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Az ásványi nyersanyagok bányászatának, 
felhasználásának környezeti 
hatásvizsgálata távérzékelési 
módszerekkel

Napjainkban az ipari termelés hatalmas mértéke 
által megkívánt ásványi nyersanyagbányászat a fej
tési üregeivel, a meddő anyagok felhalmozásával, a 
kapcsolódó széntüzelésű hőerőművek a salak és per
nye-zagytározóikkal, a timföldgyárak kazettás vörös- 
iszap-tárolóival már olyan súlyos környezetvédelmi 
károsodást idéznek elő, hogy ez társadalmi, politikai 
üggyé vált.

Mivel ezen meddő és melléktermék, illetve hulladék
anyagok koncentrált elhelyezést nyernek, méretük 
távérzékeléssel értelmezhető.

A  tanulmányban az erősen károsított tatabányai 
térség környezetállapotának jellemzése, a változások 
bemutatása szerepel légifelvételek interpretációjával.

A  bányászat az emberiség egyik legősibb 
ipari foglalkozása. Már a történelmi időket 
megelőzően meghatározó szereppel bírt az ás
ványi nyersanyagok fokozott felhasználása, 
mely egyben kultúrtörténeti időszakokat —  
kő-, réz-, bronz- és vaskor —  jelölt.

1. A bányászat környezetvédelmi problémái

A  történeti korokban egyre kiterjedtebbé 
váló emberi tevékenység úgy a bánya üregével, 
mint a közvetlen felhasználásra nem alkalmas 
anyag —  meddő —  felhalmozásával mindenkor 
beavatkozást jelentett a természet eredeti álla
potába. Napjaink ipari termelése által megkí
vánt hatalmas ásványi nyersanyagigény bizto
sítása már a természet olyan mérvű megbontá
sával, károsításával jár, hogy mint környezet- 
védelmi probléma tartósan politikai töltéssel 
megjelenő társadalmi üggyé vált.

Ezért is természetes, hogy e vonatkozásban 
számos intézkedés történt, közülük e helyen 
csak kettőre hívjuk fel a figyelmet.
—  Már a bányászatról szóló 1960. évi III. tör

vény —  Bányatörvény •—  előírta, hogy a 
népgazdasági érdek és a gazdaságosság fi
gyelembevételével mielőbb, de legkésőbb a 
bányászati tevékenység befejeztével köteles 
a bánya tulajdonosa a külszíni területen —  
amennyiben használhatósága megszűnt, 
vagy lényegesen korlátozódott —  a tájren
dezési kötelezettségnek eleget tenni és ezzel 
a területet újrahasznosítás céljára alkalmas 
állapotba hozni.

—  Az ország természeti erőforrásainak vizsgá
lata keretében fontos feladattá vált a sze
kunder nyersanyagok —  bányameddők, ipa
ri melléktermékek, hulladékok —  potenciá
lis felhasználási lehetőségének tisztázása. A

Központi Földtani Hivatal ezért 1981-től el
rendelte és pénzügyileg is támogatja a bá
nyameddők, erőművi salak- és pernyetáro
zók, timföldgyári vörösiszaptározók országos 
kataszterezését, készletének felmérését.

Az eddigi adatok szerint a külszíni és mély
bányászat felszínen deponált meddőhányóinak 
tömege eléri az 1 Mrd tonnát és lefedi az or
szág termőterületének 1% -át. Ehhez járul még 
a széntüzelésű erőművek salak-pernye tömege, 
mely mintegy 45 millió m3, valamint a timföld
gyárak kazettás tározóiban felhalmozott 25 mil
lió m3 vörösiszap.

A  bányameddő és a nagytömegű ipari hulla
dék koncentráltan keletkezik, felhalmozása há- 
nyókban, tározókban történik. Ezek a tározási 
formák zömükben olyan jelentős kitérjedésűek, 
hogy távérzékeléssel megfigyelhetők, vizsgál
hatók és a környezetükben beállott változások 
is jól nyomonkpvethetők,

2. A  bányameddők, zagytározók légitávérzéke
lésének alapja

A  távérzékelés —  remote sensing —  viszony
lag újkeletű adat- és információszerzési mód
szer. Az adatszerzés olyan eszközökkel, műsze
rekkel történik, melyek nincsenek közvetlen 
kapcsolatban a megfigyelés tárgyával, hanem 
a belőlük érkező, vagy róluk visszavert elektro
mágneses sugárzást érzékeljük.

A  vizsgált objektum, jelenség, forma és a 
vizsgálati eszköz közötti távolság szerint meg
különböztetünk földi, légi és űrtávérzékelést. 
Esetünkben a légitávérzékelés felbontóképessé
ge és egyben gazdaságossága a megfelelő.

A  légitávérzékelés szemlélési, ábrázolási irá
nya szokatlan, ám a földi felvételekkel szem
ben nagy előnye, hogy az előtér nem fedi el a 
távlatot, „belelát” a területbe.

A  felvétel részletekben igen gazdag, mindent 
ábrázol, ami a mérettől függően elkülöníthető. 
Mint információtároló elsőrendű, ezért is jól 
használható múló jelenségek, változó állapot 
vizsgálatára.

A  légitávérzékelés —  á légifényképek —  
használhatósága nagymértékben függ attól, 
hogy a felvétel pillanatában a fotókamera ten
gelye milyen állásban volt, —  ez lehet —  víz
szintes, erősen ferde, vagy függőleges tengelyű.
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A  légifényképezés alapanyagát térképészeti 
vagy interpretációs módszerrel használhatjuk.

Térképezési —  légifotogrammetria —  célra 
csak a függőleges tengelyű felvétel használha
tó. Ebben az esetben a fotókamera tengelyének 
függőlegestől való eltérése nem haladhatja meg

1. ábra: Ferde tengelyű légifelvétel a Bélapátfalvai 
Cement- és Mészmű bélkői mészkőbányájának tera

szos műveléséről. MTI-fotó

az 5°-ot, a felvétel méretaránya ilyenkor lénye
gében minden irányban egységes.

Az interpretáció a fényképtartalom olyan 
irányú kiértékelése, mely a jelenségek, tárgyak, 
objektumok felismerésén, jelentőségük szerinti 
osztályozásán alapul. Ezért interpretáláshoz —  
külfejtések, meddőhányók, zagytározók vizsgá
latához —  a ferdetengelyű légifelvételek is 
hasznos információt szolgáltatnak (1., 2., 3. 
ábra).

Műszaki értékeléshez lényeges azonban, hogy 
a síkrajzi megbízhatóság minden irányban azo
nos legyen, ezért a légitávérzékelésben hagyo
mányosan megkívánt a függőleges tengelyű 
felvétel.

Az egy képes felvétel csak két dimenzióban 
—  síkrajz —  szolgáltat adatokat. A  két képes 
felvétel sztereoszkóp segítségével már térmo- 
dell alkotását teszi lehetővé, így változatos tér
színű terület is jól értelmezhető.

A  légifelvételek rendszerint sorozatfényképe
zéssel készülnek, ezekből fotómozaik állítható 
össze. Ennek feltétele 60% -os képátfedés, egye
nes irányú és azonos magasságú repülés, vala
mint a függőleges kameraállás (4. ábra).

A  távérzékeléssel nyert információ képszerű. 
A  forma, a méret, a gyakoriság, az irány, a 
szerkezet mellett itt a szín és a tónus is fontos 
információhordozó.

A  vizuális értékelés az elektromágneses 
spektrum viszonylag szűk —  0,4— 0,7 ,"m —  
tartományára korlátozódik. A  felvételek azon
ban kiterjeszthetők az infravörös tartományra 
is, ez újabb lényeges információval gazdagítja 
a képtartalmat.

2. ábra: Ferde tengelyű légifelvétel a Bánhidai-tó és a II. Hőerőmű pernye-zagytározójáról. VGl-jelvétel,
1974. 05. 30. 300 m
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3. ábra: Ferde tengelyű légifelvétel a Tatabányai I. Hőerőmű feltöltött pernye-zagytározójáról. VG l-felvé
tel 1974. 05. 30. 300 m

A  távérzékléssel nyert képen az egyszerre 
látható jelenségeket, objektumokat érzékelhet- 
jük az egész vizsgált területről. Ez lehetővé te
szi az egyes pontok összehasonlítását, azok álla- 
potjellemzését. Mivel az információt egyes te
reppontokhoz rögzíthetjük, az előzetes inter
pretációt földi referenciapontok azonosításával 
hitelesíthetjük, véglegesíthetjük.

A  távérzékelési módszer alkalmazásának 
alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és minő
ségű légifénykép biztosítása.

Az ún. nem mérőkamerás felvételek könnyen 
készíthetők és beszerzésük is egyszerű, ezek 
részben már rendelkezésre állnak az ország je
lentős területéről (FÖMI, MÉM Repülőgépes 
Szolgálat, Vízügyi Filmstúdió). A  mérőkamerás 
felvételek készítését és felhasználását még ad
minisztratív kötöttségek fékezik (FÖMI, HM, 
TÁTI, FISZ RSZ). Ezek a felvételek térképi 
pontosságnak, használatukra azonban csak ak
kor van szükség, ha a vizsgálatnál nagy a geo
metriai pontosság igénye.

Ha részletesebb, ismétlődő jellegű vizsgálatot 
kívánunk végezni, akkor már indokolt tervet 
készítem melynek főbb fázisai a következők:
—  repülési terv
—  helyszíni mintavételi, megfigyelési pontok 

—  földi referenciapont —  kijelölése
—  légifényképezés; fekete-fehér, színes, infra, 

termofelvétel
—  helyszíni mintavétel, színazonosítás
—  légifénykép-analízis, interpetáció
—  tematikus térképek készítése

3. A  tatabányai mintatérület bemutatása

Tatabánya az eocén barnakőszén bányászat 
hagyományos centrumé. A  közel 90 éves bá
nyászattal mintegy 200 millió t kőszenet ter
meltek ki. A  hozzá kapcsolódó széles körű ipa
rosítás következtében a város térségét olyan 
összetett károsító hatások érték; hogy napja
inkra a terület az ország egyik legsúlyosabban 
terhelt vidékévé alakult.

A  város területét és a bányászattal megbon
tott környezetét jól lefedő, közel függőleges 
tengelyű multi spektrális légifelvételek készül
tek (5. ábra). Az 1200 m magasságból 1981. 10. 
8-án, valamint 1984. 04. 20-áií készült kézika
merás légifelvételek képanyaga megközelítőleg 
1 :10 000-es méretarányú. A  változatos minősé
gű, de a kívánt célra alkalmas felvételek lehe
tővé tették a vizuális interpretáció elvégzését.

A  bemutatásra kerülő terület a bánhidai hű
tőtó térsége. Gyakorlatilag sík, az Általér völ
gyének rövid szakasza. Peremi része lakó- és 
iparteleppel beépített, a kép központi részét a 
hűtőtó, valamint a tőle DK-re húzódó, vizsgá
latunk tárgyát képező roncsolt vidék uralja.

A  légifelvételek alapján tisztán lehatárolható 
a területfelhasználás, a felszín állapota, a ron
csolás mértéke és milyensége (6. ábra).

A  bányászat legszembetűnőbb környezeti ha
tása a felszín domborzati sajátosságának meg
változtatása. A  Bánhidai-tótól D-re a mélybá
nyászat közvetett felszíni hatása figyelhető 
meg. Itt a már nem üzemelő bányavágatok om-
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4. ábra: Függőleges tengelyű mozaikkép az Oroszlányi Hőerőmű pernye-zagytározójáról a Bokodi hűtő-
tóval. VGI-felvétel, 1981. 10. 08. 1250 m
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6. ábra: A  Bánhidai hűtőtó térségi multispektrális légifelvétel-sorozat interpretációja
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7. ábra: A  pernye-zagytározó rendezett felszíne a déli nagy kazettában

8. ábra: A  pernye-zagytározó infravörös légifényképe. VGI-felvétel, 1981. 10. 08. 1200 m
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9. ábra: A  környezetállapot változása 1981— 1984. között a Bánhidai hűtőtó térségében. 1200 m magasból
készült légifelvételek interpretációja alapján
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lasztásából eredő felszínsüllyedés következett 
be. Bár a mozgás csak mikromorfológiai jelle
gű, a terület vízrajzi képét mégis jelentősen 
megváltoztatta. A  vízfolyások elzáródtak, le
folyástalan, mocsaras térségek alakultak ki, he
lyenként tavak megjelenésével. E vízállásoknál 
azonban jellemző a feltöltődő, pusztuló jelleg, 
mely egyben a térség vegetációjában is jelentős 
változással jár.

Feltűnő felszínforma a tó D Ny-i lábánál el
helyezkedő, nagyméretű erőművi pernye-zagy
tározó. A  mesterségesen kiépített gátakkal meg
bontott kazetták mintegy 5— 20 m-rel emel
kednek a felszín fölé. A  kitöltő pernye-zagy 
helyenként már tömörödő, máshol vizes, fel
színe rendezett (7. ábra). Mivel a zagy jelentős 
hányada víz, így megfigyelhető a kazetta lábá
nál a vizenyős térség kialakulása.

A  különböző felvételek összevetése alapján 
megállapítható volt, hogy a fényelnyelésből 
eredően a vizes felületek az infravörös képeken 
jelentek meg a legélesebb kontúrral, e felvétel 
kedvező a domborzati jelleg, a kazetták felszí
nének meghatározására is (8. ábra).

Különösen a színes felvételek alapján, jól 
megfigyelhető a talaj és a növénytakaró elvál
tozása, károsodása, a biológiai rekultiváció elő
rehaladása, annak eredményessége.

A  különböző sávtartományú légifelvételek és 
a földi referenciapontok azonosítása alapján 
részletes állapotfelvétel készült a területről. 
Egyidejűleg érzékelhettük a módszer azon elő
nyét és jelentőségét, hogy a különböző időpont
ban készült felvételek alapján időben nyomon- 
követhettük a terület állapotváltozását (9. ábra).

A  távérzékelést képi megjelenése —  grafikus 
vagy dokumentációs jellege —  alkalmassá teszi 
bármilyen államigazgatási eljárásnál bizonyí
tékként történő felhasználásra is!
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Dr. Kieb, Béla:
The examination of the environmental effects of the 
mining and utilization of mineral raw materials by 

telesensing methods

Nowadays the mining of mineral raw materials 
demanded by the immense dimensions of industrial 
production, with its pits, with the accumulation of 
spoils, with the storers of flue-dust and slurry, 
the joining coal-fired power plants withs their cof
fered red mud storers of alumina plants causes such 
grave damages to the environment protection, that 
this became a social and political problem.

Becouse these materials of spoil, by-product and 
waste have concentrated placings, their dimensions 
can be interpreted byelesensing.

The study characterizes the state of environment of 
the area of Tatabánya, which was strongly damaged 
and shows the changes with the interpretation of the 
aerial photos.

Бела Клеб
Исследование дистанционными методами влияния 

на окружающую среду горной добычи и использования 
полезных ископаемых

В настоящее время добыча полезных ископаемых в масш
табах, требуемых громандым обёмом промышленной про
дукции, сопровождается такими очистными пространства
ми, складыванием таких объемов пустых пород, шлаков и 
шламов, сопустствующих работе теплоцентралей на угле, 
красных глин глиноземных фабрик, которые вызывают 
столь серьезный ущерб окружающей среде, что это стано
вится уже общественно-политической проблемой.

Так ка пустые породы и побочные продукты, шламы и 
отбросы размещаются на ограничеснной площади, их раз
меры можно оценить дистанционными методами.

В данной работе на основе дешефрирования и интерпре
тации аэрофотоснимков излагается характер состояния 
окружающей среды сильно загрязнянной территории уголь
ного бассейна Татабанья.

FÖLDTANI KUTATÁS X X X III. év fo lyam  (1990. év ), 3. szám 49



Könyvismertetés

Z entay T.—Vitális Gy. Magyarország talajjavító ás
ványi nyersanyagai. —  Magyar Állami Földtani Inté
zet Módszertani Közlemények XI. kötet 1987/1. 120. ol
dal, 13. táblázat, 15. ábra.

Az elmúlt évek, évtizedek alatt életünkben a vegy
szerek, kemikáliák használata meghatározóvá, néha 
túlnyomóvá vált. Ez napjainkra felborította azt az 
ökológiai egyensúlyt, mely az emberi kultúra, a föld
művelés mintegy tízezer éves története során alakult 
ki. Veszélybe került az élet alapját biztosító bioszfé
ra. Amíg a túlzott műtrágyázással néha látványosan 
nőttek a terméseredmények, a növényvédőszerekkel, 
gyomirtókkal könnyebbé vált a mezőgazdasági mun
ka, nőtt a termelésbiztonság, megteremtődhetett a 
nagyüzemi termelési mód, addig a talajaink vészesen 
leromlottak.

A  talaj a megújuló erőforrások közé tartozik. Las
san azonban életereje annyira legyengül, hogy képte
len már a megújulásra, így veszélybe kerülnek mind
azon élőlények, a növényzet, az állatvilág, sőt a leg
fejlettebb élőszervezet az ember is, mely életének 
„alapját” a talaj jelenti. A  talaj elfertőződésével egye
nes arányban nő a talajvíz, ill. ivóvízkészletünk ve
szélyeztetettsége is.

A  talaj, szinte élőnek tekinthető, olyan eleven, ön- 
szabályozó rendszer, melyben bonyolult folyamatok, 
mozgások, áramlások, keringések, anyagcserék zajla
nak le. Egy maréknyi talajban több az élőlény, mik
roorganizmus, mint az emberiség teljes lélekszáma.

E parányi szervezetek léte szoros kölcsönhatásban 
van a felettük lévő környezettel, állatvilággal, emberi 
léttel, kultúrával. Ebbe a harmonikus egységbeavat
kozott be az ember, „természetátalakító” tevékenysé
gével.

Ennek egyik eredménye, hogy 1945-től napjainkig a 
mezőgazdaságilag művelt terület nagysága hazánkban 
mintegy 1 millió hektárral, 7,5 millióról 6,5 millióra 
csökkent. A  maradékkal sem gazdálkodtak jó gazda 
módjára a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok. 
Talajaink szervesanyagkészlete vészesen lecsökkent, a 
fokozott műtrágyázás következtében elsavanyodtak, 
mikroelemtartaléka fokozatosan kimerült. Pusztítja az 
erózió, defláció, a nagyüzemi termelésből adódó tö- 
mörödés, belvízveszély. Talajaink 53%-a javításra 
szorul. Ugyanakkor évente a javításra szoruló talajok 
alig fél ezreléke —  egy százaléka kerül csak javítás
ra. Ennek nem a talajjavító anyagok köre és készlete 
szab határt, hiszen a rendelkezésre álló talajjavító 
anyagkészletből kevesebb mint egy ezred százaléka (!) 
kerül csak évente kitermelésre.

A  Magyar Állami Földtani Intézet korábbi, mélyen 
gyökerező hagyományaira alapozva eleveníti fel azág- 
rogeológiai tevékenységét. Ennek egyik első eredmé
nye a Magyarország talajjavító ásványi nyersanyagai
ról szóló összefoglalás, A  szerzők több évtizedes ku
tatási és adatgyűjtési anyagukat rendezték sajtó alá. 
Munkájuk, ahogy az előszóban is megfogalmazták, el
sősorban a földtudományi és agrárszakemberek részé
re készült. A  módszertani útmutató fontos kézikönyv 
azon geológusok számára, akik kutatásaik során me
zőgazdaságban hasznosítható nyersanyagokkal talál
koznak. A  gyakorló mezőgazdászok, meliorációs szak
emberek számára hasznos ismereteket ad arról, hogy 
talajjavításra milyen ásványi nyersanyagok állnak 
rendelkezésre, hol szerezhetők be, milyen hatással 
számolhatnak alkalmazásuk során.

A  könyv számos történeti kuriózumot tartalmazó 
összeállítást ad a földtani képződmények mezőgazda
ságban történő felhasználásáról. Nagyváthy, Irinyi, In- 
key, Treitz munkássága jelenti azt az alapot, melyre 
jelenlegi talajjavítási lehetőségeink épülhetnek.

A talajjavítás jelenlegi helyzetét tárgyaló fejezetben 
a talajjavítás fogalmának különböző definíciói után 
ismertetik a mechanikai (mélyforgatás, altalajlazítás, 
talaj csövezés, drénezés, lecsapolás, homokozás, réteges 
homokjavítás, agyagterítéses homokjavítás, rónázás, 
öntözés) kémiai, biológiai talajjavítás lehetőségeit.

Napjaink hazai talaj javítási tevékenységének ismer
tetését a gyakorló gazdászok számára is jól használ
ható térképek egészítik ki. A  szikes, savanyú homok
talajok elterjedését bemutató térképek mellett a ta
lajok pH-viszonyait, ill. javítási lehetőségeiket bemu
tató térképek is kiegészítik az anyogot.

A  gondok felvetését követően azonban választ ad
nak a megoldás lehetőségére is. Négy kivágatban mu
tatják be a savanyú és szikes talajok javítására al
kalmas és reménybeli nyersanyagok elterjedését.

Külön felhívnám a figyelmet arra a gondosan meg
szerkesztett ábrára, mely a talajjavítás alakulásának 
helyzetét mutatja be 1947-től. Jól látható, hogy amíg 
1960— 70 között évente 80— 100 eha volt az évente ja
vított terület, addig 1970-től ez 30— 40 eha-ra csök
kent, messze alatta maradva annak, amennyivel 
évente romlanak talajaink. Jelenleg még az állapot 
fennmaradását, konzerválását sem tudjuk biztosítani.

A  könyv jelentős terjedelemben, 77 oldalon ismer
teti a talajjavításra számba vehető nyersanyagokat, 
melyeket a szerzők korábbi publikációiból is ismert 
felosztásban tárgyalnak.

A  jelenleg hasznosított nyersanyagok körében a kar
bonátos kőzeteket (mészkő, édesvízi mészkő, márga, 
lápi mésziszap), a löszt, gipsz-anhidritet, lignitport, lé
pi eredetű szervesanyagokat, tőzeget, lápföldet, kotut 
ismertetik. Jelenleg ezek a szabvánnyal is rendelkező 
nyersanyogok jelentik azt a biztos bányászati háttér
rel, feldolgozóiparral rendelkező talajjavító nyers
anyagbázist, mellyel a négy legfontosabb talajhiba, a 
szikesedés, savanyosodás, szervesanyag- és kolloidhi
ány pótolható, javítható.

A  távlatilag hasznosítható nyersanyagok körében 
három földtani képződmény szerepel: humuszt, vagy 
más szerves anyagot tartalmazó, szervetlen kolloidok
ban gazdag finomkőzetlisztes anyagok (Prettenhoffer- 
módszer alapanyaga) a zeolit és az alginit (olajpala). 
Az alginit és zeolit a magunk 235 millió tonnás föld
tani készletükkel a mintegy 1400 millió tonnányi ösz- 
szes talajjavító készletből kb. 17%-ot képvisel. A  két 
nyersanyag sorsa a jó példa, hogy amíg néhány éve 
még a távlatilag hasznosítható nyersanyagok kategó
riájában szerepelt, a földtan és mezőgazdaság között 
kialakított céltudatos kutatási-fejlesztési tevékenység 
jelenleg már a hasznosított anyagok közé tartoznak. 
Mindkét nyersanyag közös tulajdonsága, hogy a talaj- 
javítás mellett a mezőgazdaság számos más területén 
(növénytermesztés, állattartás, földkeverékek stb.) is 
hasznosíthatók.

A  harmadik kategóriában a vizsgált nyersanyagok, 
a dolomit, dolomitiszap, bentonit, huminsavtartalmú 
barnakőszén, erőművi pernye és meddőhányók anya
gának vizsgálati, ezekkel kapcsolatos kísérleti ered
ményei szerepelnek.

A  negyedik kategóriában a kismértékben vagy nem 
vizsgált perspektivikus nyersanyagokat tárgyalják a 
szerzők. Itt a foszforit, kálitufa, kálitrachit, fonolit, il- 
lit, perlit, dolomitos sziderit mezőgazdasági hasznosí
tási lehetőségeinek vizsgálata szerepel.

(Folytatás a 64. oldalon)
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