A bányászati tevékenységek
természetkárosító hatásai
A bányászati tevékenységek általában igen jelentős környezetkárosító
hatásokkal terheltek. Cikkünkben néhány – még csak a tervek szintjén
létező, illetve már napjainkban is üzemelő – bánya természeti értékeket
felszámoló voltára szeretnénk olvasóink figyelmét felhívni.
A bányászati tevékenységek közül a külfejtések természetromboló hatásai a
legkirívóbbak. A bányagödrök létesítése által a felszín alatti vizek megcsapolódnak. A
kialakuló depressziós tölcsér* területén belül a talajvíz hiányával, míg a felszín közeli
kőzetrétegek eltávolításának zónájában a talajréteg eltüntetésével kell számolni. Ezek
következményeként számos, természetvédelmi szempontból rendkívül értékes élőhely
felszámolódása tapasztalható. Állításunk igazolására szolgáljanak a következő példák:

1. Baranya megye, Máriagyűd, Tenkes-hegyi kőbánya
tervezett bővítése
A közel két évtizede üzemelő kőbánya kitermelhető ásványvagyona napjainkra
kimerült. A bányavállalkozó bányatelke bővítését a Tenkes-hegyi, NATURA 2000
területek rovására szeretné megvalósítani (1. ábra). Felszámolva ezáltal az Uniós
szinten is védelmet élvező, nemzeti kincsünk egy részét!

1. ábra:„Máriagyűd I.–Szabolcsárok–Mészkő” védnevű bányatelek bővítése.
*

A bányászati szakzsargon depressziós tölcsérnek nevezi a felszín alatti vizeket tároló kőzettömbök területéről igen
jelentős kapacitással kiszivattyúzott vízmennyiség hatására kialakuló, tölcsérszerű alakzatként megjelenő vízfelszínt.
Hazánkban leghírhedtebbként az oroszlányi és tatabányai szénbányák, valamint a bakonyi bauxitbányák által a '80as években végzett aktív víznívó-csökkentés említendő. Akkoriban e tevékenység következményének tudható be a
budai, továbbá a hévízi hévforrások hozamának jelentős csökkenése, valamint a tapolcai tavas barlang vizének elapadása.
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2. Tolna megye, Nagymányok és Váralja közigazgatási területén
tervezett bányanyitások
Az érintett területen három bányavállalkozó szeretne külfejtést létesíteni. Mindhárom
bánya kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen üzemelne.
Mindegyikük aknaudvar-szintje a felszín alatti vizek nyugalmi szintje alatt helyezkedne
el (2. ábra). Megvalósulásuk esetén tehát egy igen bonyolult depressziós tölcsérforma kialakulása várható. A prognosztizálható depressziós tölcsér-alakzat területén
több értékes élőhely található (3. ábra). Közülük a legfontosabbak a következők:
• aktuálisan veszélyeztetett, reliktumként fokozott védelemre javasolt mecseki
karsztbokorerdők (Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis),
• aktuálisan veszélyeztetett, ritka, fokozott védelemre javasolt mecseki
szurdokerdők (Scutellario altissimae-Aceretum),
• aktuálisan veszélyeztetett, igen sérülékeny, nagy diverzitású reliktumként
fokozott
védelemre
javasolt
ezüsthársas
törmeléklejtő-erdő
(Tilio
tomentosae-Fraxinetum),
• keleti (Pomatias rivulare) és nyugati ajtóscsiga (Pomatias elegans)
előfordulások.
Közülük különösen értékes a keleti és nyugati ajtóscsiga világviszonylatban
egyedülálló nagymányoki együttes előfordulása. Az itteni bányanyitási elképzelések
megvalósulása viszont mindezen értékeket végérvényes kipusztulásra ítélné!

2. ábra: Nagymányok és Váralja külterületén nyitandó külfejtések helyszínrajza.
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3. ábra: Nagymányok és Váralja külterületén nyitandó külfejtések
természeti értékeket károsító hatásának prognózisa.

Természetvédelmi szempontból semmiben sem tekintendők kevésbé kártékonyaknak
a bányatavakat kialakító kavicsbányászati tevékenységek.
A Duna földtörténeti árterén, a felszíni rétegek alatt homokos kavicsréteg terül el. Az
építőipari célú kitermelés nyomai Pest megye északi részén is megmaradtak, mint
például Újpest, Budakalász és Dunakeszi bányatavai. Nagy területet foglalnak el a
fővárostól délre, Csepel szigeten a szigetszentmiklósi kavicsbányatavak is. Bár
ezeknek a mesterséges eredetű, lefolyástalan állóvizeknek az utóélete vízminőség
szempontjából sem problémamentes, Délegyháza hasonló eredetű tóvidéke kedvelt
üdülőhellyé vált.
A helyzet azonban Pest megye déli részén mára már korántsem idillikus. Budapesttől
délre, a Ráckevei Duna-ág és az M5-ös autópálya közötti terület nagyjából a
megyehatárig az utóbbi két-három évtizedben a kavicsbánya vállalkozások különösen
felkapott akcióterületévé vált.
Az itteni, jó minőségű termőföldeken részben a főváros ellátását szolgáló zöldség és
gyümölcs termesztés, részben szántóföldi gazdálkodás folyt, és ahol a fenti
körülmények még nem lehetetlenítették el, az folyik napjainkban is.
A humuszos felső réteg és néhány méter meddő alatti 5-30 méter vastagságú homokés kavicsréteg a nálunk sajnos alacsony földvédelmi járulék és a hasonlóan
aránytalanul csekély mértékű bányajáradék tudatában csábítóan hat az építőipari
alapanyag kitermelésére.
Azonkívül, hogy a mértéktelenül elharapódzott kavicsbányászat itt már több ezer
hektár termőföld területet semmisített meg a visszamaradó bányatavakkal
talajvízszint-süllyedést okozva, a megmaradó földek termőképességét és a
természetvédelmi területek növényzetét, élővilágát is károsítja. A bányászati
tevékenység hatására létrejövő vízfelület megnöveli a területen a párolgás általi
vízveszteség nagyságát és fokozza a talajvízszint süllyedését a kavicsbányák tágabb
környezetében is.
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„Az egyre növekvő számú kavicsbánya és a kialakuló bányatavak véglegesen
megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait.” (Idézet a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egyik határozatának
indoklásából.)
A bányatavak összes, nyílt vízfelülete a térségben már most is több mint 2000 hektár,
ezenkívül jelenleg 65 homok- és kavicsbánya működik több mint 4700 hektáron. A
folyamat még sajnos nem fejeződött be, hiszen a meglévőkön kívül újabbakat
nyitnak, illetve továbbiak nyitását tervezik.
„A térségben bárhol is járunk, az Ócsa-Bugyi összekötő út mentén is és bármely más
útvonal mentén biztos, hogy látunk működő bányát a maga jellegzetes
létesítményeivel, agyagdombjaival és letermelt felszínnel, kialakuló vízfelületekkel. A
tervezett bányaterület mellett kiépített osztályozómű üzemel, és ma is bányászat
folyik. Tekintettel arra, hogy a kiépített osztályozómű és annak tájképi hatása
továbbra is fennmarad, akár bérosztályozás vállalásával … uralja ma is, és a tervezett
bányatelken történő kavicskitermelés esetén is uralni fogja a tájat.” (Idézet az egyik
tervezett kavicsbánya hatástanulmányából.) A 26 méter magas, a tájképet még 100
évig elcsúfító osztályozómű, az Ócsai Tájvédelmi Körzettől 1 km-re létesült, sajnos,
megadott engedély alapján. A környék kavicsbányáinak működését, amelyeknek
környezetvédelmi eljárása még folyamatban van, több mint 40 éves időszakra
tervezik. Az Alsónémedi termőföldjeiből 189 hektárt megcélozó, jelenleg peres eljárás
alatt álló kavicsbánya nyitási engedélykérelem 100 éves időtartamra tervezett
bányaművelésről szól…
A bányanyitási kérelmekkel megtámadott Alsónémedi termőföldjei mellett rendkívül
értékes természetvédelmi területek vannak. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
észlelési adatai szerint egyik, különösen védett, gyönyörű madárfajunk, a túzok
állományának az elmúlt néhány évben megkezdődött, és jelenleg is folyó
terjeszkedése Ócsa és Alsónémedi irányába esik. Élő- és táplálkozó helye éppen a
gyep és szántóterület. Mivel, földön fészkelő madárfaj, érzékeny egy adott költőterület
mindenkori vízháztartására. A környező gyep és szántó területek számos, fokozottan
védett és Natura 2000 jelölőfaj számára jelentenek táplálkozó helyet.
Egy tél végi időpontban, amikor az itt előforduló fajoknak csak szűk keresztmetszete
volt észlelhető, a legeltetett gyepként hasznosított területen a következő fajokat
figyelték meg: kékvércse, vörös vércse, búbos banka, nagy őrgébics, nagy kócsag,
kerecsensólyom, barna rétihéja. Ezek a madárfajok a kavicsbányaként kiszemelt
mezőgazdasági területektől 500-1500 méteren belül költenek, és a terület fontos
táplálékbázisuk. A nagy kócsag, kerecsensólyom, barna rétihéja Natura 2000 jelölő
fajok is egyben. Az Alsónémedi és Ócsa területén tervezett kavicsbányák tehát – a jó
minőségű termőföld területek megszüntetése által – egyúttal védett és fokozottan
védett állatfajok élő- és táplálkozó helyének megsemmisülését is eredményeznék.
A kavicsbánya nyitási kérelmekhez benyújtott hatásvizsgálatok természetvédelmi
szempontú indoklásában általában a szántóföldi élővilág „egyhangúságára”
hivatkoznak, és szembeállítják ezzel a bányaművelés utáni tájrehabilitációt, amelynek
nyomán „gazdag vízparti élőhelyek” alakulnak ki. A bányavállalkozók által
felmagasztalt „természetátalakítás” tapasztalatai azonban mást mutatnak.
„A kialakuló bányatavak
partján a kevés növényzet a partszéli állatok tartós
megtelepedését nem teszi lehetővé, mert az sem táplálkozó, sem búvóhelyet nem
biztosít. A partoldalak kiképzése meredek, ami kedvezőtlenül hat a parti sáv
benépesülésére. A kialakult bányatavak a bányászatot megelőző élőhelytől eltérő
környezeti adottságokat hoztak létre mesterségesen. A komplex vízi életközösség
kialakulása évtizedekben mérhető.” (Idézet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egyik határozatának indoklásából.)
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Alsónémedin, a termőföldjeiket a kavicsbányászat mohó terjeszkedése ellen védő
gazdákból alakult helyi társadalmi szervezet felvállalta, hogy figyelmet fordítanak a
földjeiken élő védett növényekre, állatokra, és azok előfordulásának helyszínein szelíd
tájhasználatot folytatnak. Az egyik, bányanyitásra tervezett területen például a
zöldhatóság munkatársai több száz orchidea tövet és mellette más, ritkaságnak
számító, védett növényt regisztráltak. Az egyesület tagjai közreműködnek a ritka
természeti adottságok feltérképezésében.
Nem helytálló a bányanyitási kérelmeknek az a hivatkozása sem, miszerint az
építőipar és útépítés alapanyagának előállításához feltétlenül szükséges a természeti
és termőföld területeket megsemmisítő külszíni és kavicsbányászat. Hazánkban is
fejlődő iparág az építmények bontásából származó építőipari másodnyersanyag
előállítása, amely szerkezeti célokra is alkalmas.
Végezetül
illik
megemlíteni
a
mélyműveléses
ásványvagyon-kitermelés
természetkárosító hatásait is. Az általában omlasztással felhagyott bányatérségek
következményeként – a kőzetkörnyezet mechanikai tulajdonságainak, valamint a
művelési mélységnek a függvényében – hosszabb-rövidebb időn belül a felszínig
kihatoló kőzetmozgásos zóna létesül. Ezen zónát repedezett, a mélyebben fekvő
részeken összetöredezett kőzetösszlet képezi. A kőzetmozgásos zóna kialakulása
miatt az érintett területen a felszín alatti vizek a nyitott bányatérségek irányába
megcsapolódnak, s az előzőekben már említett depressziós tölcsér kialakulását
eredményezik. Következményeként a depressziós tölcsér területén fellelhető
növénytakaró létfeltételeinek jelentős mértékű romlása várható. Flórisztikai,
faunisztikai ritkaságok veszíthetik el manapság még meglévő utolsó élőhelyüket.
Prognózisunk bizonyítékául szolgáljon a Baranya megyei Máza község déli részén
tervezett mélyművelésű szénbánya megnyitásának projektje (4. ábra).

4. ábra: Máza-déli kutatási terület széntelepei fedő-izovonalas térképe.
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5. ábra: Máza-dél mélyművelésű szénbánya megnyitása természeti értékeket károsító
hatásának prognózisa.

Itt a 300-800 m mélységben elhelyezkedő, műrevaló széntelepek termelésbe vonása
esetén igen jelentős kiterjedésű depressziós tölcsér kialakulása várható (5. ábra).
Hatására a védelem alatt álló Kelet Mecsek Tájvédelmi Körzeten belül, egyben 100 %ban NATURA 2000 területen, – a számos értékes növénytársulás, védett, fokozottan
védett növény és állat-élőhely felszámolódása mellett – valószínűsíthető:
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•
•

a püspökszentlászlói bányáti bazsarózsa (Paeonia officinalis banatica)
populációjának és
az Óbánya és Kisújbánya közötti völgyben lévő természeti ritkaságoknak a
végleges eltűnése is! (5. ábra)

Az
előzőekben
felvázolt
prognózisok,
valamint
a
már
bekövetkezett
természetkárosítások megítélésünk szerint igencsak elgondolkodtatóak. Mindezek
ellenére az érintett ügyekben eljáró döntéshozók számára ezen körülmények
elsikkadni látszanak! Éppen ezért bárkiben joggal felmerülhet azon gondolat,
miszerint a döntéshozók számára fontosabb országunk bányajáradék formájában
történő gazdagítása, mint a ma még meglévő természeti értékeink megmentése?
Kérdés, melyre nem csak önmagunknak, hanem unokáinak is választ kell adnunk.
Hisz ne feledjük, a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! S nem azért, hogy
tönkretegyük! Éppen ezért örömünkre szolgálna, ha a jövőben az érintett ügyekben
eljáró döntéshozók is ennek szellemében tevékenykednének.
2010. szeptember 4.
Ranga János (Bányamérnök, Zöld Forrás Egyesület, Harkány)
Schnier Mária (Levegő Munkacsoport)
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