilvánulnak meg, legalább 100
mes nagyságrendben, ekkora formák pedig már az 50 000es térké
pen is azonosíthatók. Mivel pedig a vizsgált terület kiterjedése elég
nagy, így az 50 000es térképet használva is megfelelő mennyiségű
adat gyűjthető össze, nem szükséges 10 000es DEMhez nyúlni.

4. A Tokajihegység keleti oldalán
végzett vizsgálatok eredményei
A Tokajihegység keleti oldalán levő teraszrendszer feltárását a
fentebb ismertetett módszerrel végeztem. Ennek során sikerült kimu
tatni olyan szinteket, melyek jól egybeesnek a legközelebbi, ismert
teraszrendszerek megfelelő teraszainak magasságával. A mintaterü
leten csak a 360 mnél alacsonyabban fekvő felszíneket vizsgáltam,
mert ez az a szint, amibe a pleisztocén völgyek bevágódhattak, vagy
is a völgykiindulási szint. Részletesebb magyarázatok nélkül itt most
csak a végeredményt tárgyalom, a módszer működőképességének il
lusztrálása képpen.
A fentiekben ismertetett módszerekkel kapott, a fúrások adatai
nak feldolgozásából származó, valamint a morfológiai elemzőprog
ram által szolgáltatott csúcsok magasság szerinti eloszlására vonat
kozó adatok összevetése táblázatos formában a legegyszerűbb. Az 1.
táblázat úgy készült, hogy azon magassági osztályokhoz, melyben az
adott szempont lokális maximummal bír, 1es érték került. Az egyes
magassági osztályokhoz tartozó összes 1est összeadva, végül látha
tó, hogy mely magasságokban sűrűsödnek a kiválasztott jelenségek.
Elmondható, hogy kimutathatóak olyan magssági szintek a Tokaji
hegység keleti, Bodrogra néző oldalán, melyeken a négy vizsgált je
lenségből legalább kettő egyszerre fordul elő.
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1
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1
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0
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1

1

1. táblázat: A vizsgált jelenségek egybeesései a Tokaji-hegység keleti oldalán
Sátoraljaújhely és Tokaj között (bővebben lásd a szövegben)
A – Magassági osztály; B – 1 azon magasságokban, ahol különösen sok csúcs
fordul elő; C – 1 azon magasságokban, melyeken a legtöbb, kavicsot harántolt
fúrás található; D – 1 azon magasságokban, melyeken a legtöbb, löszt harántolt
fúrás található; E – 1 azon magasságokban, ahol a negyedidőszaki rétegek jelentően
kivastagodnak; F – A sorokba írt 1-esek összege
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Ezek az alábbiak:
Tszfm.
Bodrog felett
135±5 m
40±5 m
155±5 m
60±5 m
165±5 m
70±5 m
175±5 m
80±5 m
205±5 m
110±5 m
275±5 m
180±5 m
335±5 m
140±5 m
Ezeket az egybeeséseket, a mintaterületre vonatkozó adatok és a
más forrásokból származó teraszszintek összevetését mutatja az 2.
táblázat.
A táblázat adatait szemlélve jól látható, hogy több egybeesés is
van a Tokajihegységben fellelt szintek és a korábbról, máshonnan
leírt teraszok között. Ez a szoros illeszkedés legjobban azzal magya
rázható, ha feltesszük, hogy a kimutatott szintek valóban folyóte
raszszinteknek.
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2. táblázat: A Tokaji-hegység keleti oldalán azonosított szintek relatív
magasságainak összevetése kárpát-medencei teraszrendszerek teraszainak
relatív magasságaival.
A – A Duna teraszai a Gerecsében ; B – A Felső-Tisza teraszai Rahó környékén; C – A
Felső-Tisza teraszai Huszt környékén; D – A Sajó teraszai Putnok környékén; E – A
Hernád felső folyásának teraszai; F – A Zempléni-teraszvidék teraszai; G – A Tokajihegység keleti oldalán azonosított szintek
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5. Kontrollvizsgálatok
A bemutatott módszerrel feltárt szintek ugyan igen jól egyeznek a
környék jelentősebb teraszrendszereinek teraszszintjeivel, de ez ön
magában még nem bizonyítja a bemutatott módszer helyes voltát.
Ennek igazolására kontrollvizsgálatokra van szükség. Kontrollterüle
tül a Duna gerecsei teraszrendszerét választottam. Az eredmények
alátámasztották a várakozásaimat. A bemutatott eljárással kapott
eredmények igen jól egyeznek a klasszikus módszerekkel kapottak
kal. A kontrollvizsgálat eredménye a 3. táblázatban látható. A ta
pasztalt nagyfokú egyezés azt bizonyítja, hogy módszerem alkalmas
teraszok nagy pontosságú kimutatására.

6. Összefoglalás
A dolgozatban új módszert mutatok be teraszok, teraszrendszerek
felderítésére, azonosítására. E módszer előnye, hogy nehezen, vagy
ellentmondásosan azonosítható teraszrendszereket lehet vele jó esély
lyel azonosítani. Nem a klasszikus geomorfológiai módszerekre ala
pul, hanem a területen korábban mélyített földtani fúrások adatainak
feldolgozására, illetve térinformatikai módszerrel meghatározott
morfometriai paraméterek elemzésére.
A módszer két pilléren alapul. Az egyik a földtani kutatófúrások
adatainak újrafeldolgozása. Mivel Magyarország területén, különö
sen a középhegységi vidékeken igen sok fúrást létesítettek, bősége
sen állnak rendelkezésre adatok. A szükséges adatokat a Mélyfúrási
Alapadatok sorozat kötetei tartalmazzák: a fúrás helye, magassága, a
negyedidőszaki rétegsor vastagsága, a harántolt kőzetek megnevezé
se. A fúrásokból származó adatokat fajtánként és 10 mes magassági
osztályonként összegeztem, 100 mtől 360 mig. A további vizsgála
tokat már e 10 mes csoportok összevetésével végeztem.
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3. táblázat: A Gerecse-beli kontrollvizsgálat eredménye: a klasszikus
módszerekkel leírt és a dolgozatban bemutatott eljárással meghatározott
szintek összevetése.
A – Relatív magasság a Duna felett; B – A hagyományos geomorfológiai eljárásokkal
meghatározott terasz-szintek; C – A dolgozatban foglaltak szerint meghatározott teraszszintek
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Ezen adatok felhasználásával megállapítható, hogy vane kapcso
lat a negyedidőszaki rétegek vastagsága és a kérdéses felszín tenger
szint feletti magassága között és találhatóke jellegzetes kavics, illet
ve löszhorizontok. Mivel a negyedidőszaki kavics jelenléte általában
hajdani ártérre, későbbi teraszra utal, a kavicsot harántolt fúrásoknak
egyes szintekben való gyakoribb előfordulása teraszszintre enged
következtetni.
A módszer másik pillére a csúcsszintek magasság szerinti elosz
lásának megállapítása és értékelése. Az egykori ártér, a terasz, ki
emelkedésekor pusztulásnak indul. Ennek során az eredetileg egysé
ges, sík, vagy enyhén hullámos térszín feldarabolódik, egyre
mélyebb völgyek tagolják. Az eredeti szintet ekkor már csak a tetők
és csúcsok, később csak a csúcsok őrzik. Ebből következően várható,
hogy a leggyakoribb csúcsszintek voltaképpen teraszszintekre utal
nak. E szinteket térinformatikai módszerrel kerestem meg. A prog
rammal azokat a helyeket kerestem meg, melyektől a terep minden
irányban lejt. A szó hétköznapi, de szakmai értelmében sem tekint
hető minden ilyen pont „csúcs”nak, de valamely korábbi szint tanú
jának igen.
Az ismertetett módszert alkalmazva, a mintaterületen olyan szin
teket sikerült kimutatni, melyek hagyományos, terepi módszerekkel
nem voltak azonosíthatóak és elmondható, hogy e kimutatott szintek
igen jó illeszkedést mutatnak a Duna, a Tisza és mellékfolyóik men
tén feltárt teraszrendszerek egyes teraszainak relatív magasságaival.
Eredményeim értékeléseként elmondható, hogy:
• vizsgálataim kimutatták, hogy a Tokajihegység keleti oldalán
nyolckilenc szintfelület ismerhető fel;
• kimutattam, hogy e szintek nagyon jól egybeesnek a Duna, a
Tisza, a Sajó, a Hernád, valamint a a zempléni teraszvidék
korábban már leírt teraszaival;
• az, hogy e nyolc felismert szint mindegyike ugyanabban a ma
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gasságban fekszik, mint a mondott folyók bizonyítottan fluviá
lis eredetű negyedidőszaki teraszai, gyakorlatilag kizárja a vé
letlen egybeesés lehetőségét;
• e bizonyítékok alátámasztják, hogy vizsgálataim eredményei
helytállóak, a Tokaji hegységben kimutatott szintek pedig
nagy valószínűséggel valamely negyedidőszaki folyó teraszai;
• a bemutatott módszer helyességét kontrollvizsgálattal ellen
őriztem. Ennek sikere további egyértelmű bizonyíték módsze
rem helyességére.
Kutatásaim során összességében
• sikerült elrombolódott, a hagyományos geomorfológiai mód
szerekkel nem felismerhető geomorfológiai szintek, különösen
teraszszintek kimutatására alkalmas módszert kidolgoznom és
helyességét bizonyítanom;
• a Tokajihegység keleti oldalán kimutatható teraszszinteket
azonosítanom, párhuzamosítani őket más teraszrendszerek te
raszaival;
• sikerült olyan meggondolásokat megfogalmaznom, melyek
mentén haladva a napjainkban teljesen hétköznapinak nevez
hető eszközök lehetőségeit kihasználva, teljes egészében szaba
don (ingyenesen) használható szoftverekkel dolgozva, egy, a
teraszmorfológiai kutatások számára általában túlzottan kis
méretarányúnak tartott DEMből származtatott adatok és ko
rábbi mélyfúrások alapadatai alapján egy eddig ismeretlen te
raszrendszer leírását adnom;
• eredményeim rávilágítanak arra, hogy a térinformatikai eljárá
sok geomorfológiai célú felhasználása jelentős eredményekkel
kecsegtet, mert olyan folyamatok, összefüggések felderítésére
ad lehetőséget, melyek máshogyan nem ismerhetők fel, vagy
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csak lényegesen több munka árán;
• úgy vélem, hogy a dolgozatban bemutatott eljárások és ered
mények meggyőzően
bizonyítják a szabad szoftverek fel
használásának, terjedésének létjogosultságát a földtudományi
kutatásokban is.
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