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Összefoglalás
A kutatás célja a napjainkban az éghajlatáltozás hatásainak kiküszöbölése kapcsán kiemelt
szerepet kapó zöld infrastruktúra fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a bányászat által rombolt felületek újrahasznosításával. Vizsgáltuk a lehetséges újrahasznosítási formák zöld infrastruktúrára gyakorolt hatását, lehetséges szerepét, rendszereztük a fejlesztés lehetséges tájépítészeti eszközeit is.
Kulcsszavak: zöld infrastruktúra, bánya, biodiverzitás, tájrehabilitáció
Bevezetés
Az elmúlt években új fogalom jelent meg a zöldfelületekkel, zöldfelületi rendszerrel, biológiailag aktív felületekkel kapcsolatban az Európai Unió politikájában: a zöld infrastruktúra
koncepciója. A zöld infrastruktúra – bár nincs egyetlen, széles körben elfogadott meghatározás – olyan természetközeli területek vagy egyéb zöldfelületek tervezett, nemzetközi hálózatát
jelenti, amelyek az ökoszisztéma-szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani. A zöld infrastruktúrának kiemelt szerepe van a biodiverzitás fenntartásában és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében, az emberi életfeltételek megőrzésében.
A biodiverzitás fenntartására hagyományosan a természeti tájalkotó elemek védelmére tett
fajvédelmi vagy területvédelmi lépésekkel törekedtek, a szélesebb körű regionális és területfejlesztési politiká(k)tól elszigetelten. A pusztán területfejlesztési, vagy csak természetvédelmi megközelítés korlátait felismerve a zöld infrastruktúra koncepció tágabb keretrendszerbe
helyezi a biodiverzitás fenntartását, amelyben a természeti tájalkotó elemek, elemegyüttesek
megőrzésével kapcsolatos elsődleges célok az egyéb földhasználati módokkal és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással nagyobb összhangban valósulhatnak meg. Az Európai
Unió új biodiverzitási politikája teret nyitott a hazai és nemzetközi tájtervezési gyakorlatban
régóta meglévő interdiszciplináris szemléletnek.
A zöld infrastruktúra területei
Magyarországon a zöld infrastruktúrában alapvető szerepet betöltő Natura 2000 területek
(19 500 km2) aránya eléri a 21%-ot, ami az EU 18%-os átlaga felett van. Ezzel együtt sem
mondhatjuk, hogy jó a hazai zöld infrastruktúra helyzete – még akkor sem, ha ezen a 21%-on
megőrzöttnek tekinthetnénk a biodiverzitást –, hiszen az ezen kívül eső 79%-nyi területen is
fenn kell maradnia az élővilágnak, amit viszont a városok növekedése, az intenzív mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenység, a közlekedési útvonalak akadályoznak, de olykor a felszíni
bányák is átjárhatatlanok az élőlények számára.
Az Európai Bizottság célul tűzte ki, hogy „A zöld infrastruktúra létrehozása és a romlásnak
indult ökoszisztémák legalább 15%-ának helyreállítása révén 2020-ra maradjanak fenn és
javuljanak az ökoszisztémák és a szolgáltatásaik” (2020/COM/2011/0244). Az ajánlás szerint
helyreállítható területek között – amelyek feltárására jelenleg is folynak kutatások
(VASZÓCSIK V. et al. 2014, BÍRÓ J. 2013) – jelentős részarányt képviselhetnek az egykor bányászattal érintett területek.
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A Natura 2000 az Európai Unió több mint 25 000 védett természeti területből álló hálózata,
amely a természetmegőrzési célok megvalósítása mellett nagyon sok társadalmi-gazdasági
előnyt, hasznot is nyújt. Ezek közé tartoznak a turizmusból és a szabadidős tevékenységekből
származó közvetlen előnyök, emellett ezen területek olyan szolgáltatásai is, mint az árvízvédelem, a víztisztítás, levegőtisztaság-védelem, illetve a tápanyag-újrahasznosítás
(2020/COM/2011/0244). Jelentősnek mondható kiterjedésükkel aktívan hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez is.
A települési zöldfelületi rendszer tájépítészeti felfogás szerint tartalmazza mindazon beépített területen belül, illetve külterületen lévő, ökológiai szempontból aktív felületeket, amelyek
az új fogalomhasználat szerint a zöld infrastruktúra részeiként határozhatók meg. A zöld infrastruktúra elemei között vannak jelenleg természetvédelmi oltalom alatt álló területek, mint a
Natura 2000 hálózat, az országos- és helyi jelentőségű védett természeti területek, a bioszféra
rezervátumok, a ramsari területek, az erdőrezervátumok és a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei, illetve nem védett területek, köztük erdők, extenzív mezőgazdasági területek (gyepterületek, gyümölcsösök, szőlők), települési közparkok, közkertek, botanikus kertek, arborétumok,
történeti kertek, zöldtetők, zöldfalak, közlekedési területek zöldfelületei, fasorok, erdősávok,
mezsgyék és egyéb zöldfelületek, kisvízfolyások stb.
Komoly problémát jelent a hálózati rendszerben a beépített területek terjeszkedése, a közlekedési infrastruktúrák fejlesztése, valamint az intenzívebbé váló termesztőfelületek bővülése
miatt a diverz populációkat fenntartó élőhelyek fragmentációja.
A zöld infrastruktúra fejlesztésének tájépítészeti lehetőségei
A tájépítész szakma régóta foglalkozik a települések zöldfelületi rendszerével, annak bővítési lehetőségeivel. A lehetséges fejlesztési területek gyakorlatilag azonosak, akár zöldfelületi
rendszerről, akár zöld infrastruktúráról beszélünk (eltérés a funkcionalitásban van):
- rombolt-degradált felületek helyreállítása, tájrehabilitáció, előhely-rekonstrukció;
- sérülékeny (éghajlatváltozás vagy fejlesztések, beruházások által veszélyeztetett) élőhelyek kiemelt megőrzése;
- a vonalas létesítmények barrier hatásának csökkentése, szegélyterületeik zöldfolyosóként
történő fejlesztése;
- kisvízfolyások revitalizációja, vizeink jó ökológiai állapotba hozása;
- erdőterületek fejlesztése az erdősültség megfelelő arányának kialakítása érdekében;
- hálózati elemek fejlesztése mezőgazdasági területeken: mezővédő erdősávok, mezsgyék
kialakítása, helyreállítása.
A zöld infrastruktúra fejlesztésében ezek közül – a nagy területi részarány miatt – kiemelt
szerepet kaphat a rombolt felületek helyreállítása, ezen belül is a jelenlegi és egykori bányák
rehabilitációja (1. ábra). Ezen területek helyreállítása egybevág az EU 2020 Biodiverzitás
Stratégia 6. céljával: a zöld infrastruktúra elemeinek összehangolt fejlesztése a természeti
rendszerek működőképességének fenntartása és javítása, valamint 2020-ig az ökológiai funkcióval bíró degradált ökoszisztémák, illetve a meglévő és potenciális zöld infrastruktúraelemek meghatározása, és legalább 15 %-ának helyreállítása (2020/COM/2011/0244).
A bányászat által érintett területek
Egykori bányászattal összefüggésben keletkezett rombolt felületek igen nagy számban találhatók hazánkban – a „tájsebeket”, meddőhányókat és zagytározókat tartalmazó egyesített
adatrendszer 16 451 objektumot tartalmaz (MBFH 2015). Jelenleg is több mint 1100 nyilvántartott működő vagy szünetelő bánya van az ország területén (2. ábra), amelyek – összesítve a
meddőhányókkal, zagytározókkal, bányászati hulladékkezelőkkel – igen nagy területeket
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vesznek el a biológiailag aktív felületekből. Döntő hányaduk esetében elmaradt, illetve elmarad az okszerű tájrehabilitáció, így nem tudják betölteni az ökológiai hálózatban lehetséges
szerepüket, de funkcionális értelemben sem járulnak hozzá a zöld infrastruktúrához.

1. ábra. Felhagyott bányaterületek, a zöld infrastruktúra fejlesztésének potenciális területei
(Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, 2015)

2. ábra. Szilárd ásványi nyersanyagok bányászati területei Magyarországon (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2015. április 29.). Jelmagyarázat: 1– szilárd ásványi nyersanyag
bányatelke; 2 – szilárd ásványi nyersanyag kutatási területe.
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További tájhasznosítási konfliktus forrásai a védett természeti területeken fekvő egykori és
jelenlegi bányák. Ezek közül kisebb probléma a felhagyott bányák védett területen (nemzeti
parkon, tájvédelmi körzeten) belüli bányák helyzete, azok ugyanis működésükkel már nem
akadályozzák az ökoszisztéma működését. Viszont pl. Natura 2000 területen összesen 133
nyilvántartott bányatelek van (3. ábra), amelyek közül sok az aktívan termelő üzem. Ezek
esetében még sokáig nem beszélhetünk az aktív zöldfelületi, ökológiai funkciók megjelenéséről, különösen a hazai helyreállítási gyakorlat ismeretében nem. A korábban felhagyott bányákról konkrét számadat még nem áll rendelkezésre, de becslések alapján ennek többszörösét teszik ki.

3. ábra. Felhagyott és működő bányák, Natura 2000 területek, az Országos Ökológiai Hálózat területei (az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 2015
alapján)

4. ábra. Védett bánya részben mesterséges, részben természetközeli elemekkel, mára a
zöldfelületi rendszer törzsterülete (fotó MÓDOSNÉ BUGYI I.)
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Vannak viszont egykori bányaterületek, amelyek ma már értékes részei a zöld infrastruktúrának, olyannyira, hogy természetvédelmi szempontból kiemelt oltalom alatt állnak (4. ábra).
Tájrehabilitáció, bányászati tájrendezés
Az élőhelyek fragmentációját és a biodiverzitás csökkenését eredményezi az is, hogy a fejlesztéseket nyersanyaggal, vagy energiahordozóval kiszolgáló kitermelőipar egyre újabb biológiailag aktív felületeket vesz igénybe a bányanyitásokhoz, valamint a nyersanyag szállításához és elsődleges feldolgozásához szükséges infrastruktúra kiépítése során (5. ábra). A kitermelés alatt, valamint – tájrendezés hiányában – a bányászat befejezését követően az adventív,
idegenhonos fajok térhódítása jellemző. Ezeken a rombolt felületeken a bányászat befejezését
követően a tájrehabilitáció – bár arra jogszabályi kötelezettség van – sok esetben nem történik
meg. A tájrendezés során a műszaki és biológiai helyreállítás kivitelezésekor meg kell oldani
többek között a tájbaillesztést és az utóhasznosításra alkalmassá tételt is. Az utóhasznosítási
célok között számos olyan létezik, ami biológiailag aktív felületek létrehozását, helyreállítását
eredményezi (6. ábra), hogy így az egykori bánya az ökoszisztéma-szolgáltatások széles
spektrumát legyen képes nyújtani. Ezért is elengedhetetlenül fontos, hogy az utóhasznosítás
megtervezése, kialakítása tájépítészeti elvek, tájökológiai szempontok alapján a társadalmigazdasági igények figyelembe vételével történjen.

5. ábra. A visontai lignitbánya: növényzet nélküli rombolt felület, ökológiai és funkcionális gát a zöld infrastruktúrában (fotó MÓDOSNÉ BUGYI I.)

6. ábra. Energiaerdők Visonta Nyugati bánya meddőhányóin (fotó MÓDOSNÉ BUGYI I.)
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A kutatás célja a hálózatba leginkább illeszkedő rombolt területek feltárása, a megfelelő
utóhasznosítási célok meghatározása. Mindemellett első lépésben fontos lenne a jelenlegi hálózaton belül lévő, már felhagyott bányák minél teljesebb körű rehabilitációja, tájrendezése. A
bányák többcélú utóhasznosításának megtervezésével, szakszerű kialakításával hozzájárulhatunk a hazai zöld infrastruktúra fejlesztéséhez, funkcionális és ökológiai értelemben is.
Kutatásunkban megállapítottuk az egyes újrahasznosítási formák hatását és lehetséges szerepét a zöld infrastruktúra fejlesztésében, azok lehetséges zöldfelületének biológiai aktivitása
szerint. Meghatároztuk azon újrahasznosítási formákat, amelyek a törzselemek potenciális
természetközeli, vagy döntően művi kialakítású elemeinek kialakítására alkalmasak, emellett
az ökológiai funkciókat fejlesztő-bővítő, illetve akadályozó-gyengítő újrahasznosításokat. (1.
táblázat).
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7. ábra. Az egykori agyagbánya területén kialakított golfpálya funkcionális és egyben ökológiai szempontból is értékes törzsterületi elemnek számít (fotó MÓDOSNÉ BUGYI I.)
A bányák tájrehabilitációja (7., 8. ábra) során tervezhető újrahasznosítás nagymértékben
függ a kitermelt kőzettől (bányászati alágazattól), a kitermelés helyétől, természeti adottságoktól, a környező tájhasznosításoktól, a társadalmi-gazdasági igényektől és egyéb tényezőktől. A megvalósulás pedig függ a hatósági elvárásoktól, társadalmi igényektől és aktivitástól,
valamint felhagyott bányák esetében az állami, illetve pályázatos forrásoktól is.

8. ábra. Spontán betelepült bányaterület Tarcalon; az ökológiai funkcionalitás tervszerű
rehabilitációval kiteljesíthető (fotó MÓDOSNÉ BUGYI I.)
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Eredmények
A kutatás eredményeként meghatározásra kerültek azok az újrahasznosítási formák, amelyek a leginkább kedveznek a zöld infrastruktúra fejlesztésének. Feltártuk azon rombolt területeket, ahol legfontosabb az ökológiai szempontok szerint történő helyreállítás. Tágabb öszszefüggésbe helyeztük a bányák tájrehabilitációs lehetőségeit.
Következtetések
A bányák többcélú utóhasznosításának megtervezésével, kialakításával hozzájárulhatunk a
hazai zöld infrastruktúra fejlesztéséhez, biológiailag aktív összekötő elemként az állatvilág
számára is használható, de akár önmagában, élőhelyként is jelentős felületekkel. További kutatások szükségesek a fejlesztésre leginkább alkalmas, első ütemben helyreállítandó helyszínek beazonosításához.
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