
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG NY-i RÉSZEITEK FÖLD TAHI TERMÉSZETVÉDELMI 
ÉRTÉKEI

. KORDOS LÁSZLÓ +

"Salgó-Tarján, magyar falu Nógrád vmegyében, 808 lak., ..haté
ra nagy, hegyes, de azért hasznos...Iíevét vette ezen helység 
a régi Salgó várról, ..felmenni nehéz, csak dél felől lehet, 
de ottan is bajosan, de feljutván egyszer, az alant fekvő s 
mindenfelé látszható hegyekre gyönyörű kilátás esik...Egyéb
iránt az innen való letekintés a mélységbe könnyen főszédülést 
okoz."

/FÉNYES ELEK, 1851/
"Salgó-Tarján. Magyarország legjelentékenyebb kőszénbányászata 
fejlődött ki itt a legújabb időben...Később előtűnt, hogy a ré
tegek itt rengeteg kiterjedéssel birnak,"

/TÓTH MIKE, 1882/

A "Mérnökgeológiai Szeminárium" helyszine, s a róla szóló kora
beli leirások konkrétan és átvitt értelemben is kitünően bemutat
ják azokat a lehetőségeket, s azt a szemléletet, amely a magyar 
természetvédelemre még napjainkban is hat. A védetté nyilvánított 
objektumok kiválasztásánál hosszú ideig, s még ma is elsődleges 
szempont a kuriozitás és a látványosság. Salgó vára védett, hiszen 
a város névadója, s olyan különleges, hogy megmászni is nehéz! 
Észak-Magyarország Ny*»! felében mindössze néhány földtani szempont
ból védett hely van, mint pl. Ipolytarnóc, Szanda-hegy vagy a 
Nógrádszakál melletti Páris-patak szurdoka és badeni feltárása.
A sámsonházai Vár-hegy kőbányája és a közelében kialakított sztra- 
totipus szelvény azonban már jelzi, hogy a múlt századot idéző, 
"védjük a szépet" elképzelés lassan a múlté.
Felmerül a kérdés, hogy a földtan szempontjából milyen természeti 
értékek a védendők? Általában és az előadás konkrét földrajzi
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helyét figyelembe véve megkülönböztethetünk formáció sztrato- 
tipusokat, jelentős ősmaradvány lelőhelyeket, földtani látvá
nyosságokat, érc-teleptani objektumokat, barlangokat és forrá
sokat.

Észak-Magyarország ITy-i részéről 13 miocén formáció került 
leirásra, amelyek minden kétséget kizáróan a földtani megismerés 
alappilérei, s ezáltal a leginkább védendők. Ezek a következők: 
Zagyvapálfalvai Tarkaagyag Pm./Eggenburgi/, Gyulakeszi riolittufa 
Pm., Salgótarjáni Barnakőszén Pm. /Ottnangi/, Egyházasgergei 
Homokkő Pm., Garábi Slir Pn., Hasznos! Andezit Pm. ,.Póti Pm.,
Tari Dácittufa Pm./Kárpáti/, Nógrádszakáli Iv'árga Pm., Sámsohhá- 
zi Pm., Mátrai Vulkánit Fm./Bádeni/, Kozárdi Pm., Galgavölgyi 
Riolittufa Pm. /Szarmata/. Mindezek közül védelemben csak a Sám- 
sonházi Formáció részesül. Többnek nincs egyértelműen kijelölt 
tipusszelvénye /pl. Mátrai Vulkánit Formáció/, mig mások fúrás- 
mintákra alapozódtak /pl. nógrádszakáli Márga Formáció/. A föld
tan és a természetvédelem közös feladata, hogy ezeket, a nagy

részt nem látványos, működő vagy felhagyott bányaterületen fekvő, 
raktározott furómagokban konzervált kőzetrétegeket fenntartsa 
az utókor számára.A védelemnek megítélésem szerint ki kell ter
jednie az ezen rétegekből előkerült múzeumokban, vagy máshol tá
rolt mintákra, ősmaradványokra is, nem elegendő pusztán a tipus- 
szelvény helyszíni védelme.

Jelentős őslénytani lelőhelyekből közepesen ellátottnak te
kinthető az értékelt vidék. Héhány klasszikus feltárást tartunk 
nyilván, mint a gödöllői vasúti bevágást, a hatvani téglagyárat, 
a szurdokpüspöki kovaföld bányát, a szentkuti Szt. László-forrás 
feletti szelvényt, a nógrádszakáli Bertece-völgy faluvégi mollus- 
cás rétegeit, vagy ugyanitt a nevezetes bádeni növényienyomat le
lőhelyet. Újabb jelentős ősmaradvány lelőhely a hasznosi Vár-hegy 
tövében, a Éövicses-patak mentén megismert gazdag badeni-szarmata 
ősgerincest tartalmazó réteg. Mindezek védelme kívánatos, de nem 
létfontosságú. Elsősorban abban áll védelmi jelentőségük, hegy 
gazdag és rétegtani szempontból fontos voltuk miatt időnként kie
gészítő vizsgálatokra van szükség. Az elmúlt években ilyen igény 
merült fel például a hatvani és gödöllői gerinces lelőhelyeknél.
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Földtani látványosság óimén foglalhatók össze azok a geoló
giai értékek, amelyek komplex érdeklőde'sre tartanak számot. 
E területen leginkább ilyen Ipolytarnóc, amelynek története, 
hire, szakmai fontossága jogosan az országos jelentőségű 
védett területek közé sorolja. A kövesedett fatörzsek, az 
ujramegtalálásra váró cápafogas réteg, a több mint ötezer 
múzeumi példányt tartalmazó növénylenyomatok és több mint 
másfélezer állatnyom valódi különlegesség. Mindezekhez já
rul a több formációt érintő feltárássorozat, valamint a te
rület tájképi jellege. Ipolytarnóchoz hasonlóan már védett 
a Szanda-hegy, vagy a nógrádszakáli Páris-patak szurdoka. 
Szemléletes jó feltárásai, a terület földtani megismerése 
miatt állandó bemutatóhelyül szolgáló objektumok közül vé
delemre jogosultak még a mátraszöllősi mészkőbánya, a ka- 
zári széntelepes-cápafogas rétegsor, a litkei Krétahánya- 
völgy, a kisterenyei "földpiramisos" riolittufa terület, 
a bújaki parzszegélyt feltáró bánya, a visontai külfej
tés lábon álló fazörzsei, s ugyanitt a pliocén-pleiszto- 
cén határszelvényül javasolt rétegek, a cserhátsurányi el
feledett lábnyomos felszin, vagy távolabb a bánnal Kis-kc,. 
Asztagkő, a felsőpetényi bánya egyedülálló gipszkristályai.

Mindeddig nincs arról tudomásom, hogy kifejezetten érc- 
teleptani szempontok természetvédelmi intézkedéseket ered
ményeztek volna. A mátrai ércterület kifejezetten alkalmas 
lenne erre, miután nem egységes, kiterjedt bányafeltárásról 
van szó, hanem telérmezőkről, s azokra inditott hol megnyi
tott, hol felhagyott bányákról. Ezek ásványtani értékét leg
inkább a gyűjtők állandó figyelme jelzi. Koch Sándor nagy
börzsönyből 61, Gyöngyösorosziból 64 ásványt említett, utób
biból az innen leirt mátraitot.

Magyarországon minden barlang védelem alatt áll, első
sorban azért a tudományos lehetőségért, amelyet üledékcsapda 
jellegük biztosit. E területen a földtani adottságok miatt 
kevés barlang ismert: a Easzályon 10, a Börzsöny-Cserhát- 
Karancsvidéken 22, mig a Mátrában 15. Utóbbiban legjelen
tősebb irodalmu az ágasvári Csörgő-lyuk, mig kevésbbé fel-
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kapottak a gyöngyös orosz i hólyagüregek, vagy a Mátraszöliős mel
letti Függő-kői-barlang, amely andezitben kialakulva löszös ki
töltésében gazdag gerinces faunát tartalmaz.

A Mátra területének jellegzetessége az a nagyszámú ásványi 
anyagban gazdag forrás, a csevicék, amelyek hazánkban kétségte
lenül egyedülállóak, s meglétüket a helyi földtörténeti esemé
nyeknek köszönhetik, példázzák azt.

Előadásomban nem elsősorban javaslattétel volt a célom, hi
szen számos, földtani szempontból jelentős érték kimaradhatott 
az említettek közül. Inkább visszatérve a kezdő idézetekhez azt 
a megitélésbeli-szemléleti különbséget kívánom hangsúlyozni, 
amely a múlt és a jelen igénye között húzódik.
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Геологические природоохранные ценности Западной 
части Северной Венгрии

Ласло КОРДОШ

Статья желает дать ответ, какие природные ценности 
подлежат охране в области Ноград. Об этой территории описа
ны 13 миоценных формаций, представлящих собой «ратотипо- 
вые профиля и хранимые вмузеях остатки древних материалов 
подлежат защите. Значительны палеонтологические месторож
дения территории, таковы как Ипольтарноц, Ноградсакали, 
Бертеце и долина ручья Павиш, а также гёдёллёйские, хатван- 
ские месторождения древних позвоночных. Опознанное в ходе 
выполнения горных работ скопления рудного и нерудного сырья 
не изучаемо уже после закрытия шахт, поэтому их защиту 
следует обеспечить в период промышленного производства.
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Geological values of nature protection in 
the western part of llorth Hungary

László Koráos

The paper intends to render information about the natural 
values to be protected in county líógrád. Thirteen Idiocene 
formations have been described about this area which are 
stratotype profiles and ancient remainder material in 
museum, both are to be protected. The paleontological 
localities of the area important. These are Ipolytamóc, 
liógrádszakáli, the valleys of the brocks Bertece and 
Páris, as well as the sites of ancient vertebrata in 
Gödöllő and Hatvan. The metallic and non-metallic raw 
material compositions cannot be studied any more after 
closing the mines, therefore their protection must be 
ensured already in the course of the industrial exploitat
ion.
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