A SALGÓTARJÁN MELLETTI SALAKMEDDŐK
VEGETÁCIÓJÁNAK JELLEMZŐI ÉS FELSZÍNFEJLŐDÉSE
Szabó Mária1 Karátson Dávid1 Angyal Zsuzsanna1

Összefoglalás
Salgótarján, e régi nehézipari központ üzemei évtizedek óta szennyezik a város
környezetét. Ez a szennyezés több formában is megnyilvánul: a lég- és talajszennyezésben, a
felszíni és felszín alatti vizek szennyezésében. Emellett a környezetszennyezés egy
jellegzetes, tájképbe nehezen illeszkedő formája is jelen van: az erőművi salakból
felhalmozott meddő kúpjai Zagyvarónánál (Pintértelepnél). Az ottani két salakhegy
vizsgálatát több szempontból is fontosnak tartottuk.
A salakmeddők morfológiai vizsgálata során – a terepi felvételezést és a területről
rendelkezésre álló légifénykép-sorozat kiértékelését követően – meghatároztuk a lepusztulás
minőségi és mennyiségi jellemzőit. Előbbi az elmúlt harminc évben végbement erózió
rekonstrukcióját jelentette, nevezetesen megállapítottuk, hogy a barázdás eróziós folyamatok
mellett az alulról felfelé harapódzó csuszamlásoknak is nagy szerepük van. Utóbbi – a
salakkúpok jelenlegi méreteiből és a barázdák térfogatából kiindulva – a lepusztult
anyagmennyiség kiszámítását és az erózió rátájának megállapítását foglalta magában. Az
elmúlt 30 évben lepusztult anyagmennyiség a salakkúpok térfogatának mintegy 10-15 %-a,
ami komoly környezeti kockázatokat rejt magában.
A szennyezés visszafogásában fontos szerepe lehet a növényborítottság növekedésének,
ami azonban még csak az idősebbik kúpról mondható el. A felszínborítottság változását
légifelvételek segítségével követtük nyomon. Az idősebb meddőn felmértük a megtelepedő
növényzet faji összetételét [Simon, 2000]. Az ökológiai és természetességi értékszámok
alapján készített spektrumok alapján megállapítottuk, hogy a meddők felszínét a lokális
termőhelyi adottságok függvényében a ruderális élőhelyekre jellemző gyomfajok és más
egyéves növények kolonizálják, jellegzetes szukcessziós stádiumokat alakítva ki. Később
megjelennek az évelő lágyszárúak és a fás növények is. Az általunk vizsgált salakkúpokon
jelenleg kizárólag a spontán betelepülés a jellemző. Az így kialakult növényzet nagyon
kevert, még nem rendeződött tipikus társulásokba, épp ezért egyedi jellegű
A közeljövőben a kúpok alján várhatóan megjelennek a vízigényesebb fajok is, tekintettel
arra, hogy a salakot egy zárt, lapos mélyedésbe rakták le, ahol mind a mai napig fennmaradtak
a vizes élőhelyre jellemző fajok (pl. fehér fűz, sások).
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Bevezetés
Magyarország a XIX-XX. század fordulójától kezdődően jelentős iparosodási folyamaton
ment keresztül. Az ipartelepítés során a különböző eredetű, koncentráltságú és
környezetkárosodást okozó üzemek telepítésekor azonban nemigen vették figyelembe a táj
szerkezetének, a növényzet, az állatvilág, az élővizek állapotának és a lakosság egészségének
a megőrzését. Ilyen módon jöhettek létre azok a koncentrált ipari körzetek, mint amilyen a
Nógrádi-medencében lévő is, Salgótarján körzetében, a Zagyva völgyében. Az itt
elhelyezkedő ipari üzemek már több évtizede súlyos környezetszennyezési források, akár úgy,
hogy különböző eredetű égéstermékeket juttatnak a levegőbe, akár pedig úgy, hogy
melléktermékeiket a nem megfelelő tárolás és hulladékkezelés miatt a talajba, talajvízbe,
illetve az élővizekbe juttatják [Moser-Pálmai, 1999]. Ezt a sort egészítik ki a felhagyott
meddőhányók, az erőmű salakhegyei, amelyek bizarr alakjukkal érdekes színfoltjai ugyan a
vidéknek, de nem tájbaillők, emellett súlyos környezeti veszély kockázatát is hordozzák
magukban. A salakanyag lepusztulásának – és így a szennyezésnek is – a mértékét alapvetően
befolyásolják a kúpok felszínén kialakult növénytakaró tulajdonságai.
Vizsgálatunk középpontjába két, Salgótarján külső területén (Pintértelepen) található
salakmeddőt állítottunk. Megpróbáltunk választ találni arra a kérdésre, hogy milyen
összefüggés van a kúpok lepusztulása, a lejtőkitettség és a kúpfelszínek növényzettel való
benépesülése között. Összehasonlítottuk a két, vélhetően eltérő időpontban lerakott meddő
morfológiai adottságait. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az eltérő kitettségű oldalakon
milyen különbségek mutathatók ki a növényzet fajkészletében, a fajok természetességében,
cönotipus szerinti eredetében és ökológiai igényeiben.
A meddőhányókon mint új élőhelyeken viszonylag gyorsan megindul a fajok
betelepülése a környező élőhelyekről [Fekete-Molnár-Horváth, 1997]. Ezen a nem
természetes módon kialakult élőhelyen a szukcessziós folyamatok és irányok vizsgálata,
dokumentációja és értelmezése a kutatás egyik fő célkitűzése.
Munkánkban igyekeztünk átfogó képet nyújtani a Salgótarján melletti kohósalakkúpok
morfológiai viszonyairól, növényzeti adottságairól és ezek összefüggéséről. Kiemelten
fontosnak tartjuk ennek a problémának a vizsgálatát, mivel Magyarországon számos területen
találhatók a salgótarjánihoz hasonló tájsebek, amelyeknek kezelése a közeljövőben a kiemelt
feladatok közé kell hogy tartozzon. Ehhez azonban alapos, minden terület egyedi adottságait
figyelembe vevő vizsgálatokra van szükség, és a meglévő adatok ismeretében kell mérlegelni
a tájba illesztés, a rekultiváció (mielőbbi) lehetőségeit [Cairns-Heckman, 1996].
A mintaterület leírása
Mintaterületünk Salgótarjántól 4 km-re keletre helyezkedik el az egykori bányaművelés,
illetve a Salgótarjáni Erőmű központi helyén. Maga a salakanyag az erőműből került ki, a
lerakás pontos időpontját azonban dokumentáció hiányában nem sikerült megállapítanunk
[Varsányi, 1987]. A meddőanyagot az erőműből egy viszonylag zárt mélyedésbe rakták le,
illetve halmozták fel, ebből felszíni formaként jelenleg két salakkúp maradt meg. A két kúp
viszonylagos korára a lepusztulásból, illetve az üzemterülettől való távolságból tudtunk
következtetni (lásd később). Feltevésünk szerint nyilván először az üzemhez közelebb rakták
le a salakot, és később terjeszkedtek távolabbra.
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1. ábra: Topográfiai térkép
A terepbejárás során, illetve térképi megfigyelések alapján megállapítható, hogy a kúpok
egy minden oldalról zárt mélyedésbe lettek lerakva. Ez a tény feltételezné, hogy néhány év
alatt a csapadékvizekből, illetve a felszín alatti vizekből beltó alakul ki. Ilyennek nyomai
azonban nem találhatók, tehát valamilyen elfolyásnak kell léteznie. Ezt a helyiek elbeszélése
is megerősítette, akik elmondták, hogy nagy esőzések idején sem áll meg a víz a salakkúpok
mellett, hanem – rengeteg salakot lehordva - elvezetődik a terület nyugati oldalán található
árkokban (lakott terület irányába). A két salakmeddőn kívül a kis medence minden részén
található salak néhány centiméteres vastagságban, részben az egykori szétterítés, részben az
évtizedek alatt történt lehordódás révén. A helyiek elbeszélése szerint volt egy harmadik
salakkúp is, melyet már régen elhordtak építőipari alapanyagnak. Ennek a helyét is sikerült
beazonosítani; óriási, szinte kőzetté tömörödött salakrögök emlékeztetnek a mélyedés
északkeleti oldalán az egykori lerakásra. Érdekes képet mutat a medence növényzete is. A
mélyedést északról-északkeletről telepített fenyves, délnyugatról egy vizes élőhely (wetland)
maradványa, délről-délkeletről pedig egy, már régóta nem használt, elgyomososott, néhol
fákkal tarkított parlag határolja. Ezeknek a területeknek a növényzete éppen a salakkúpokon,
illetve azok közvetlen környezetében találkozik.
Terepi és térképi geomorfológia, vizsgálati módszerek
A Salgótarjáni Erőműből származó salakhegyeket a külső erők már felhalmozásuk
közben elkezdték pusztítani. Ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez és az így létrejött
formáknak részletes vizsgálatához felszínalaktani módszerekkel közelítettünk. Arra kerestük a
választ, hogy az erőmű működésekor lerakott, elsődlegesen sima felszínű salakkúpoknak
miként történik a lepusztulása, és milyen másodlagos, átalakult formák jönnek létre. Ez nem
volt egyszerű feladat, hiszen a szükséges módszereket – szakirodalom híján – a terepen,
Magyarországon máshol még nem vizsgált példákon kellett kidolgozni. Vizsgálataink során

3

bebizonyosodott, hogy a salakkúpok jelenlegi formája elsősorban elsődleges alakjuktól,
koruktól, illetve a felépítő salakanyag ellenálló- és vízáteresztő-képességétől függ.
Felszínalaktani kutatásaink során az első módszer a két salakhegy egyszerű, közvetlen
összehasonlítása volt: megfigyelések alapján kerestük az alaktani hasonlóságokat és
különbségeket. Megfigyeltük, hogy egyik hegy sem tökéletesen kúp alakú, a felhalmozás óta
eltelt harminc év alatt a külső erők a szabályos alakot megbontották. A változás
végigkísérhető a különböző időpontokból (1973-ból, 1988-ból és 2000-ből) származó
légifelvételeken is.

2. ábra: A salakkúpokról 1973-ban készült légifelvétel
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3. ábra: A salakkúpokról 1988-ban készült légifelvétel

4. ábra. A salakkúpokról 2000-ben készült légifelvétel
A különböző korú felszínek morfológiai jellemzői az erős barázdálódás, a csuszamlások
és az eltérő meredekségű felszínek, valamint az utóbbiakat elválasztó markáns „gyűrűk”,
amely bélyegek a légifotókon első pillantásra megfigyelhetők mindkét kúpon.
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A friss salakhalmokon végbemenő – a természetben előforduló analógiával élve például
vulkáni salakkúpokon előforduló [Cotton, 1952, Ollier, 1988] – párhuzamos barázdák
formájában jelentkező árkos erózió ugyanakkor csak a kisebb, távolabbi kúpon figyelhető
meg. A lepusztulás folyamata épp ezért más-más stádiumban kell hogy legyen. Mint fentebb
említettük, az erőműhöz közelebb lévő kúpot korábban kellett hogy lerakják, így azon a
lepusztulás is nyilvánvalóan előrehaladottabb stádiumban van. Erre a tényre utal az is, hogy
felszínét már nagyobb területen borítja növényzet. A másik megfigyelés, hogy az eltérő
meredekségű felszíneket határoló gyűrűszerű öv különböző magasságban helyezkedik el a két
kúpon, illetve azok eltérő időszakban készült képein. A gyűrű olyan sávnak feleltethető meg,
amely alatt – mintegy hátraharapózva – le-lecsuszamlott a lejtő anyaga. Erről a kúp lábánál
szétterült salakanyag is árulkodik. A folyamat azzal magyarázható, hogy az évek során
átnedvesedik a lejtő alsó része és csuszamlásra hajlamossá válik [Szabó, 1998]. Az így
kialakult csuszamlási öv az idősebb kúpon napjainkban már a tetőszintben van, a gyűrű alatt
viszont a stabilizálódott, menedékesebb lejtőn csak szerényebb barázdák tudnak kialakulni,
mivel az enyhe lejtőszög lehetővé teszi a növényzet megtelepedését. A később lerakott
salakhegyen a leszakadási öv még majdnem a kúp felére kiterjed, a gyűrű feletti részen pedig
jelentős – az idősebb kúpon már nem megfigyelhető – méretű barázdák találhatók.

5. ábra. A fiatalabb, É-i salakkúp felszíne a jelenleg a derekán húzódó csuszamlási
övvel; az idősebb kúpon ez az öv teljesen felhúzódott a kúp tetejére
A második (fiatalabb) kúp alsó részén is megindult a növényzet térhódítása, de ez a
folyamat jóval kisebb mértékű, mint az idősebb kúp esetében. Megállapítható tehát, hogy az
említett csuszamlási öv az erózió (főként a csuszamlások) mértékétől függően felfelé vándorol
a kúpok felszínén, az alatti kialakuló lankásabb térszínen pedig a megtelepedő növényzet
gátolja a további lepusztulást.
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6. ábra. Morfológiai különbségek a két salakkúp felszínén
A fentieknek megfelelően jelentős eltérések figyelhetők meg a két kúp csúcsi részén is.
Az idősebb salakhegy esetében a legfelső néhány méteren jól kivehető egy maradványfelszín,
amely az egykori – de azóta lepusztult – kúppalástról tanúskodik. Megállapítottuk, hogy
ennek szélessége átlagosan 1,8 méter, vagyis eredetileg ennyivel volt „szélesebb”,
terebélyesebb a kúp, s térfogata is az eme eredeti felszínről lepusztult anyagmennyiséggel volt
több. Ezt az adatot a kúp eredeti térfogatának kiszámításakor fel is használtuk (lásd később).
A másik (fiatalabb) kúp esetén a csúcsi rész még érintetlen, az eredeti magasságot és felszínt
mutatja, a csuszamlásos öv felett barázdás erózió uralkodik. Mindezekből a megfigyelésekből
már terepi és térképi mérések nélkül is arra következtettünk, hogy a térfogat csökkenése
kevésbé a magasság csökkenésével járt, mint inkább a kúpok felszínét (főkén alsó részét)
pusztította az erózió.
Az idősebb salakkúp növényzettel legjobban benőtt két ellentétes – ÉNy-i és DK-i –
oldalán az aljától kezdődően kijelöltünk egy-egy transzektet addig a magasságig, ameddig a
növényzet felhatolt a kúp aljától a csúcs felé. Ez a hosszúság az ÉNy-i oldalon 80, az ÉK-in
45 méternek adódott A kijelölt transzektek mentén két méter szélességű sávban öt
méterenként megbecsültük a jellemző növényfajok dominanciaviszonyait, illetve feljegyeztük
a teljes fajkészletet. Fentiek alapján állapítottuk meg a növénytakaró változásait és öt méteres
sávonként a fajösszetétel és a fajgazdagság alakulását.
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7. ábra. A növényzet terepi felvételezése
A kapott fajlisták alapján a két ellentétes oldal növényzetét BORHIDI A. 1993 javasolt
módszere szerint elemeztük és hasonlítottuk össze a természetességi értékek (SBT) és a
cönológiai csoportok (Soc.Chr), valamint az ökológiai indikátor értékek közül a talajreakció
(RB) – itt helyesebben az üledék pH-ja és a talajvíz, illetve talajnedvesség (WB) – indikátorértékei szerint.
A fiatalabb kúpot – nyilván meredeksége és fiatal kora miatt – még csak az alsó néhány
méteres zónában kolonizálták a növények: elsősorban a siskanád (Calamagrostis epigeios),
gyomok és a közeli telepített fenyvesből származó erdei fenyő magoncok és néhány éves
csemeték. Ennek okán e kúp vegetációját még nem vizsgáltuk részletesen.
A salakkúp növényzetének főbb jellemvonásai
Tájökológiai és természetvédelmi szempontból különösen fontos kérdés, hogy
fajkészletüket, térszerkezetüket tekintve mennyiben tekinthető természetesnek az itt kialakuló
vegetáció, mikor alakulnak ki a klasszikus értelemben vett növénytársulások, ill. ezek
mennyiben lehetnek alapjai a jövőbeli tájrehabilitációs, vagy akár élőhelyrekontstukciós
terveknek. Fenti kérdések megválaszolásához első lépésként a salakkúp növényzetének
néhány természetvédelmi és ökológiai szempontból fontos tulajdonságát kell megviszgálni.
Ezek az alábbiak: a kúp oldalain megtelepedett növénytakaró fiziognómiai jellemvonásai; a
megtelepedett növényfajok természetességi értékei (SBT); a fajkészlet cönológiai szempontú
értékelése (Soc.Chr.); ill. az ökológiai indikátorok közül a talaj pH/talajreakció (RB) és a
talajvíz/talajnedvesség (WB) értékszámok értelmezése.
Fiziognómiai sajátságok
Délkeleti oldal
Összefüggő növényzet 45 méter magasságig alakult ki, a transzektben regisztrált fajok
száma 26. E fölött még 12 méterrel felfelé is előfordul szálanként siskanád, igaz, jelentéktelen
borításban. A kúp alsó része fajszámban a leggazdagabb, elsősorban a szárazságot és a
zavarást jól tűrő növények a jellemzők (10. és 13. ábra). Közülük nagy gyakoriságával és
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borításával kiemelkedik a siskanád. Mellettük – bár csak szálanként – néhány vízigényesebb
faj is előfordul, pl. a nád (Phragmites australis), sédkender (Eupatorim cannabinum), ebszőlő
csucsor (Solanum dulcamara).
Felfelé haladva egyre több nád jelenik meg, bár még eléggé letörpült (a siskanáddal kb.
azonos magasságú) formában. Megjelenik a transzektben a magas aranyvessző (Solidago
gigantea), illetve annak nagyszámú csíranövénye. Ez a növény egyike a Kárpát-medencében
gyakori agresszív, tájidegen, inváziós fajoknak. Ezek táj- és flóraidegen növények, amelyek
bekerülve valamely élőhelyre agresszív terjedési stratégiájuk révén gyorsan uralkodóvá
válnak. Az élőhely átalakítására és hosszantartó elfoglalására képesek, miközben a
természetes szukcessziós folyamatokat gátolják, s ezúton megakadályozhatják azt, hogy a
salakfelszínen idővel természetközeli növényzet alakuljon ki [Standovár-Primack, 2003].
Mintegy 15 m magasságig a siskanád dominál, de egyre több és jobb növekedésű nád
jelenik meg. A nádszálakra sok helyütt felfut a ligeterdők jellemző liánja, a komló (Humulus
lupulus). 15 és 20 m között váltás tapasztalható a domináns növények terén: a nád eléri az
1,5-2 m magasságot és a 100 %-os borítást. A nád alatt a salakfelszínen sok a mezei aszat
(Cirsium arvense), bojtorján (Arctium lappa) és a sédkender (Eupatorium cannabinum)
csíranövénye. Néhány csertölgy (Quercus cerris) magonc is előfordul, de a nád nagyfokú
árnyékolása miatt nem valószínű a tartós túlélésük. A nád dominanciájának növekedésével
párhuzamosan a siskanád jelentős mértékben visszaszorul, s egészen 30 m magasságig csak
szálanként fordul elő. E fölött a nád borítása fokozatosan csökken, s ismét átveszi vezető
szerepét a siskanád.
35-40 m között feltűnően sok a mezei aszat, s eddig húzódik fel a nád a salakkúp oldalán.
A következő öt méteres sávban 90%-os borítással a siskanád uralkodik, mellette csak a mezei
aszat fordul elő. 45 m fölött már nincs összefüggő növénytakaró, de kisebb foltokban a
siskanád még egészen 57 méterig megtalálható.
Ahol a növényzet nagyobb mértékben benőtte a salakfelszínt, ott a felszínközelben már
megindult a humuszanyagok képződése és felhalmozódása, helyenként akár 10 cm-es
mélységben is.

8. ábra. Az idősebb kúp délkeleti oldalának jellegzetes növényzete
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Északnyugati oldal
Ez a növényzettel nagyobb mértékben és magasságban (egészen 80 méterig) benőtt oldala
az idősebb salakkúpnak. A transzektben fellelhető fajok száma több mint kétszerese a DK-i
lejtő fajszámánál: összesen 59. A salakkúpokat egy kisebb, tál alakú völgy szélén rakták le,
egykori vizes élőhelyen. Ennek bizonyságaként még most is élnek itt olyan fajok, amelyek az
üde, vagy nagyobb vízigényű közösségek jellemzői, mint pl. fehér fűz (Salix alba),
kutyabenge (Frangula alnus), parti sás (Carex acutiformis), nagy csalán (Urtica dioica), réti
perje (Poa pratensis), kisvirágú őszirózsa (Aster lanceolatus), vagy a már fentebb említett
komló, sédkender és magas aranyvessző. A vizsgált salakkúp úgy helyezkedik el, hogy ÉNy-i
lejtője ebbe a hajdani vizes élőhelybe nyúlik bele. Így a vízigényes fajok erről az oldalról
viszonylag könnyen kolonizálták a meddőhányót (lásd még 4. ábra).
Az alsó 15-20 méteren az 5-6 méter magasságot is elérő fás növények dominálnak: erdei
fenyő (Pinus sylvestris), rezgőnyár (Populus tremula), nyír (Betula pendula), kecskefűz (Salix
caprea), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), csertölgy (Quercus cerris), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare) és akác (Robinia pseudoacacia). A salakkúp legalján kialakult kisebbfajta erdő lágyszárú szintjében uralkodó a DK-i
oldalon is tömegesen előforduló siskanád (Calamagrostis epigeios). Említést érdemel ebből a
zónából a vizes élőhelyekre jellemző komló, ebszőlőcsucsor, sédkender, a mezei sóska
(Rumex acetosa), a csomós ebír (Dactylis glomerata) és a közönséges hölgymál (Hieracium
lachenalii). Legnagyobb fajgazdagságot a 15-25 m közötti zónában regisztráltunk.
Felfelé haladva a kúpon a siskanád dominanciája egyre csökken és 40 m magasság után
már csak szálanként található. Növekszik viszont a magas aranyvessző (Solidago gigantea)
gyakorisága és megjelenik a bolygatott élőhelyekre jellemző martilapu (Tussilago farfara). A
lejtőn 55-60 méteres magasságig jelentős mértékű a humuszanyagok felhalmozódása. A
felszínen jelentős borítást érnek el a mohák és a zuzmók. Közülük kiemelendő egy
savanyúságjelző szőrmoha, a Polytrichum juniperinum.
65 méter fölött a fás növények már erősen visszaszorulnak, lágyszárúak uralják a
növényzetet. A felső 20 méteren a fás növényfajokat már csak az erdei fenyő, a kecskefűz, a
rezgőnyár és a nyír 1-2 éves magoncai és kisebb csemeték képviselik. Figyelemre méltó, hogy
ezen az oldalon 75 m magasságban csigolyafűz (Salix purpurea) magoncot találtunk.
A növényzet 80 m magasságig hatol fel a salakkúpon. Ebben a magasságban már
mindössze 3 faj – siskanád, martilapu és erdei fenyő magoncok fordulnak elő.

9. ábra. Az idősebb kúp északnyugati oldalának jellegzetes növényzete
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A vegetáció természetességi értéke
A növénytakarót/társulást alkotó fajok jelentős információtartalommal rendelkeznek:
kifejezik többek között a növényeknek az élőhelyhez való kapcsolódás módját és
természetességét. A vegetációban előforduló típusok arányából következtethetünk a
megtelepedett növényzet természetességi állapotára, a közösség regenerációs képességére,
illetve a zavartság és a degradáltság (vagyis a természetes állapottól való eltérés) mértékére.
Eredményeink azt mutatják (10. ábra), hogy a salakkúp mindkét oldalán a zavarástűrő
természetes fajok (DT) az uralkodók (30, ill. 28 %). A generalisták aránya az ÉNy-i oldalon
közel kétszerese a másik oldalénak. A természetes gyomfajok esetén fordított a kép (bár a
különbség kisebb): a délies kitettségű oldalon 19 %, a másikon 15%. Említést érdemelnek
még a ruderális kompetítorok (RC), arányuk a DK-i oldalon háromszor nagyobb, mint az
ÉNy-in. A kompetítorokat (C) tekintve nincs nagy különbség: 12, ill. 15 %. A természetes
pionírok (NP) és az inváziós fajok (AC) csak néhány százalékot tesznek ki mindkét oldalon.
Specialista (S), honos idegen (I) és adventív (A) növények mindössze 1-1 fajjal
képviseltetnek az ÉNy-i oldalon.
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10. ábra. A salakkúpok növényzetének természetességi (SBT) értékei
S: specialisták, a termőhelytípus érzékeny indikátorai
C: kompetítor fajok – természetes társulások domináns fajai, amelyek hosszú távon képesek stabilizálni a
közösség összetételét
G: generalisták (vagy szűkebb értelemben vett kísérő fajok), amelyek sokféle társulásban és különböző
élőhelyeken megélnek, de az antropogén zavarást rosszul tűrik
NP: természetes pionír fajok – újonnan kialakult élőhelyeken a meginduló szukcessziós sorok kezdő
stádiumának fajai. Az abiotikus környezeti tényezők szélsőségeit jól tűrik.
DT: zavarástűrő természetes növények – „mesterséges létesítmények”, esetünkben a salakkúp
benépesítésében vezető szerepet játszó évelő fajok
W: természetes gyomfajok – tartós antropogén hatás alatt álló mesterséges termőhelyek társulásaira
jellemzőek, jórészt egyéves fajok
I: meghonosodott idegen fajok - tájidegen növények, az élőhely természetessége szempontjából nem
kívánatosak
A: behurcolt (adventív, jövevény) fajok – tájidegenek, általában másodlagos termőhelyeken kialakult
növényzetbe illeszkednek be.
RC: ruderalis kompetítorok – a természetes flóra jellemző gyomfajai, gyakoriak a zavarásnak kitett
élőhelyeken
AC: agresszív tájidegen inváziós fajok – táj- és flóraidegen növények, agresszív terjedési stratégiájuk révén
gyorsan uralkodóvá válnak, ezáltal gátolják a természetes szukcessziós folyamatokat
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A vegetáció cönológiai szempontú értékelése
A meddőhányó oldalain megtelepedett növényzet fajai különböző típusú társuláscsoportokból kolonizálták a salakfelszínt mint sajátos, új élőhelyet. A fajkészlet jelenlegi,
cönológiai csoportok szerinti (ún. cönotipus) összetételéből (11. ábra) következtetéseket
vonhatunk le a szukcesszió irányaira vonatkozóan. Többek között arra, hogy az idő
rövidsége miatt jelenleg még társulásokba nem rendeződött növényzet hosszabb távon (pl.
néhány 100 év alatt) milyen társulásokká alakulhat, illetve a vegetáció fejlődése milyen
alternatív szukcessziós utakon mehet végbe.
A salakkúp mindkét oldalán a cönológiai csoportba nem besorolható ún indifferens
fajok részesedése kiugróan magas, közel 50 %. Ez arra utal, hogy még egyik oldalon sem
indult el határozottan a növényi populációk társulásokká rendeződése. Ezt követi az ÉNy-i
oldalon a lombos erdei fajok szűk 30 %-os aránya, ami egy jövőbeli mezofil típusú erdő
kialakulását eredményezheti.
A meddőhányó mindkét oldalán nagy számban vannak jelen az állandó zavarás által
fenntartott, antropo- és zoogén élőhelyeken kialakult növénytársulások fajai (közel 20%).
Az állandó zavarásnak kitett élőhelyek lágyszárú társulásainak képviselői a DK-i oldalon
közel kétszeresét teszik ki a másik oldalon tapasztaltnál. A vízi növényzet egyetlen fajjal,
a náddal képviselteti magát a DK-i lejtőn. E növényfaj vízzel szembeni toleranciájáról az
előzőekben már szóltunk.
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11. ábra. A salakkúp növényzete cönológiai csoportok (Soc.Chr.) szerint
1: vízi, mocsári, lápi növényzet képviselői
3: zavart termőhelyek lágyszárú növénytársulásainak jellemző növények
5: antropo- és zoogén félcserjések, gyepek és rétek fajai
6: erdőközeli cserjések és kórós rétek növényei
8: lombos erdők növényfajai
Indiff.: társulás-típusokba nem besorolható fajok
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A növényzet talaj pH indikációja
A salakminták pH-ja a laboratóriumi mérések [Stefanovits-Filep-Füleky, 1999] alapján
savanyúnak, pH = 4,0 körülinek adódott. Ez a savanyúság azonban nem jelentkezik ilyen
markánsan a megtelepedett növényfajok pH indikáló értékeiben (12. ábra). Eredményeink
alátámasztják azt a régóta jól ismert tényt, hogy a szukcesszió során a növényzet idővel
módosítja az aljzat pH-ját. Ennek mértékét tisztázandó, a közeljövőben a humuszos felső szint
pH vizsgálata szükséges.
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12. ábra. A talaj/szubszrát pH relatív értékszámai
R4: mérsékelten savanyúság jelző növények
R5: gyengén savanyú talajok fajai
R6: neutrális talajok fajai, ill. tágtűrésű indifferens fajok
R7: gyengén bázikus élőhelyeket jelző fajok (sohasem fordulnak elő erősen savanyú talajokon)
R8: mészkedvelő növények

A talajvíz/talajnedvesség (WB) értékszámok értelmezése
Az ökológiai spektrumok közül az aljzat vízellátottságát kifejező Wb értékszámok (13.
ábra) azt jelzik, hogy a szárazságtűrők (WB: 2, 3, 4,) nagyobb aránya a DK-i oldalt jellemzi –
közel 60 %, míg ez az arány az ÉNy-i oldalon mindössze 40 %.
A közepesen nedves élőhelyet jelző mezofil fajok (WB: 5, 6, 7) aránya ezzel szemben az
ÉNy-i oldal növényzetében kétszerese (51%), a másik oldal 25%-ával szemben.
A kifejezetten vízigényes fajok (WB: 8, 9, 10) megoszlása 8, ill. 21 % (ez utóbbi a nád
előfordulása miatt!)
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13. ábra. A növényzet talajnedvesség-indikátor (WB) értékei
WB 2, 3, 4: szárazszágjelző- és tűrő növények
WB 5, 6, 7: üde, un. mezofil termőhelyek nedvességjelző fajai
WB 8, 9, 10: Vízigényes, ill vízi növények

A salakkúpok lepusztulásának mennyiségi kérdései
A salakkúpok geomorfológiai vizsgálata során végzett egyszerű megfigyeléseket
műszeres és csillagászati földrajzi mérésekkel is kiegészítettük, aminek segítségével a kúpok
lepusztulására is számszerű értékeket kaptunk. A szükséges adatokat részben terepi
mérésekből, részben a korábban bemutatott légifelvételek alapján (2-4. ábra) határoztuk meg.
Ezekből először kiszámítottuk a salakkúpok magasságát, felszínét és térfogatát.
A salakhegyek magasságához tájékoztató adatnak a rendelkezésünkre álló topográfiai
térképet használtuk, ám ennek magasságadatait (a nagyobbik kúpra 60 m, a kisebbikre 45 m)
fenntartással kezeltük, mert valószínűsítettük, hogy kerekített értékek.
A jelenlegi magasság meghatározása a terepen teodolittal történt. Három, a térképen jól
beazonosítható felmérési helyről határoztuk meg, milyen szögben (ß) láthatók a kúpok
csúcsai. Álláspontunk és a salakhegyek középpontja közötti távolságot (l) a térkép
méretarányának segítségével számoltuk ki. Ebből a két adatból már egyértelműen
meghatározható volt a magasság, m (a m = l * tgß képlettel).
Az alacsonyabb kúp esetén a csuszamlási öv átlagmagasságát is megmértük. Erre azért
volt szükség, hogy meg lehessen határozni az öv feletti és alatti rész térfogatkülönbségét. A
magasabb kúp esetén ilyen öv nem látható, így ott ilyet nem mértünk.
A régebbi magasságértékek meghatározása a légifelvételek alapján, csillagászati
földrajzi módszerrel történt [Gábris-Marik-Szabó, 1996]. Legalkalmasabbnak az 1973-ban
készült fénykép bizonyult, mivel ezen látható legjobban mindkét salakkúp árnyéka.
Méréseinket nem ehelyütt részletezve [Angyal 2003], csupán röviden említjük, hogy a
kúpmagasság meghatározásához szükség van (1) a deklinációra (δ), ezt a fénykép
készítésének dátumából, csilllagászati táblázat segítségével lehet megtudni (1973. március 5én a deklináció értéke -6°09’ volt); (2) a földrajzi szélességre (ϕ), amelynek értékét a
rendelkezésre álló topográfiai térképről lehet leolvasni (ϕ = 48°05’); (3) a kúpok
középpontjának és az árnyék csúcsának a távolságára, amit a kép méretarányának
ismeretében számítottunk ki; végül (4) az azimutra, amely a kúp középpontjának, és az árnyék
csúcspontjának összekötéséből származó egyenes és a déli irányt mutató egyenes által bezárt
szög (az első kúp esetében A1 = +134° , a második kúp esetén A2 = +157°).
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Eredményül a következők adódtak:

1. (idősebb) salakkúp magassága
2. (fiatalabb) salakkúp magassága

1973
(légifotó alapján)
56,10 m
43,23 m

2002
(terepi mérés alapján)
56,07 m
48,57 m

A fenti adatokból tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy a salakkúpok magassága
nemigen változott a felhalmozás óta. A nagyobbik kúp esetben a mérési értékek különbsége
csak néhány centiméternek, a kisebbiknél 5 méter körülinek adódik. Az eredmények
értékeléséhez természetesen hozzá kell venni a különböző mérési és számolási
pontatlanságokat – mint például a nem pontosan felülről készült légifelvétel miatti
árnyékelhajlás, a tizedesek két jegyre való kerekítése –, amit a kisebbik kúp látszólagos
„méretnövekedése” is igazol. Összességében a magasságok mért állandó értéke egybevág a
kúpok csúcsi részénél megfigyelt maradványfelszínek létével, illetve a lepusztulás korábban
vázolt menetével, miszerint a salakhegyek eróziója (anyagvesztése) nem elsősorban
alacsonyodás, hanem barázdálódás és főként csúszások révén megy végbe.
A magasságadatok kiszámítása után már könnyen meghatározhattuk a salakhegyek
térfogatát és felszíni területét. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi térfogatból, illetve a
kúpok felszínét behálózó barázdák térfogatából hozzávetőlegesen meg lehet állapítani a
lepusztult anyag mennyiségét. Az alaknak természetesen jelentős idealizálásra (tökéletes kúp)
volt szükség [Angyal, 2003].
A salakkúpok geometriájára az alábbi eredményeket kaptuk:
Idősebb salakkúp
66,25 m
alapjának sugara
(az alapot körnek
véve)
56,07 m
magassága
jelenlegi térfogata 257 709,80 m3
(a salakhegyet
forgáskúpnak véve)
87,20 m
a kúppalást hossza
31 937,63 m2
jelenlegi felszíne

az öv alatti rész
51,25 m

Fiatalabb salakkúp
az öv feletti rész
22,81 m

összesen
-

26,95 m
121 802,40 m3

21,62 m
11 790,83 m3

48,57 m
133 593,23 m3

31,43 m
17 198,85 m2

39,18 m
2421,42 m2

70,61 m
19 620,27 m2

A salakkúpok eróziójának – a csuszamlások szerepének felismerésén túl –
kulcsfontosságú kérdése a barázdás erózió is, amely mindmáig jelen van a fiatalabb salakkúp
felső részén. A barázdák mérete nyilvánvalóan valamilyen véletlen (pl. fraktál-) eloszlás
szerint változik, ám közelítő eljárással, mivel valamennyit nem mérhettük meg és digitális
domborzatmodellt sem készíthettünk, az egyes barázdákat mélységük és átmérőjük szerint
három csoportra osztottuk. Az első csoportba a „nagy” barázdák kerültek, amelyek átmérőjét
2,8 méternek, mélységét 2,25 méternek vettük. (A terepen, illetve a légifelvételeken több
ilyen barázdát megmértünk és a fenti értékek ezek átlagadataiból jöttek ki.) Hasonlóan jártunk
el a „közepes” és „kis” méretű barázdák esetén is, előbbiek átmérője 1,4 m, mélysége 1,125
m, utóbbiak átmérője 0,7 m, mélysége 0,56 m. A barázdák hossza a két salakkúpon eltérő. Az
idősebb kúp esetén a barázdák hosszát a kúppalást hosszának vettük, míg a második esetben
ki kellett számolni a csuszamlási öv alatti és feletti rész palásthosszát is. Kiátlagoltuk, hogy
egy tíz méteres kúppalást-szakaszon mennyi nagy, közepes és kicsi árok található, majd a
palást felszíne ismeretében ezt kivetítettük az egész palástra. A kapott eredményeket az alábbi
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táblázat tartalmazza (a százalékos értékek a lepusztulás előtti térfogathoz viszonyított arányt
jelentik):
Idősebb
salakkúp
A lepusztulás
előtti térfogat
Jelenlegi
térfogat
A csuszamlással
leerodálódott
anyagmennyiség
A legnagyobb
árkokból
lepusztult anyag
összmennyisége
A középméretű
árkokból
lepusztult anyag
összmennyisége
A legkisebb
árkokból
lepusztult anyag
összmennyisége
Az árkokból
összesen
lepusztult anyag
mennyisége
A mindösszesen
lepusztult anyag
mennyisége

Fiatalabb salakkúp

286 478,47 m3

Öv alatti rész
153 020,63 m3

Öv feletti rész
20 134,62 m3

Összesen
173 155,25 m3

254794,58 m3
(88,94%)*
28768,67 m3
(10,04%)

129906,80 m3
(84,90%)
19427,40 m3
(12,70%)

16687,58 m3
(82,88%)
-

146594,38 m3
(84,66%)
19427,40 m3
(11,22%)

-

-

2439,05 m3
(12,11%)

2439,05 m3
(1,41%)

2197,44 m3
(0,77%)

2766,23 m3
(1,81%)

756,95 m3
(3,76%)

3686,43 m3
(2,13%)

717,78 m3
(0,25%)

920,20 m3
(0,60%)

251,04 m3
(1,25%)

2766,23 m3
(1,60%)

2915,22 m3
(1,02%)

3686,43 m3
(2,41%)

3447,04 m3
(17,12%)

7133,47 m3
(4,12%)

31 683,89 m3
(11,06%)

23 113,83 m3
(15,11%)

3447,04 m3
(17,12%)

26 560,87 m3
(15,34%)

A lepusztulás teljes mértékének kiszámításához az össztérfogatból ki kell vonni a
barázdák összes térfogatát és a kúpok alsó részének főként csuszamlásokkal távozott
anyagtömegét. A barázdák összes térfogata az idősebb kúp esetén 2915,22 m3, ami a kúp
egész térfogatának alig több mint 1%-a. A kúp felszínéről csuszamlásokkal lepusztult anyag
mennyisége viszont 28 768,67 m3, ez a kúp eredeti térfogatának több mint 10 %-a. Azt
mondhatjuk tehát, hogy a barázdálódásból származó lepusztulás mértéke jóval kisebb volt,
mint a csuszamlásos erózió. Az összes lepusztulás (31 683,89 m3) a mostani térfogat 11,06%a. Ezt időben visszavetítve az adódik, hogy évente átlagosan az összes anyagmennyiség
valamivel több, mint 0,3 százaléka pusztult le, számszerűen mintegy 1000-1100 m3.
Természetesen ez csak egy átlagos adat, csapadékosabb években ennél nagyobb, aszályos
években kisebb lehetett a pusztulás.
A második kúp esetén a barázdák össze térfogata 7133,47 m3, ami többszöröse az idősebb
kúp hasonló adatának. A fiatalabb kúp esetében tehát relatíve jóval nagyobb szerepe van a
lepusztulásban a felárkolódásnak, ami érthető is, hiszen ebben az esetben a csuszamlási öv
még csak a kúp fele magasságáig hatolt. A barázdák ennek megfelelően a fiatalabb kúpon
jóval fejlettebbek, nagyobbak. (Természetesen ilyenek lehettek az idős kúpon is, ameddig a
csuszamlás el nem takarította őket. Ott utána a lankásabb felszínen megtelepedett növényzet
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miatt már nem igazán tudnak mély barázdák kialakulni.) A barázdálódásból származó
lepusztulás a fiatal kúp esetében összesen 7133,47 m3, ami az össztérfogat 4,12%-át jelenti.
De a százalékos értékek és azok egybevetése helyett azt érdemes kiemelni, hogy az idősebb
kúpon végeredményben mintegy 5000 m3-rel több pusztult le, mint a fiatalon. Ezt a nagyobb
kiinduló méret, valamint az idősebb kor miatt a csuszamlások nagyobb szerepe világosan
magyarázza.
Összefoglalás és kitekintés
A salakmeddők geomorfológiai vizsgálata során – a terepi munkát, adatgyűjtést,
méréseket és a területről rendelkezésre álló légifelvétel-sorozat kiértékelését követően –
meghatároztuk a lepusztulás minőségi és mennyiségi jellemzőit. A ma megfigyelhető két
salakkúpról megállapítottuk, hogy a barázdás eróziós folyamatok mellett az alulról felfelé
harapódzó csuszamlásoknak, noha kevésbé látványosak, még nagyobb a szerepük.
Mennyiségi vizsgálataink során – a salakkúpok jelenlegi méreteiből és a barázdák
térfogatából kiindulva – kiszámítottuk a lepusztult anyagmennyiséget és az erózió mértékét.
Közelítő pontosságú eredményeink azt nagy biztonsággal jelzik, hogy az elmúlt 30 évben
lepusztult anyagmennyiség a salakkúpok térfogatának mintegy 10-15 %-a, ami önmagában
komoly környezeti kockázatokat rejt magában.
A növényzeti vizsgálatokkal kapcsolatban összefoglalva megállapítható, hogy a DK-i
oldal vegetációja sokkal fajszegényebb (26 faj), itt két fűfaj, a nád és a siskanád a domináns,
egyszersmind tájképileg is meghatározó. A felső és az alsó zónában a siskanád, míg a
középsőben a nád a domináns és jelentős borítású. Az ÉNy-i oldalon megtelepedett növényzet
jóval fajgazdagabb (59 faj), fajkészlete az erdei fajok dominanciája miatt egységesebb. A lejtő
alsó részén a fák már elérik a 4-5 m-es magasságot. A fák a magassággal fokozatosan
letörpülnek és megritkulnak. A növényzettel fedett öv felső 5-10 méterében már csak néhány
10 cm-es csemetéiket, ill. magoncaikat találjuk. Minél magasabban vagyunk a kúpon, annál
inkább hasonlít egymáshoz a két ellentétes oldalon megtelepedett növényzet fajkészlete.
Az ÉK-i oldalon előforduló növényfajok 66 %-a zavart, leromlott/ degradált élőhelyekre
jellemző (DT, W, A, RC, AC), míg ezek aránya az ÉNy-i oldalon csak 55 %. Okokként a
kitettség és a donor területek minősége közötti különbség feltételezhető. A délies kitettségű
oldalon elsősorban az abiotikus környezeti tényezők szélsőségei érvényesülnek, korlátozva
bizonyos növényfajok megtelepedését, ami a fajszámban és a SBT értékspektrumban is
tükröződik. Markáns különbségek mutathatók ki a betelepülő növények származási helyét
(ún. donor területek) tekintve is. A salakkúp ÉNy-i végében húzódik az a vizes élőhelyfragmentum, ahová a meddőt évtizedekkel korábban lerakták, s onnan a természetes flóra
elemei könnyen benépesíthették a kúpot mint új élőhelyet. A DK-i oldalával átellenben
viszont egy gyomos, erősen degradált gyep határos, a kolonizáció jórészt innen történt. A nád
nagy dominanciájának értelmezése ezen az oldalon (s hiánya a másikon) megítélésünk szerint
további vizsgálatokat igényel. Közismert azonban, hogy ennek a kozmopolita fajnak a
vízzel/talajnedvességgel szembeni tűrőképessége rendkívül nagy. Ennek fényében már nem
annyira meglepő itteni előfordulása és nagy dominanciája.
A talaj/szubszrát pH relatív értékszámai (12. ábra) alapján megállapítható, hogy a DK-i
oldalon megtelepedett növények valamivel kisebb mértékű pH módosítást (növekedést)
indikálnak, mint az ÉNy-i lejtő fajai. A neutrális és indifferens növények százalékos
részesedése 37, illetve 27 %.
Végül a meddőhányón megtelepedett növényfajok körében az extrém szárazságtűrőktől
az ökológiai szempontból erősen vízigényesnek minősítettig terjedő fajok egyaránt
megtalálhatók. Az ÉNy-i oldal növényzetének WB értékspektrumából – a mezofil, ill. üde

17

jellegű fajok jelentős, 51%-os aránya miatt – az élőhely kiegyenlítettebb vízellátottságára
lehet következtetni. Ezzel szemben a DK-i oldalon szélsőségesebb a termőhely
vízellátottsága, ami a WB spektrumban is jól tükröződik
Vizsgálataink és a jövőben tervezett kutatás végső célja, hogy megvalósuljon a terület
rehabilitációja, s a bizarr formájú és környezetre veszélyes salakhegyek helyett az eredeti
környezetbe illő, honos növényekkel betelepített formakincs jöjjön létre. Ezt azért tartjuk
fontosnak éppen Salgótarjánban, mert a városnak kivételesen kedvezőek a természeti
adottságai. Talán nincs is az országnak még egy városa, amely annyira szorosan
összekapcsolódna környezetével, annyira követné a domborzat adottságait. Tereinek, utcáinak
hátterében csaknem mindenütt erdő borította domboldalak emelkednek, amelyek helyenként
benyomulnak egészen a városközpontig. Ugyanakkor mint régi iparvárosnak, a múltbeli
környezetszennyező „emlékei” mind a mai napig csúfítják, és észrevétlenül ugyan, de
szennyezik Salgótarjánt és környékét. Ha sikerülne felszámolni, szakszerűen helyreállítani,
rehabilitálni a szennyezőforrásokat – köztük a salakmeddőket –, a városkép további
javításával, a régi ipari korszak hatásainak kiküszöbölésével vagy feloldásával vonzó
idegenforgalmi körzet alakulhatna ki, fellendítve a mély válságban levő város gazdaságát.
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