Földtani értékek védelme a BNPI területén II. ütem:
nyugat-mátrai, parádfürdi érces bányatárók és külfejtés, valamint
nyárjas-pusztai homokbánya rehabilitációja
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A projekt indokoltsága:
A beruházásba bevont kilenc helyszínen jelents földtani és ipartörténeti értékeket hordozó bányatárók illetve
külfejtések rehabilitációját tervezik. A tárók ezen kívül, mint védett denevérfajok élhelyei is természetvédelmi
jelentséggel bírnak. A zömmel 18-19. században létesített érckutató tárók állapota a kihajtásuk óta eltelt id alatt
jelentsen leromlott, többségük élet- és balesetveszélyes. Állapotukat nagyobb omlások, néhol az egész
vágatszelvényt elzáró felszakadások jellemzik. Az állagromlás olyan mérték, hogy az már veszélyezteti a vágatokban
megtelepedett denevérkolóniák életét is. A rehabilitáció által érintett külfejtés bányafalán halaszthatatlanná vált az
omladék eltávolítása, a balesetveszély megszüntetése, a biztonságos bemutatást lehetvé tev körülmények
megteremtése. A projektbe bevont egykori homokbányában a földtani, rétegtani értékek megóvása, a bányafal
állékonyságának biztosítása, invazív- és gyomfajok visszaszorítása, az eredeti növénytársulások visszatelepedésének
elsegítése indokolja a tervezett beavatkozást.

A projekt célja:
A Mátra hegységben található, 18-19. században kialakított, elssorban földtani, másodlagosan élhely védelmi és
ipartörténeti értéket képvisel érckutató bányatárók esetében a földtani értékek természeti állapotának hatékony és
korszer megrzése, illetve helyreállítása, az élet- és balesetveszélyes állapotok megszüntetése, a tárókban él több
száz egyedet számláló denevérkolóniák élhelyének biztonságos fenntartása, a tárók bejáratának denevérvédelmi
szempontú kiépítése. Salgótarján közelében a Márkházapusztai fás legel Természetvédelmi Területen található
nyárjas-pusztai homokbánya esetében a bányaterület biztonságossá tétele valamint földtani bemutatóhely kialakítása
valósul meg.
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A projekt megvalósításnak helyszínei:
A beruházási program négy jól elkülöníthet településkörzet (Gyöngyösoroszi,
Pásztó, Parádsasvár-Parád és Salgótarján) 9 helyszínén valósul meg.
A rehablitáció által érintett területek:
- Gyöngyösoroszi külterületén lév Száka-csurgói-táró;
- Pásztó külterületén található Kis-tölgyesbérci-táró;
- Parádon a Pál-táró, Róza-táró, Etelka I. és II. táró és az Etelka
külfejtés valamint Parádsasvár külterületén lév Béke-táró;
- Salgótarján körzetében a Márkházapusztai fás legel
TT területén lév nyárjas-pusztai homokbánya;

Az elvégzend tevékenységek:

Parádfürdi tárók

I. A tárókban sokrét munkát kell végezni. A legfontosabbak ezek közül:
- a tárókból részben kézi munkával, részben gépekkel el kell távolítani a törmeléket;
- a vágatok teljes hosszában és szelvényében szükséges a további omlások megakadályozása (pl. kopogózás,
homlok- és oldalfalak megersítése, betontéglás-, betonidomköves falazás, tömedékelés, cementtejinjektálás);
- a denevérek szabad közlekedését biztosító vágatlezárások elkészítése;
II. Az Etelka külfejtés és a homokbánya esetében elvégzend feladatok: bányafalak állékonyságának
biztosítása, bányaudvar rendezése;

Pál-táró Parádfürd
bejárat

A projekt hosszú távú fenntarthatósága:
I. Nyugat-mátrai érces tárók, parádfürdi érces bányatárók és külfejtés:
- Az érintett vágatokban a megersítéseket, biztosításokat követen évtizedekig nincs szükség hasonló
munkálatok elvégzésére.
- A tárók hosszú évekig biztonságosak maradnak.
- A feltárt földtani értékek több évtizedig tanulmányozhatók újabb karbantartási munkák nélkül.
- A bejárat denevérvédelmi szempontú kialakítása több évtizedre meggátolja az illetéktelenek behatolását, a
denevér-élhely fennmaradását, de biztosítja az ismeretterjesztés, oktatás, tudományos kutatás
lehetségét.
II. Nyárjas-pusztai homokbánya
- A karbantartási munkák hosszú évekre biztosítják a homokbánya jó állapotú megrzését, az értékes földtani
szelvény fennmaradását.
- A bányafalakon végzett beavatkozások után a biztonsági feltételek évtizedekig fennmaradnak.
A tanösvény kihelyezett létesítményei hosszú évekig idt állóan képesek kiszolgálni az érdekldket.
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