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FÖLDTANI ALAPÚ GEOMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A LÁZBÉRCI
TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN
Szalai Katalin – McIntosh R. – Gönczy S. - Németh Gábor1

A földtani-felszínalaktani értékek egzakt alapokon nyugvó kiválasztásához,
megőrzéséhez és közoktatási, felsőoktatási célokra való hasznosításához elengedhetetlen
feltétel az adott terület megfelelő szintű ismeretessége. A geomorfológia önmagában is
összetett tudomány, számos részterülete, interdiszciplináris jellege miatt széles körű
vizsgálódást, körültekintő és alapos tanulmányozást tesz szükségessé. Formái és folyamatai
látványosak, ugyanakkor a gyakorlatban sokszor nehezen demonstrálhatók. A kristályos
alaphegységi és a laza molassz üledékekből álló kainozóos dombsági térszínek ökológiai,
tájképi és természeti egységeit alapvetően a földtani-felszínalaktani adottságok határozzák
meg. Ezen tényezők mélyreható megismerése tudományos célú rekonstrukciókon túlmenően
alapját képezheti olyan praktikus és gyakorlati felhasználásnak, mint a regionális adatbázis
kialakítása, régió- és településfejlesztési programok, a területhasznosítás irányainak és
arányainak meghatározása, építésföldtani és mérnöki tervezéshez alapadatok biztosítása,
védendő felszínalaktani objektumok, tanösvények, tanbányák kijelölése, a táj
terhelhetőségének megállapítása.
Vizsgálatainkat az Upponyi-hegységben és közvetlen környezetében végeztük, amely
majdnem teljes egészében a Lázbérci Tájvédelmi Körzet határain belül helyezkedik el. A
területen mindig is problémát jelentett a vízellátás, hiszen a hegység idős kőzeteinek
vízháztartása rossz, a miocén előtereket felépítő kőzetekben pedig sűrűn megjelennek
agyagbetelepülések, vagy nagyobb agyagtartalmú, szigetelő hatású rétegek. A terület
vízellátásának megoldására hozták létre a Csernely- és a Bán-patak összefolyásánál 1970-ben
a Lázbérci-víztározót, majd a tározó vízbázisának védelme céljából született a
kormányhatározat a Lázbérci Tájvédelmi Körzet kijelölésére 1975-ben. A Tájvédelmi Körzet
területe jelenleg 3672 ha nagyságú.
A félreértések elkerülése végett először pontosítanunk kell a terület megnevezését és meg
kell indokolnunk a határok meghúzását. A kistájkataszteri beosztás szerint (Marosi S. –
Somogyi S. 1990) az Upponyi-hegység a Sajó völgymedencéig tart, mi azonban csak a
borsodi paleozóos küszöb DNy-i részének rögszerű felszínrebukkanását (’Upponyi-sziget’) és
- az összehasonlító vizsgálatok miatt - annak közvetlen környezetét dolgoztuk fel (1. ábra).
Helyesebb lenne azonban csak magát az idős rögöt Upponyi-hegységnek nevezni, hiszen a
fiatalabb üledékekkel fedett környező területek, mind geológiai, mind geomorfológiai
értelemben eltérő képet mutatnak. Jelen tanulmányban, az egyszerűség kedvéért az Upponyihegység kifejezést az ’Upponyi-sziget’-tel szinonim értelemben fogjuk használni.
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1. ábra.
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2. ábra.

Mivel a kijelölt területen elsősorban a geológiai-geomorfológiai értékeket szeretnénk
kiemelni - hiszen ezek a tájegység egyediségének meghatározó tényezői -, nagy mélységig
tanulmányoztuk a hegység földtani felépítését, fejlődéstörténetét és felszínalaktani
sajátosságait. Az Upponyi-hegységet ÉK-DNy-i pásztákba rendeződött, pikkelyes szerkezetű
paleozóos, alárendelten mezozóos kőzetek építik fel (Kovács S. in Fülöp 1994), közvetlen
környezete miocén üledékekből áll (2. ábra). A miocén fedőhegység foszlányai a pliocénben
kiemelt upponyi rög tetőszintjében is megtalálhatók, nagy része azonban az eróziós
folyamatok és a deráziós anyagáthalmozás során lehordódott az idős kőzetek felszínéről. A
hegység tömegét ÉÉNy-on és D-en törésrendszerek határolják, míg K-en és Ny-on a fiatalabb
üledékek alá süllyed.
A hegység területén a szerkezeti elemeknek három meghatározó csoportja különíthető el.
A fő csapást az ÉK-DNy-i irányú szerkezeti vonalak adják, amelyek konzekvensen
párhuzamos helyzetben követik egymást és kijelölik a pikkelyes feltolódások vetődési
síkjainak irányát. Mint azt az Upponyi-szoros és a fővölgy (Csernely-patak) egyes
szakaszainak lefutása, valamint a hegység K-i és Ny-i határai is jelzik, a pikkelyező mozgások
során a fő feltolódásra merőleges haránttörések mentén elkülönülő részek egymáshoz
viszonyítva előresiető vagy kissé visszamaradó szakaszokra tagolják a pikkelysávokat. Az
erőteljes térrövidülések és az ebből következő gyűrődések, feltolódások során a terhelést
felvevő merev kőzettestekben a palásodáson kívül egy diagonális tönkremeneteli töréshálózat
is kialakult. Ez jó egyezést mutat a kőzetmechanikai nyomási-törési kísérletek során
megfigyelhető tönkremeneteli irányokkal (Suppe 1985).
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A sajátos szerkezetföldtani adottságok jól tükröződnek a geomorfológiai jellemzőkben,
mintegy meghatározva azokat. Annak bizonyítására, hogy a tektonikának meghatározó szerep
jut a völgyfejlődésben, 23 ponton, több száz méréssel kimértük a fő szerkezeti irányokat (2.
ábra), majd az eredményeket fedésbe hozva a terület völgyhálózatával, igen jó egyezést
kaptunk. Az Upponyi-hegységben fő feltolódás mentén halad a völgyszakaszok 35%-a
(piros), haránttörés mentén 22%-a (lila), míg a diagonális irányokat 43% követi (zöld - 3.
ábra). Az alaphegységen kimutatott szoros korrelációhoz képest a miocén fedőhegységen
jóval nagyobb szórást tapasztaltunk, ami több dologgal magyarázható. Egyrészt az előtereken
maguk a szerkezeti irányok is nagyobb szórást mutatnak, másrészt laza üledékek esetében az
egyéb, tektonikától független helyi adottságok is nagyobb szerepet játszanak a
völgyképződésben (pl.: növényzeti borítottság, vízvezető és vízzáró rétegek lefutása).
3. ábra.

A hegységre jellemző pikkelyes szerkezet kirajzolódik a megfelelően kiválasztott
völgyszakaszokon felvett völgykeresztszelvényekben is. El tudtunk különíteni pikkelyfronton,
haránttörések mentén és diagonális irányokban lefutó völgyszakaszokat. Az első típust az
erősebben aszimmetrikus völgyoldalak (meredekebb pikkelyfront és laposabb pikkelyhát), a
pikkelyfronti alávágódás jellemzi (4. ábra), a másodiknál közel szimmetrikus völgyoldalak,
valamint gyakran kipreparálódó sziklagerincek jelentkeznek (5 ábra), míg a harmadik típus
helyzeti adottságainál és nagyobb iránybeli szóródásánál fogva formailag is átmeneti
jellegűnek nevezhető.
A felszínalaktani adottságok jellemzéséhez, a felszíni folyamatok leírásához, jövőbeni
fejlődési irányuk felvázolásához és a védelemre érdemes felszínalaktani formák
meghatározásához segítségként elkészítettük a terület geomorfológiai térképét (6. ábra),
amelynek vizsgálata során a mérnökgeomorfológiai gyakorlatban elfogadott hármas felosztást
követtük (Ádám L. – Pécsi M. 1985).
A hegyidomtani formák elemzéséből kitűnik a konzisztenciális viszonyoknak a
formaképződésben betöltött meghatározó szerepe. A paleozóos alaphegységen a völgyközi
hátak és gerincek kőzetmechanikai okok miatt keskenyebbek és a térképen kisebb foltokat
alkotva őrzik a 400-450 m közötti elegyengetett felszín magasságát. A miocén térszínen ezzel
szemben szélesebb, összefüggő hátak és gerincek figyelhetők meg, amelyek alig
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lealacsonyodó nyergekkel határolódnak el egymástól. Ezek szintmagassága 330-360 m
közötti. Ezt a különbséget alátámasztja a szigethegység területén vizsgált, miocén
fedőtakaróval borított tetőrégió is, amely a lejtőkategória térképen egybefüggő 8º alatti
lejtőszögű térszínt alkot és a geomorfológiai térképen a hegylábfelszínhez hasonló
formakinccsel rendelkezik.
4. ábra.

5. ábra.
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6. ábra.

A lejtők állagát megfigyelve azt tapasztalhatjuk, hogy a paleozóos alaphegységben a
törmelékmozgással jellemezhető, ill. a meredek pusztuló lejtők váltak meghatározóvá
(lejtőszög >25º). Gyakoriak a barázdás eróziós lejtők is, ám ezek nagyobb völgyekkel
kevésbé tagoltak, meredekségükből adódóan a talajkúszás szinte mindenhol megfigyelhető,
ugyanakkor a rágyincs-völgyi tapasztalatok szerint a tömegmozgásos jelenségek is
előfordulnak. A paleozóos alaphegység még a gyakran meredek lejtők ellenére is jóval
stabilabb miocén előterénél. A terület felszínstabilitási adottságainak kialakításában jelentős
szerep jut a sűrű tektonikai töréshálózatnak is, mely tömegmozgásos jelenségek kialakulását
segítheti elő. A miocén lejtők elsősorban barázdás erózióval és deráziós anyagáthalmozással
jellemezhetők. Itt is megfigyelhetőek a tömegmozgásos folyamatok, de ezek a fedőüledék
jellegéből adódnak, a lejtők meredeksége ugyanis ritkán haladja meg a 16º-ot.
A völgyek eróziós és eróziós-deráziós típusokra oszthatók. Általánosan jellemző az
eróziós völgyekre az, hogy kiszélesedő-elszűkülő völgyszakaszok váltják egymást, a
völgyszűkületekben markáns lépcsőkkel. Az eróziós völgyek völgytalpi allúviumán
helyezkedik el a terület településeinek nagyobb része, alkalmazkodva a stabilitási
viszonyokhoz is. A gyors emelkedés következményeként a vízfolyások medre előrehaladott
stádiumban meredek partfalú szakaszokkal rendelkezik. A fiatal állapotú
völgykezdeményeket összehasonlítva szembeötlő az alaphegységen a szálkőzet korai
megjelenése, a miocén térszínen pedig a tektonikusan orientált sekély eróziós árkok sokasága.
A kristályos alaphegységi és a laza molassz üledékekből álló kainozóos dombsági térszín
ökológiai, tájképi és természeti egységeit alapvetően meghatározó földtani-felszínalaktani
adottságok rövid ismertetése után, felvázolunk néhány elképzelést a jellegzetes
képződmények védelmének, a táj teherbírását figyelembe vevő, természetközeli
hasznosításának megvalósításához. A kistáj egységének megőrzéséhez elengedhetetlen
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feltétel a védett terület kiterjesztése, vízbázis-védelem szempontjából a hegységet átszelő
Csernely-patak egész vízgyűjtő területére. Amíg ez nem valósulhat meg, addig a pataknak az
Upponyi-hegységbe, azaz a Lázbérci Tájvédelmi Körzet területére való belépésénél
monitoring rendszer kiépítésére lenne szükség. Ezenkívül, felméréseink számos védendő
földtani szelvény és feltárás, valamint 3 alternatív tanösvény kialakítása lehetséges a területen
(Szalai K. – McIntosh R. – Gönczy S. 1999). Ide sorolható a formakincsekben gazdag
Rágyincs-völgy, a törésvonalak mentén lefutó és az Upponyi-szorost is kialakító Csernelypatak völgye és jó feltárásai, valamint látványossága, rekreációs potenciálja miatt magának a
víztározónak a völgye (7. ábra).
7. ábra. Az Upponyi-hegység és környezetének topgráfiai helyzete.

Az Upponyi-hegység paleozóos felszíne kiváló iskolapéldája az alaphegységi,
szerkezetorientált völgyfejlődésnek, így különösen annak részletesebben feldolgozott
völgyszakaszai geomorfológiai, szerkezetmorfológiai tanulmányok és kirándulások kiváló
célpontja lehet. Az itt szerezhető tapasztalatok jól alkalmazhatók minden olyan területen, ahol
a felszínfejlődést a paleo-mezozóos alaphegység felszínrebukkanásai határozzák meg, s ahol a
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szerkezetfejlődés alapját a pikkelytakaró képződés, ill. az ehhez kapcsolódó töréses
mikrotektonika képezi.
Az egyik legkönnyebben elérhető, legjobban bejárható és belátható, ugyanakkor
tanösvényi szempontból legjobban előkészíthető (útvonal kijelölés, táblázás, megállóhelyek
kiépítése) terep a 2800 m hosszú Rágyincs-völgy többé-kevésbé zárt vízgyűjtőterülete. A
völgy a hegység 400 m feletti tetőrégiójának miocén üledékeiből kiindulva átréseli magát az
idős képződményeken, feltárja előttünk a déli részre jellemző paleozóos kőzeteket, végül a
Bán-patak völgyébe torkollik. A völgy formakincsekben rendkívül gazdag, könnyen
megközelíthető feltárásokon szemléltethető a mikrotektonikai törésrendszer (feltolódás,
haránttörés, diagonális tönkremenetelek), emberi léptékben bemutathatók a völgyfejlődés
morfofáciesei (3-4. ábra). A bejárás elsősorban a tektonikai-geomorfológiai szemléletmód
alakítására nyújt lehetőséget.
Kiváló feltárásai révén a szerkezeti, litológiai megfigyelésekre leginkább a Lázbércivíztározó völgyében nyílik mód. A víztározó mentén több arra alkalmas feltáráson
tanulmányozható a mikrotektonikai törések egész sora, a jellemző kőzetformációk, s a
nagyszámú szabad sziklafelszín lehetőséget ad a méréstechnika elsajátítására, ill. a kőzet
típusképződményeinek tanulmányozására is. Méreténél fogva völgymorfológiai
megfigyelésekre kevésbé alkalmas, mint a Rágyincs-völgy, de a kőzetek eltérő
lepusztulásából adódó mikromorfológiai objektumok egész sora vizsgálható és
fényképezhető. A völgyszakasz a víztározó jelenléte miatt É-Magyarország egyik
legkiemelkedőbb tájképi élményét nyújtja (belátható az Upponyi-szoros, az Upponyihegység, a Lázbérci-víztározó és a Bükk tömege), s a vízgazdálkodási (felszíni víztározás,
vízbázisvédelem) és rekreációs (üdülés, sporthorgászat) elemeken alapuló táj- és
területhasználat egyik legjobb példája.
A Csernely-patak völgyében kijelölt tanösvény alapmotívuma megegyezik a Rágyincsvölgyben megfigyelhetővel, de erre a völgy érettségénél fogva már rárétegződik egy
mozaikos tájfejlődés, jelentősen eltérő növénytársulások megjelenésével, sőt mozaikosan
eltérő tájhasználat kiépülésével. Ennek az útvonalnak így már nem csak a geomorfológiamorfogenetika, de az alkalmazott tájföldrajz, sőt a településföldrajz számára is vannak
tanulságai.
A tervezett tanösvények a Lázbérci Tájvédelmi Körzet szigorúan védett övezetéhez
tartoznak, így látogatásuk csak megfelelő idegenforgalmi fegyelem mellett oldható meg
biztonságosan. A három tanösvény összekapcsolása esetén néhány kulcsfeltárást (pl.
nekézsenyi vasúti bevágás, Festék-bánya, Upponyi-kőbánya stb. - 7. ábra) is tervbe véve, két
napos, intenzív szakmai terepgyakorlat szervezhető, ahol a földrajz szakos hallgatók a földtani
(ásvány-kőzettan, tektonika, bányászat, hidrológia), természetföldrajzi (geomorfológia,
vízföldrajz, talajtan), társadalomföldrajzi (területhasználat, falutípusok) és botanikai
megfigyeléseket egyaránt tehetnek.
Tanbányák kialakítására is remek lehetőségek adódnak a területen. A bányászat által
bolygatott falakon, járatokban feltárulnak a hegység kőzetei, belső szerkezete, amelyből
következtetni lehet, esetenként akár a tágabb környezet fejlődéstörténetére is (7. ábra). A
kőzet-mintavételre, tektonikai mérésekre, fotódokumentáció készítésére egyaránt alkalmas
falak látványértéküknél fogva a laikus turista számára is érdekes túramegállót jelenthetnének.
A bányák és a tanösvények egy része az Országos Kék Túra vagy a Kohász út vonalára esik.
A földtani és tájképi szempontok, a mainál átgondoltabb hidrológiai, talajtani és egyéb
paraméterek együttes figyelembevétele alapul szolgálhat egy, a korábbitól lényegesen eltérő
tájvédelemhez, szelektív területhasznosításhoz, és az érintett önkormányzatok érdekeinek
érvényesítése mellett az ökoturizmus fellendítéséhez. Ebben az új rendszerben megnövelhető
lenne a terület önfenntartó képessége mind gazdasági, mind biológiai értelemben, a mainál
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ésszerűbben lehetne kiaknázni a földtani-felszínalaktani tanösvények és alapszelvények
oktatási és közművelődési szerepét.
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