
I. Selmecbánya és környéke természeti 
viszonyai

Az Ipoly és a Garam által közrefogott terület északnyugati sarkában 
találjuk a középhegység jellegű Selmeci-érchegységet. Délről a Kis
alföld síkja határolja, míg nyugatról kelet felé haladva a Tribecs, 
Madaras, Körmöci-érchegység, Jávoros vonulata övezi. A Selmeci- 
érchegység északi és nyugati oldalán a Garam folyik el.

A hegységet több, egymással laza összefüggésben álló csoport al
kotja, amelyek nagyjából Selmecbányát veszik körül. Délnyugaton a 
Bakabányai-hegyek (Zsdjár — 856 m), északnyugaton a Vihnyei- 
hegyek (Paradicsom-hegy — 939 m), délen pedig a vidék legszebb 
hegye, a Szitnya (1009 m) emelkedik. A fővölgyek sugarasan futnak 
ki Selmecbányáról. Délről a Szikencei-, nyugatról a Rihnyavai-, Hod- 
rusi-, Vihnyei, északról a Szklenói-, délkeletről a Selmeci-völgy ta
golja a hegységet. Az észak-északkelet — dél-délnyugat irányú Sel- 
meci-érchegységben fennsíkokat nem találunk.

A hegység fő tömegét andezit alkotja, de helyenként riolittal és 
bazalttal is találkozunk. Ez utóbbi kőzetből áll a város egyik neve
zetessége, a Kálvária-hegy is. A hőforrások (Vihnye, Szklenó) kör
nyékén forrásmeszet találunk.

A patakok vizeit a Garam (Hron) és az Ipoly (Ipel’) gyűjti össze. 
A Tanád — Paradicsom-hegy gerince vízválasztónak tekinthető. A 
Rihnyavai-patak (Hichnava potok), Vihnye-patak (Vyhniansky po- 
tok), Lenge-patak (Teplá potok), Kecslkés-patak (Jasenica potok, 
Kozelnik p., Stáry p.) a Garamba, a Selmec-patak (Stiavnicky po
tok) az Ipolyba ömlik.

A Selmecbánya környéki tájkép fontos meghatározói a bányata
vaik. Mivel a tárókban összegyűlő víz a bányák elfulladását okozza, 
ezért a vizet elvezető altárók segítségével elterelik, s aztán a bánya
tavaikban fogják fel. A XVIII. század elejétől fogva Selmec környé
kén 23 ilyen bányató keletkezett, java része még ma is látható. Töb
bek között a szélaíknai bányavízrendszert a selmeci főbányagrófság 
híres mérnöke, M ikoviny Sámuel tervezte. A bányatavakban felfo
gott vizet annak idején áramtermelésre, zúzóművek és szállítógépek 
hajtására is használták. Néhány fontosabb tó helyét az 1. sz. áb
ra szemlélteti, az utak leírásánál rövidesen kitérünk rájuk.

A város éghajlata szélsőségektől mentes. Nyugatról és északról a 
Tanád — Paradicsom-hegy — Sobó gerince védi, kelet felé fokoza
tosan ereszkedik le a Selmec-patak völgyére. Az átlagosan 600 m
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tengerszintfeletti magasságú város évi középhőmérséklete 7,4 cC, ja
nuárban —3,1 °C, júliusban 17,7 °C az átlag. Az éves csapadékösz- 
szeg jelentős, 850 mm, mely az évszakokra egyenletesen eloszlik. 
A „selmecies időjárás” jellemzője tehát a gyakori esőzés, átlago
san minden negyedik nap számíthatunk rá.

A Selmecbányai-érchegység növényzete hasonló a Magyar-Közép
hegység andezitnövényzetéhez. Délről még felhatolnak a szubmedi- 
terrán és kontinentális elemek, így szórványosan tenyészik itt a 
cser, moly hős tölgy, húsos som, csepleszmeggy, tatár juhar, saj meggy, 
fagyai. Északról már alpesi-boreális elemek is aláereszkednek, mint 
a vörös áfonya, havasalj i rózsa, fekete lonc, hamvas éger, bérei 
és havasi ribiszke, kövi szeder. A. fenyők közül Szklenó, Repistye és 
Lenge határában őshonosán fordul elő a tiszafa, s a hegységben va
lószínűsíthető még a jegenyefenyő őshonossága is. A többi, jelen
leg nagy területet elfoglaló fenyőfajt (erdei-, fekete-, luc-, vörös- 
fenyő) a bányászkodás és a vele együtt járó erdőirtások következ
ményeként szaporították el. Dél és észak flórájának találkozása leg
szembetűnőbben a rózsanemzetségben mutatkozik meg. Eddig a 
botanikusok 34 fajt, számos hibridet és átmeneti alakot írtak le.

Az erdőtársulások közül egykor jelentős területeket borítottak 
a bükkösök és a gyertyános — kocsánytalan tölgyesek, délies kitett
ségben viszont száraz tölgyesek maradványait találhatjuk. A patak- 
partokon éger—kőris ligetek uralkodnak, a sziklás részeken hár- 
sas—kőrisesek és bokorerdők díszlenek sok szirti madárbirssel, szir
ti gyöngy vessző vei. A vágásnövényzetben a málna és a fürtös bodza 
a leggyakoribb. A hegyi rétek virágpompájának fajaiból csupán hár
mat említünk. Kora tavasszal, hóolvadáskor lila szőnyeget alkot a 
kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), melyet később a sugár kanka
lin (Primula elatior) halványsárga tömege vált fel. A kaszálók iga
zi alhavasi növénnyel is büszkélkednek, tömeges rajtuk a közönsé
ges palástfű (Alchemilla vulgáris).

A változatos növényzet ellenére a Selmec környéki területek ma
gukon viselik a többévszázados bányászkodás nyomait. A letarolt 
hegyoldalak, a fenyvesítési törekvések jelentősen megváltoztatták 
az eredeti vegetációt.

A termesztett növények közül itt jól megteremnek a cereáliák 
(búza, zab, rozs, árpa), a kukorica viszont már nem. Bő termést ad a 
burgonya is. A gyümölcsfélék közül az alma, körte, szilva, cseresz
nye, dió. Jól érzi magát, alacsonyabb fekvésben barackkal, birssel, 
eperrel is találkozunk. A szőlőnek azonban itt már hideg az éghaj
lat. Ha mégis megterem, igen alacsony a cukorfoka, így a bor a 
távolabbi vidékekről érkezett az akadémisták felvidítására.
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