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Összefoglalás

A bányák rehabilitációja során telepítendő növényfajok kiválasztásának szempontjait
számba véve a legtöbb esetben a természetszerű növényalkalmazás módszere javasolt: telepí-
tési mintaként az adott termőhelyre jellemző, természetesen előforduló társulásokat kell tekin-
teni a fajválasztás, elegyarány, mintázat stb. tekintetében. Meghatároztuk azokat a hazai
társulásosztályokat, melyek előképként alkalmazhatók.
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Bevezetés

Hazánk területének mintegy 10%-a bányászattal érintett terület, mely magában foglalja a
kitermeléssel jelenleg is érintett és a már felhagyott bányaterületeket, meddőhányókat, zagyte-
reket, szállítóvezetékeket. A jelenleg is művelés alatt álló vagy átmenetileg szünetelő több
mint 1100 bánya tájrehabilitációja a jövő feladata, nem beszélve a jövőben megnyíló, vala-
mint a már korábban, esetleg évtizedekkel ezelőtt bezárt, de egyáltalán nem, vagy nem a kor-
szerű követelményeknek megfelelően rehabilitált bányákról. Magyarországon a bányák túl-
nyomó többsége külfejtéses művelési módban áll – a jelenleg működő bányák esetében ez
72% –, amelyek esetében a tájrehabilitáció kiemelt hangsúlyt kap a nagy felszíni kiterjedésre
való tekintettel.

A felhagyott külszíni bányák rehabilitációja során környezetvédelmi, ökológiai, tájesztéti-
kai és funkcionális szempontból is kiemelt szerepe van a növénytelepítésnek. Többek között
például a kitermelés során keletkezett csupasz felszínt magára hagyva csaknem minden eset-
ben jelentős erózióval illetve porszennyezéssel kell számolni. További probléma, hogy terve-
zett növénytelepítés hiányában lezajló primer szukcesszió során – napjainkban egyre inkább –
az özönnövények egyre erőteljesebb térhódítása figyelhető meg.

1. ábra. Eróziós károk növényzetmentes meddőhányó-felületen

A hazai gyakorlatban a bányászati tervezés és kivitelezés során gyakran előfordul, hogy a
növénytelepítés nem követi megfelelő érzékenységgel a terület adottságait, még olyan esetek-
ben sem, amikor ez különösen indokolt lenne (pl. tájvédelmi körzetben, tájképvédelmi terüle-
ten vagy egyéb területeken lévő bányák extenzív hasznosítása esetén). Ökológiai szempontból
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kifejezetten káros, hogy a telepítés során gyakran alkalmaznak invázióra hajlamos, tág tűrésű
fajokat. Úgy véljük, nagy szükség lenne olyan tervezési módszertan és kivitelezési, fenntartási
technológia kidolgozására, amely amellett, hogy biztosítja az alapvető funkciókat (erózióvé-
delem, tájbaillesztés), alkalmas természetszerű vegetáció létrehozására is.

Anyag és módszer

Első lépésként számba vettük a felhagyott bányák növénytelepítése során érvényesülő kö-
vetelményeket és szempontrendszereket. A felhagyott bányák növénytelepítésének szempont-
rendszerét elsősorban a CSIMA P.–KINCSES K. (1999) által írt Tájrehabilitáció jegyzetre, va-
lamint a bányák tájrehabilitációja terén szerzett három évtizedes szakmai tapasztalatra ala-
pozva állítottuk fel.

Második lépésként az első lépésben meghatározott szempontokat összevetettük a magyar-
országi növényzettípusok tulajdonságaival. A növényzettípusokat társulásosztály pontosság-
gal határoztuk meg a Borhidi-féle rendszert (BORHIDI A. 2007) követve. A természetvédelmi
szempontból értékes társulások arányának kiszámítását a Vörös könyv (BORHIDI A.–SÁNTA
A. 1999) alapján végeztük Mivel az egyes társulásosztályok besorolásánál a műszaki, környe-
zetvédelmi, ökológiai, esztétikai és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vettük, így
azokat a társuláscsoportokat, melyek természetvédelmileg értékesek ugyan, de efemer jelle-
güknél, nagyon kis méretüknél vagy egyéb oknál fogva nem telepíthetők gazdaságosan, nem
javasoltuk telepítésre.

Eredmények

A rehabilitáció során alkalmazott növényfajok kiválasztásának szempontjai között szerepel
a tervezett utóhasznosítás módja (pl. gazdasági erdő, kalandpark, lakóterület stb.), a tájba il-
lesztés, a negatív környezeti hatások minél hatékonyabb mérséklése, az esetenként szélsősé-
ges termőhelyi adottságoknak való minél jobb megfelelés, a gazdaságosság, valamint az esz-
tétikailag előnyös kialakítás (1. táblázat).

A kutatás fő eredménye, hogy meghatározásra és rendszerezésre kerültek azok az őshonos
fajokból álló társulásosztályok, amelyek telepítése – a tájépítészetben általánosan elfogadott
szakmai szempontok alapján – a bányák tájrehabilitációja során javasolható (2. táblázat).

Az 1. táblázatban szemléltetett szakmai szempontrendszert a hazai társulásosztályokkal
összevetve megállapítottuk, hogy bányaudvarok növénytelepítésére elsősorban a magasfüvű
rétek és kaszálók (Molinio-Arrhenatheretea), a mészkerülő pionír gyepek és atlantikus típusú
homoki vegetáció (Koelerio-Corynephoretea), a száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek
(Festuco-Brometea), a száraz és mezofil cserjések (Rhamno-Prunetea), a mezofil lombos er-
dők (Querco-Fagetea), valamint a szubmediterrán és szubkontinentális xeroterm erdők
(Quercetea pubescentis) társulásosztályok javasolhatók.

Bányafalak növénytelepítésére elsősorban a száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepeket
(Festuco-Brometea), a száraz és mezofil cserjéseket (Rhamno-Prunetea), a mezofil lombos
erdőket (Querco-Fagetea), valamint a szubmediterrán és szubkontinentális xeroterm erdőket
(Quercetea pubescentis) javasoljuk.

Meddőhányók (2. ábra) esetében a magasfüvű rétek és kaszálók (Molinio-Arrhenathere-
tea), a szikes puszták (Festuco-Puccinellietea), a szikes rétek (Scorzonero-Juncetea gerardii),
a száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek (Festuco-Brometea), a száraz és mezofil cserjé-
sek (Rhamno-Prunetea), a mezofil lombos erdők (Querco-Fagetea) és a szubmediterrán és
szubkontinentális xeroterm erdők (Quercetea pubescentis) javasolhatók elsődlegesen.

Bányatavak esetében a rögzült hínár (Potametea), a törpekákás iszaptársulások (Isoeto-
Nanojuncetea), nádasok és magassásosok (Phragmitetea australis), a folyóparti füzesek
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(Salicetea purpureae), valamint a láperdők és lápcserjések (Alnetea glutinosae)
társulásosztályok javasolhatók elsődlegesen a természetszerű vegetáció előképeként. Fontos
megjegyezni, hogy a rehabilitáció során gyomvegetáció telepítése kifejezetten kerülendő!

Követelmények Szempontrendszerek
műszaki környezet-

védelmi
ökológiai esztétikai gazdasági

Állékonyság fokozása X
Kedvező vízháztartás elő-
segítése

X X

Eróziós és deflációs károk
mérséklése

X X

(Fitoremediáció) X
Ökológiai stabilitás növelé-
se

X (X)

Szélsőséges környezeti fel-
tételeknek való fokozott
ellenállás

X (X)

Őshonos növényfajok X (X)
Állatvilág megtelepedésé-
nek elősegítése

X

Esztétikai tájbaillesztés X
Alacsony telepítési és fenn-
tartási költségek

X

Utóhasznosításnak való
megfelelés

X X X X X

1. táblázat. Felhagyott bányák növénytelepítése során érvényesülő követelmények és
szempontrendszerek. Magyarázat: X – a követelmény egyértelműen az adott szempontrend-
szerből adódik; (X) – a követelmény részben az adott szempontrendszerből adódik.

2. ábra. Természetszerű növénytelepítés meddőhányón
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2. táblázat. Társulásosztályok, amelyek telepítése a természetszerű növénytelepítés előké-
peként a bányák tájrehabilitációja során javasolható, vagy éppen kerülendő. Magyarázat: X –
javasolható, (X) – bizonyos esetekben javasolható, T – kifejezetten kerülendő.
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Összegzés, kitekintés
Kutatásunk legfőbb eredményeként meghatároztuk és rendszereztük azokat a hazai

társulásosztályokat, melyek a természetszerű növénytelepítés előképeként alkalmazhatók fel-
hagyott bányák rehabilitációja során. További kutatás tárgya lehet az előképként javasolt
társulásosztályok tovább differenciálása az ásványi nyersanyagok típusai, illetve meddőosztá-
lyok szerint, valamint az osztályokon belül egy-egy fajlista összeállítása. Érdekes kutatási
téma lehet még a termőközeg-kialakítási módok, esetleges termőképesség-fokozó eljárások
integrálása a szempontok közé.
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