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Bevezetés 

Aknaszlatina Kárpátalján, a Técsői járásban (1. ábra), a Tisza folyó jobb partján fekszik. 

A terület elsősorban a sóról, a só bányászatáról ismert. A só ipari volumenű kitermelése 

csak 1778-tól, Krisztina-bánya megnyitásával keződik, azonban a felszíni sóvágás és 

sólepárlás a kőkorszaktól ismert foglalkozás a környéken (Réthy, 2010).  

 

 

1. ábra. Aknaszlatina fekvése Kárpátalján 

 

Jelen munkában elsősorban a sóbányászat negatív következményeire 

koncentrálunk. A negatív következmény alatt azt értjük, hogy a korábbi tárnák és 

felszín alatti termek egy része a só karsztosodása miatt beszakadt. Ezzel, meglátásunk 

szerint a következő veszélyek léptek fel: 

 a nem megfelelő bányászati technológiák alkalmazása és a vízelvezető 

rendszerek karbantartásának hiánya miatt felerősödnek a természetes 

karsztosodási folyamatok; 

 veszélybe került Aknaszlatina település léte, mivel az egykori bányavágatok 

részben a település alatt húzódnak;  

 lehetetlenné vált a só kitermelése, amivel együtt járt az is, hogy több mint ezer 

ember veszítette el a munkáját, gazdasági mélyrepülésbe taszítva az itt élőket; 

 Aknaszlatinán működött Kárpátalja egyetlen allergológiai kórháza, amelyet 

1976-ban 280 m mélyen, egy korábbi tárnában alakítottak ki. Ez a kórház a 

Magyarország 

Románia 

Szlovákia 
Munkács 

Aknaszlatina 

Ungvár 
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bányával együtt ment tönkre, ezreket fosztva meg ezzel a különböző allergiás 

megbetegedésekből való gyógyulás lehetőségétől; 

 az sem elhanyagolható veszélyforrás, hogy a bányákban lévő, nyilvánvalóan 

magas só koncentrációval rendelkező víz a Tisza áradásakor belekerülhet a 

vízrendszerbe, ökológiai katasztrófát okozva ezzel; 

A munka fő célja a bányászat negatív hatásainak feltárása, a vizsgált terület 

jelenlegi geomorfológiai viszonyainak a feltérképezése, a látható változások 

detektálása. Mindazonáltal csatlakozni szeretnénk azokhoz a kutatókhoz, akik felhívják 

a döntéshozók figyelmét a sókarsztosodás veszélyeire Aknaszlatinán (Boszevszkaja – 

Hruscsov, 2011; Djakiv, 2012; Boszevszkaja, 2014). 
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I. A sóbányászat története 

Átlagosan 25-30 m mélyen, egy vastag kavicsréteg alatt, homokkőbe ágyazva fekszik a 

2160 m hosszú, 1700 m széles és több mint 600 m vastag szlatinai sódóm. A 

képződményt nagyrészt egy vékony, szürke sósagyagréteg fedi, az úgynevezett pallag, 

amely vízzáró rétegként funkcionálva nagyrészt megakadályozta a természetes 

sókarsztok kialakulását. Ahol a pallag hiányzik, ott indult meg legkorábban a só 

kitermelése, hiszen a bányászatot a felszínen oldásos módszerrel lehetett végezni. Az 

ipari méretű bányászat következtében elkerülhetetlen volt a pallag átvágása, melynek 

eredményeképpen megnőtt a vízbetörés lehetősége is(Lukács, 1999-2006; Réthy, 2010). 

A történelmi leletek szerint még időszámításunk előtt megkezdődött 

Aknaszlatinán a só kitermelése. A településen folytatott régész ásatások során a feltárt 

rétegekben őskori szerszámokat (kőnyílhegyeket, fülbevalókat, karpereceket), Kr. e. 14-

15. századi bronzkori települések maradványait, vaskori, dák valamint egy Árpádkori 

település nyomait is megtalálták. A településtől ÉNy-ra 34 ősi sóbányaművet és a hozzá 

tartozó szerszámokat találták (Kobal, 1997; Lukács, 1999-2006; Réthy, 2010). 

A középkorban sóút vezetett Aknaszlatináról a Tisza mentén Magyarország 

központi részei felé. Az 1250-es években IV. Béla király Kunigunda nevű lánya is 

felkereste a bányákat, akinek emlékére azután 1902-ben elnevezték az egyik bányát 

(Lukács, 1999-2006; Pivárcsi, 2010). 

1778-ban próbálkoztak először a só ipari méretű bányászatával. Ebben az évben 

nyitották meg a Krisztina-bányát, azonban a só magas agyagtartalma miatt 1781-ben 

bezárták, a tárnákat tömedékelték (2. ábra, 1. táblázat). Ugyanebben az évben nyitották 

meg az Albert-bányát, azonban nyolc évnyi működés után ezt is be kellett zárni, mivel 

olyan nagy mennyiségű édesvíz jutott a tárnákba, hogy a bánya mennyezete beomlott. 

1789-ben a Miklós- és Kunigunda-bányákat nyitották meg majd egyesítették őket. 

1906-ban mindkét bányát be kellett zárni a só karsztosodása miatt. Ezután a József-

bányát vették művelés alá, 1804-ben. 1896-ban kétszer is gázrobbanás történt a 

bányában, illetve vízbetörés is bekövetkezett. 1804-ben lett megnyitva az Ó-Lajos 

bánya, majd négy évvel később megnyitották a Ferenc-bányát is (Lukács, 1999-2006; 

Réthy, 2010). 
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2. ábra. Az Aknaszlatina területén működött sóbányák 

(a pontozott vonalak a tárnákat, termeket valamint a mélyművelés határát 

jelölik) 

(Saját szerkesztés: Boszevszkaja – Hruscsov 2011; Djakiv, 2012 és Lukács,1999-

2006 adatai alapján) 

 

Az 1900-as évek legelején már gőzgépek segítségével vágták és emelték a 

felszínre az 50 kg-os sókockákat. A máramarosi vasút megépítéséig a Tiszán szállították 

a sót Európa legkülönbözőbb pontjaira (Kállai et al., 2012). 1912-ben egy sósfürdőt 

hoztak létre „Lajos sósfürdő” néven (Lukács,1999-2006). 

Az I.Világháború kezdetén a bányászokat behívták katonának, helyettük orosz 

hadifoglyok dolgoztak. 1919-ben a trianoni béketárgyalások után Kárpátalját a 

Csehszlovák Köztársasághoz csatolták, innen kezdve húsz éven keresztül látta el 

Aknaszlatina Csehszlovákiát sóval (Lukács, 1999-2006; Réthy, 2010).  

A települést 1939. március 17-én csatolták vissza Magyarországhoz. Ebben az 

időben két bánya működött, a Ferenc és a Lajos bánya. Réselőgépet használtak a 

kitermelésre, a só felszínre szállítására gőzgépet és villanyos felvonógépet. A II. 

Világháború kezdetével a sóbányaüzem hadi iparivá lett minősítve (Lukács, 1999-2006; 

Réthy, 2010).  

A II. Világháború után Kárpátalja a Szovjetunióhoz került. A sóbány élére ekkor 

kinevezett vezetők figyelme elsősorban a vízbetörések megakadályozására irányult. 

Ebben az időben a sót árucsere formájában értékesítették. 1949-ben kezdődött el a 
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bányászat teljes gépesítése. 1953-ban a Ferenc bányát (időközben a Hruscsov bánya 

nevet kapta) konzerválták úgy, hogy a tárnákat vízzel árasztották el. 1973-tól 1978-ig 

korszerűsítették a Nyolcas bányát (Új-Lajos-bánya), eközben 1975-ben megnyitották a 

Kilences bányát. A 70-es években a bányákban 1390 ember dolgozott (Lukács,1999-

2006). 

 

 A bánya neve A kitermelés 

kezdete 

A kitermelés 

befejezése 

A kitermelés befejezésének 

oka 

1 Krisztina-bánya 1778 1781 gyenge minőségű só 

2 Albert-bánya 1781 1789 
vízbetörésa felszín 

beszakadása miatt 

3 Kunigunda-bánya 1789 1905 
vízbetörésa felszín 

beszakadása miatt 

4 Miklós-bánya 1789 1905 
vízbetörésa felszín 

beszakadása miatt 

5 József-bánya 1804 1850 
gyenge minőségű só, 

vízbetörés 

6 Ó-Lajos-bánya 1804 1810 gyenge minőségű só 

7 

Ferenc-bánya (a 

Szovjet időben 7-es 

bánya) 

1809 1953 

a fejtési szintek között 

meggyengülnek a pillérek, a 

termek beszakadnak; 

vízbetörés 

8 

Új-Lajos-bánya (a 

Szovjet időben 8-es 

bánya) 

1886 2007 vízbetörés veszély 

9 9-es-bánya 1975 2008 vízbetörés 

10 10-es-bánya A rendszerváltás előtt alakították ki, de soha nem működött 

1. táblázat. Az Aknaszlatina környékén működött bányák történeti 

áttekintése (Djakiv, 2012; Móga, 2015) 

 

A bányaüzem dinamikus fejlődését a rendszerváltás megszüntette, a termelés 

megtorpant, majd leállt. Ukrajna függetlenné válását követő két évtized állandósuló 

anyagi problémái miatt a vízelvezetők és a szivattyúk karbantartására nem jutott elég 
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anyagi forrás, ennek megfelelően egyre gyakoribbak lettek a vízbetörések. Az 1998-as 

és a 2001-es árvizek alkalmávala Tisza vízszintemelkedése fokozta a víz betörését a 

bányákba. 2002 őszétől a 9-es bányából óránként már 300 m3 vizet szivattyúztak ki, de 

ez sem oldotta meg a helyzetet. 2007-ben a beáramló víz mennyisége meghaladta az 

500 m3/órát, ezért fel kellett függeszteni a kitermelést. Ezt követően a 9-es bányában a 

termelés és a gyógykezelés is leállt, majd 2010-ben a 8-as bánya is hasonló sorsra jutott, 

katasztrófahelyzet állt elő (Lukács,1999-2006; Djakiv, 2012; Berghauer, 2012). 

Összesen kilenc bánya működött Aknaszlatina területén. A legtöbb ideig a 8-as 

és a 9-es bánya volt használatba. A 80-as évek végén, a 90-es évek elején kialakítotak 

egy un. 10-es bányát is (2. ábra), itt azonban termelés nem folyt (Boszevszkaja – 

Hruscsov, 2011). 
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II. Földtani viszonyok 

Kárpátalja 12 800 km2-nyi területének 80 %-a hegyvidék, 20 %-a síkság. A síksági 

területet két részre, Csap-Munkácsi-síkságra és Aknaszlatinai- (vagy Máramarosi) 

medencére bonthatjuk (3. ábra). Jelen munkában ez utóbbival foglalkozunk, hiszen itt 

található az a felszín közeli sótömzs, amelybe az aknaszlatinai bányát mélyítették. 

Mintegy 19 db ehhez hasonló sódiapírt, vagy kriptodiapírt ismerünk Kárpátalján, 

melyek nagy részét (16 db-ot) az Aknaszlatinai-medencében fedeztek fel (Boszevszkaja, 

2014).A medence Huszttól Lonkáig (Luhi) húzódik. Hossza kb. 50 km, szélessége kb. 

20 km. Ny-on és D-en részben a Vihorlát-gutini vonulat, részben az Ukrán–Román 

államhatár keretezi. É-on és K-en pedig a Gyűrt-Kárpátok határolják (Gönczy, 2006). 

 

 

3. ábra. Kárpátalja földtani vázlata 

(Cisz, 1962; Sakin, 1976; Tyitov, 1979; Herencsuk szerk., 1981; Glusko – 

Kruglov, 1986; Kijevi Katonai Térképészeti Hivatal, 2000; Kuzovenko szerk., 2001 

nyomán, in Gönczy, 2016) 

 

A szávai tektonofázishoz köthetően alakulnak ki azok a törésvonalak, amelyek a 

mai napig alapjaiban határozták meg Kárpátalja és ezen belül az Aknaszlatinai-medence 

szerkezetalakulását (3. ábra). 

Az aknaszlatinai sós rétegek aljzatában a sekélytengeri környezetben lerakódott 

Taracújfalui-(v. Novoszelicai-) formációt találjuk (4-5. ábra). Összetételében riolit- 
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riodácit- és dácittufa valamint tufit, agyag és márga rétegek találhatóak (Verescsagin, 

1982). 

 

 

4. ábra. Az aknaszlatinai sódóm földtani szelvénye (In: Djakiv, 2012) 

Jelmagyarázat: 1. folyóvízi üledék; 2. Talaborfalui-formáció; 3. Aknaszlatinai-

formáció; 4. Novoszelicai-formáció 

 

Ebben az időben Kárpátalja területén igazi tengeri üledékgyűjtő csak az 

Aknaszlatinai-medence központi részén találunk. Az alsó-kárpáti végére kb. 300-400 m 

vastag sóréteg válik ki, majd a Pannon-medence felől folyamatosan egyre növekvő 

mennyiségben érkező édesvízbevételnek köszönhetően befejeződik a sókiválás és 

terrigén eredetű rétegek zárják le a formációt (Lazarenko et al., 1963; Szidorenko, 1966; 

Verescsagin et al., 1982; Voznyeszenszkij, 1988; Prihogyko et al., 1998). 

A bádeni emelet elején (6. ábra) a Kárpátaljai síkság központi részén egy 

fokozatosan kiédesedő öbölben jön létre Talaborfalui-formáció. Kapcsolata a nyílt 

tengerrel az Aknaszlatinai- és az Erdélyi-medencén át valószínűsíthető. Körbe rajta 

kiemelt szárazföldi terület lehetett, gyengén fejlett vízhálózattal.Az alsó-bádeni – 

középső-bádeni határán Kárpátalja miocén földtörténetének legnagyobbtranszgressziója 

indul. Ekkor alakul ki az Aknaszlatinai-formáció (Verescsagin, 1982). 
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5. ábra. A kárpáti emelet ősföldrajzi vázlata Kárpátalján (Voznyeszenszkij, 1988 

nyomán, In: Gönczy, 2016)  

*a kisebb körök a tufa méretének durvulását mutatják 

 

A Pannon-medence és az Előkárpátok területén lévő tengeri medencék a mai 

Kárpátalján keresztül összekapcsolódnak. A tenger jelentősen kimélyül, az átlagnál 

magasabb sótartalommal rendelkezik,azonban itt már nem volt nagymértékű 

sóképződés mint a kárpáti korszakban, azon kívül ez az állapot nem tartott sokáig, 

normalizálódott a víz sótartalma, sztenohalin makro- és mikrofauna terjed el. 

 

6. ábra. A bádeni emelet elejének ősföldrajzi vázlata Kárpátalján  

(Voznyeszenszkij, 1988 nyomán, In: Gönczy, 2016) 
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A középső-bádeni vége felé erő szeizmikus tevékenység hatására horszt-gráben 

típusú szerkezetek jönnek létre az Aknaszlatinai-medencében. A tengerből a Csap-

Beregszász-Nagybánya vonalon egy szigetsor emelkedik ki (7. ábra). E szigeteken kívül 

pusztuló területeket csak K-en, Ungvár környékén találunk. A felső-bádeni közepére, az 

előrenyomuló tenger az eddig kiemelt Ungvár környéki területeket is elborítja, így 

kapcsolatba kerül a Felvidék ma síksági területeivel. A sekélytenger, lagúna és 

deltafáciesek összességét nevezzük Taracközi-formációnak(Verescsagin, 1982). Ettől az 

időszaktól kezdve válik külön a Csap-munkácsi- és Aknaszlatinai-medence 

fejlődéstörténete.  

 

 

7. ábra. A középső-bádeni emelet ősföldrajzi vázlata Kárpátalján  

(Voznyeszenszkij, 1988 nyomán, In: Gönczy, 2016) 
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III. Kutatási módszerek 

Az egykori bányák területén kialakult karsztos mélyedések beazonosítását a 

GoogleEarth alkalmazásban elérhető szuper nagy felbontású műholdképek segítségével 

kezdtük meg. A vizsgált terület időbeli lefedettsége sajnos messze nem volt kielégítő, 

mivel csak öt felvétel állt rendelkezésre. Ezek a 2012. márciusi, a 2012. júliusi, a 2014. 

júniusi, a 2014. júliusi és a 2016. augusztusi felvételek voltak. 

A felvételek elemzését azzal kezdtük, hogy elkülönítettük a kutatási területet. 

Szakirodalmi forrásokból tudtuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia idején bezárt 

bányákat konzerválták (Boszevszka–Hruscsov, 2011), így ha karsztos beszakadásokat 

akarunk vizsgálni a szovjet időben is működött bányák felszíni vetületére érdemes 

koncentrálni. Ennek megfelelően az egykori Ferenc-, Új-Lajos- és 9-es-bányák területét 

vettük alapul (2. ábra). Sajnos nem találtunk olyan térképet, ahol ezek pontosan le lettek 

volna határolva, így kénytelenek voltunk az egykori bányák mentén húzódó lakott 

területek mentén meghúzni a kutatási terület határát, kikerülve a Krisztina-, Albert-, 

Kunigunda-, Miklós- és József-bányák maradványait (2. és 8. ábra). Összesen 1,41 km2-

nyi területet vontunk be a vizsgálatba. 

 

 

8. ábra. A vizsgált terület határa (piros vonal) műholdképen (GoogleEarth Pro) 

 

 

Románia 

Kárpátalja 

Máramarossziget 

Aknaszlatina 
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A továbbiakban mind az öt felvételen megmértük a beszakadások területi 

kiterjedését, majd összehasonlítottuk azokat egymással. A méréseket a GoogleEarth Pro 

alkalmazásban végeztük. A különböző idejű műholdképeknél jelentkező kisebb, néhány 

méterig terjedő illesztési pontatlanságokat figyelmen kívül hagytuk. 

A különböző szuper nagyfelbontású idősoros műholdképeken (GoogleEarth, 

BingMaps) jól végig követhető az aknaszlatinai sókarszt nagyobb formáinak területi 

változása. Mindazonáltal a kisebb formák megjelenése és esetleges fejlődése, vagy más, 

a karsztosodás irányára mutató adat e felvételekből nem szűrhető le. Többek között 

emiatt döntöttünk a légi fotózás alkalmazása mellett a sókarszt területén. 

Elsőként 2016 novemberében, majd 2017 májusában terepbejárásokat végeztünk 

a helyszínen, melynek során új dolinákat, felszíni változásokat kerestünk a meglévő 

műholdfelvételek birtokában. A terepi munka alkalmával a karsztjelenségeket légi 

fotogrammetria módszerével sikerült feltérképeznünk. A repülés adatainak 

összehasonlítását a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 2016 novemberi felvételezés 2017 májusi felvételezés 

Drón típusa Phantom 3 Advanced Phantom 4 Pro 

Szenzor 1/2.3” CMOS 12.4 M 1’’ CMOS 20M 

Lencse (látószög) FOV 94° 20 mm FOV 84° 8.8 mm/24 mm 

Képfelbontás 4000×3000 (4:3) 5472×3648 (3:2) 

Mobilszoftver (iOS) Pix4Dcapture 1.3 (iOS) Pix4Dcapture 1.7.1 

Felvételezés időpontja 2016.11.29 2017.05.23 

Lefedett terület 0,7547 km2 (75,5 ha) 1,138 km2(113,8 ha) 

Képek száma 516 db 3126 db 

Felszállások száma 4 db 7 db 

Repülési idő kb. 42 perc 2 óra 13 perc 53 mp 
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Repülési magasság 

30m (Ferenc-bánya),  

100m (Ó- és Új-Lajos bányák), 

150m (teljes terület) 

100 m 

2. táblázat. Az Aknaszlatinai sókarszt területén végzett légi fotózások 

fontosabb adatai (www.dji.com,2016) 

 

2016-ban elsőként a két nagy méretű beszakadásról (Ferenc-és Lajos-bánya) 

készítettünk alacsony magasságban légifelvételeket a későbbi minél részletesebb 

háromdimenziós morfometriai kiértékelés érdekében (2. és 10. ábra). Ezt követően a 

kisebb beszakadások területi kiterjedését figyelembe véve hajtottuk végre a két, 100 m 

magasságban történő fotózást. Az egyes felbocsátások alkalmával a drón a 

Pix4Dcapture mobilprogram legfrissebb verziójában előre kijelölt területen és beállított 

magasságon automatikus repülést hajtott végre. A merőleges kameratengelyű fényképek 

az általunk meghatározott 70%-osképátfedési arány megtartása mellett készültek, 

szintén automatikusan.  

 

 

A 
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9. ábra. A kutatási és a berepült területek (A), valamint a teljes repülési 

útvonal a képek készítési pozícióival 2016-ban (B) és 2017-ben (C) 

 

A 2017. májusi felvételezés alkalmával jóval nagyobb képmennyiséggel 

dolgoztunk. Az automatikus felvételezést a korábbihoz hasonlóan a Pix4Dcapture 

mobilprogramban végeztük, azonban az újabb verziónak köszönhetően poligon alapú 

területkijelölést alkalmaztunk. Ennek köszönhetően pontosabban, illetve egyetlen 

objektummal sikerült lefednünk a teljes kutatási területet. Mindeközben az akkumulátor 

cserék alkalmával a szoftver ott folytatta a drón útvonalát, ahol korábban abbahagyta.  

 

 

10. ábra. A quadrocopter repülési útvonala az Ó- és Új-Lajos bányák területe 

fölött a Pix4DCapture mobil applikáció felületén 2016 novemberében 

 

B C 
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A 2016-os légi fotózással nyert 516 db GPSkoordinátával rendelkező, 

4000x3000 képpont felbontású fényképet AgisoftPhotoScan és Pix4Dmapper Pro 

segítségével külön-külön is feldolgoztuk. 2017-ben már 3126 db fotót készítettünk a 

repülés során, melyeket a korábbihoz hasonló módszerekkel dolgoztunk fel. A 

pontfelhő és a felületi-vagy háromszögháló generálását High, illetve 

UltraHighbeállítások mellett végeztük el. Az ebből előállított ortofotót és felszínmodellt 

a WGS84 ellipszoidon értelmezett UTM vetületi rendszer 34N zónájában definiáltuk. A 

kiexportált elemeket azArcGIS szoftver segítségével vizuális módon összehasonlítottuk 

egymással, illetve ellenőrző méréseket hajtottunk végre a terepi GPS méréseink 

felhasználásával. Ennek során az általunk megbízhatóbb eredménynek vélt 

Pix4Dmapper állományát tartottuk meg a továbbiakban. 

Az elkészült ortofotók elméleti terepi felbontása 2016-ban 2,65 cm volt, mely 

2017-ben 1,53 cm-re javult. Technikai korlátok miatt sajnos nem tudtuk egyik 

alkalommal sem berepülni az egész 1,41 km2-nyi kutatási területet, ezért a felvételeket 

azokra a helyekre koncentráltuk, ahol az előzetes terepi bejárások alapján a legtöbb 

karsztos forma található. 2016-ban a lefedett terület nagysága 0,7 km2, ami 2017-ben 

1,1 km2-re növekedett. A 2016-os felvételezés a mintaterület 49,2 %-ára terjedt ki, 

azonban itt koncentrálódik a karsztos formák 93 %-a. A 2017-es térképezés a 

mintaterület 78,01 %-át fedte le, amely magába foglalta az összes olyan karsztos formát, 

amelyet észleltünk a terepen. 

Az ortofotó térbeli megbízhatóságának fontos mutatója az egyazon terepi 

objektumról készített különböző felvételek száma. A 11. ábrán jól látható, hogy a 

vizsgált terület fölött jellemzően 5-nél több átfedő kép készült, míg 3 vagy annál 

kevesebb átfedő kép csupán a peremszegélyeken fordul elő, ahol felszíni karsztformák 

gyakorisága jóval kevesebb. 
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11. ábra. Átfedő képek száma a 2016-os (A) és 2017-es (B) ortofotón (Pix4D 

mapper Pro) 

 

A morfometriai vizsgálatokra felhasznált felszínmodellből 1 m-es szintközzel 

szintvonalakat hoztunk létre, melyből pedig háromdimenziós TIN-modellt készítettünk 

ArcScene környezetben. A felszínmodell és a szintvonalas térkép alapján GlobalMapper 

programmal megmértük a beszakadások köbtartalmát, területét, kerületét, átlagos 

keresztmetszetét, átlagos lejtőszögét, minimális és maximális keresztmetszetét és a 

lejtőszögek mediánjait. Ezek között megpróbáltunk korrelációkat keresni Pearson-, 

Spearman- és Kendall-féle módszerekkel. Mivel a Pearson korrelációnál alapfeltétel a 

normál eloszlás, így Kolmogorov-Szmirnovpróbának vetettük alá, ami azt mutatta, hogy 

ez a típusú korreláció ebben az esetben nem használható. Az elmondottaknak 

megfelelően a Spearman- és Kendall-féle korrelációkat használtuk az SPSS program 

segítségével. 

A karsztos formák elemzése során azt tapasztaltuk, hogy ezek földrajzi 

értelemben jól csoportosulnak. Mindemellett a csoportok kisebb-nagyobb részei fedték 

egymást, illetve voltak olyan formák, amelyek minden csoporttól elkülönültek. A 

probléma tisztázásához egy csoportképző módszert alkalmaztunk, a 

diszkriminanciaanalízist. A módszer segítségével több kvantitatív változó (térfogat, 

terület, kerület, koordináták, lejtőszög) együttes figyelembe vételével különítettünk el 

csoportokat. Az analízis kiindulási alapja, hogy az objektumok (esetünkben a 

karsztformák) előre csoportokba vannak sorolva. Az algoritmus meghatározza a típusok 

átlagait, majd kiszámítja az egyes objektumok Mahalanobis-távolságát a 

csoportátlagoktól az alábbi képlet alapján (KETSKEMÉTY – IZSÓ, 1996; DÉVÉNYI – 

GULYÁS, 1988): 

A B 



22 
 

   D2   X X Q X Xi C
1

i C

T
, 

ahol Xi  a főelemsor vektora az N-dimenziós térben, N – a vizsgálatba vont főelemek 

száma, XC   a C csoport átlagvektora, t  a vektor transzponálásának a jele, Q  az Xi 

és XC  mint valószínűségi változók kovariancia mátrixa, Q-1  a kovariancia mátrix 

inverze, i = 1, 2, ..., n, n – a vizsgálatba vont kőzetminták száma, C = 1, 2, ..., g, g – az 

előre megadott csoportok száma. Végül a minták újraosztályozása következik, abba a 

csoportba sorolva be azokat, amelyek középpontjától a Mahalanobis-távolságuk a 

minimális (Molnár, 2003). A a diszkriminanciaanalízis gyakorlati végrehajtását szintén 

az SPSS for Windows szoftverben végeztük el. 
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IV. Eredmények 

IV.1. Műholdfelvételek elemzése 

IV.1.1. A karsztos felszínformák 2012-ben 

A 2012-es márciusi műholdfelvétel alapján az aknaszlatinai sóbányák területén 141 

darab beszakadás látható (12. és 13. ábra). Ebből 81 darabnak kisebb az átmérője 5 m-

nél. Az 5-20 m közötti beszakadások száma 45 darab és 20 m-nél nagyobb átmérője 15 

beszakadásnak van. A legnagyobb beszakadás – az egykori Ferenc-bánya központi 

kamarája – átmérője 202 m. Továbbá van még két nagyobb (az egykori Új-Lajos-bánya 

területén), melyeknek átmérői 117 és 155 m. 

 

12. ábra. A beszakadások átmérő szerinti csoportosítása 2012 márciusában 

 

13. ábra. A 2012-es március 23-ai műholdfelvételen látható dolinák elhelyezkedése 

a vizsgált területen 
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A 2012-es júliusi műholdfelvételen a karsztos mélyedések száma 

nagymértékben csökkent. Összesen 46 beszakadást térképeztünk (14. és 15. ábra). Ezek 

közül 20 beszakadás átmérője nem éri el az 5 m-t. Az 5-20 m közötti beszakadások 

száma 21 db. A 20 m feletti átmérővel rendelkező beszakadások száma 5 db. A 

legnagyobb beszakadás átmérője – az egykori Ferenc-bányaközponti kamarája – 204 m. 

A második és harmadik legnagyobb beszakadás átmérője 150 és 81 m.  

 

 

14. ábra. A beszakadások átmérő szerinti csoportosítása 2012 júliusában 

 

 

15. ábra. A 2012-es július 4-ei műholdfelvételen látható dolinák elhelyezkedése 

a vizsgált területen 
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IV.1.2. A karsztos felszínformák 2014-ben 

A 2014-es júniusi műholdfelvételen összesen 58 beszakadást láthatunk (16. és 17. ábra). 

Ebből 25 db beszakadásnak az átmérője nem haladja meg az 5 m-t. Az 5-20 m közötti 

átmérőjű beszakadások száma 27. A 20 m-től nagyobb átmérőjű beszakadások száma 6 

darab. A két legnagyobb beszakadás átmérője 226 és 110 m.  

 

 

16. ábra. A beszakadások átmérőinek nagyság szerinti csoportosítása 2014 

júniusában 

 

 

17. ábra. A 2014. június 11-ei műholdfelvételen látható dolinák elhelyezkedése 

a vizsgált területen 
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A műholdfelvételek közül a legkevesebb beszakadás a 2014-es júliusi felvételen 

látható (18. és 19. ábra). Itt már csak 34 beszakadást számolhatunk. Ebből 16-nak 

kisebb az átmérője, mint 5 m. 5-20 m közötti átmérője 12 beszakadásnak van. Továbbá 

a 20 m feletti átmérőjű beszakadások száma 6 darab. A két legnagyobb beszakadás 

átmérője 231 és 220 m. Vannak olyan beszakadások, melyeknek pontosan nem lehet 

megmérni az átmérőjét, mivel a széleit növényzet takarja.  

 

 

18. ábra. A beszakadások átmérő szerinti csoportosítása 2014 júliusában 

 

 

19. ábra. A 2014. július 5-ei műholdfelvételen látható dolinák elhelyezkedése a 

vizsgált területen 

 

16 db

12 db

6 db

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

átmérő <5 m 5-20 m >20 m



27 
 

IV.1.3. A karsztos felszínformák 2016-ban 

A 2016-os műholdfelvételen összesen 74 darab beszakadást térképeztünk fel. A 

beszakadások közül 11 darabnak az átmérője nem éri el az 5 métert. A legtöbb 

beszakadás 5 és 20 méter közötti átmérőjű, összesen 49 db van belőlük. Továbbá 14 db 

beszakadásnak az átmérője nagyobb mint 20 méter. A leghosszabb átmérőkkel továbbra 

is a két legnagyobb bánya – a Ferenc- valamint az Ó- és Új-Lajos-bánya – beszakadásai 

rendelkeznek. Összehasonlítva a 2014-es felvételhez képes egy jelentősebb méretű új 

beszakadás is kialakult.  

 

 

20. ábra. A beszakadások átmérő szerinti csoportosítása 2016. 

augusztusában 

 

21. ábra. A 2016. augusztus 28-ai műholdfelvételen látható dolinák 

elhelyezkedése a vizsgált területen 
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IV.1.4. A karsztos felszínformák méreteinek változásai 2012–2016 

között a műholdfelvételek alapján 

2012-ben a karsztos beszakadások területe az aknaszlatinai sóbánya felszíni vetületén 

79 719,5 m2-t tett ki (13. ábra). Ez a szám 2012. júliusára 64 358,6 m2-re csökkent. 

2014. májusában 77 401,3 m2-t mértünk, majd ugyanebben az évben, november 

hónapban 79 950,16 m2-t. 2016. augusztusi állapot szerint pedig a karsztos 

felszínformák mintegy 102 298  m2-t tesznek ki (22. ábra). 

 

 

22. ábra. A karsztos beszakadások területének változása 2012–2016 között 

 

 

IV.2. A légifelvételezés eredményei 

IV.2.1. A 2016-os felvételezés 

Ahogy a kutatási módszerekben is jeleztük 2016. november 29-én terepbejárást és légi 

felvételezést végeztünk a sóbányák területén, melynek adataiból elkészítettük a terület 

felszínmodelljét (21. ábra), amit szintvonalakkal egészítettünk ki.  
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23. ábra. 2016. november 29-én felvett légi fotókból készített felszínmodell, a 

karsztos beszakadásokkal 

 

Mintegy 192 db karsztos formát (21. ábra) térképeztünk. Általánosan véve 

elmondható, hogy a karsztos formák meredek oldalúak és tölcsér alakúak (23. ábra). 

Gyakran – elsősorban a nagyobb méretű beszakadásoknál – gyakori a csuszamlásos 

formák megjelenése (24/C. ábra). A formák felszíni vetülete 97 621 m²-t tesz ki. A 

felszínmodellből kiszámítottuk a karsztos mélyedések köbtartalmát, ami 1 609 489 m3-

nek adódott. A mélyedések átlagos lejtőszögei mintegy 31,3°-ot tettek ki (22/D. ábra), 

ugyanakkor a maximális lejtőszögek átlaga 80,94° (24/A,B,C,F. ábra). Az átlagos 

keresztmetszetük 26,99 m², azonban ha kivesszük belőle a 100 m2-nél nagyobb (3 db) 

formák értékét, akkor több mint 80 %-os csökkenést figyelhetünk meg, hiszen így az 

átlag mindössze 5,67 m²-t tesz ki. A formák kerületének az összege 6 733,03 m, a 

kerületek átlaga 35,46 m, míg ha az előző esetben is kihagyott formák értéke nélkül 

vizsgáljuk, akkor 25,07 m. 
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24. ábra. Jellemző karsztos formák az aknaszlatinai sóbánya területén 

 

A kinyert adatok között (térfogat, kerület, terület, átlagos keresztmetszet, átlagos 

és maximális lejtőszög) megpróbáltunk korrelációkat keresni. Enyhe, de szignifikáns 

összefüggést találtunk az átlagos lejtőszög és a térfogat között (25. ábra). Ezek értéke a 

Kendall-féle módszer alapján 0,392-os, a Spearman-módszer alapján pedig 0,562-es. 

 

25. ábra. A karsztos beszakadások térfogata és az átlagos lejtőszög közötti 

összefüggés a 2016-os felvétel adatai alapján 

A 
B 

C D 

E F 



31 
 

IV.2.2. A 2017-es felvételezés 

2017. május 23-án végeztük a második légifelvételezést. Ekkor 195 db karsztos formát 

(26. ábra) térképeztünk fel. A formák felszíni vetülete 114 144,7 m2-t tesz ki. A 

felszínmodellből kiszámítottuk a karsztos mélyedések köbtartalmát is, amely 3 056 296 

m3 lett. A formák átlagos keresztmetszete 62,26 m2. Ha innen is kivesszük a 100 m2-nél 

nagyobb átmérőjű formák értékeit (9 db, ebből 2 db olyan, amely a korábbi berepült 

területbe nem esik bele), akkor az átlagos átmérők 7,53 m2-re módosulnak, ami 87 %-os 

csökkenésnek felel meg. Az egyes beszakadások átlagos lejtőszög 32,5°, míg a 

maximális lejtőszögek átlaga 85,5°. A formák kerületének az összege 7 778,29 m, a 

kerületek átlaga 40,09 m, míg ha az előző esetben is kihagyott formák értéke nélkül 

vesszük, akkor 25,07 m.  

 

 

26. ábra. 2017. május 23-án felvett légi fotókból készített felszínmodell, a 

karsztos beszakadásokkal 

 

Itt is kerestünk korrelációt a kapott értékek között és a 2016-os hoz hasonlóan 

enyhe, de szignifikáns összefüggést kaptunk a térfogat és az átlagos lejtőszög között 

(27. ábra). A Kendall-féle módszer alapján 0,165-os, a Spearman-módszer alapján pedig 

0,236-es.  
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27. ábra. A karsztos beszakadások térfogata és az átlagos lejtőszög közötti 

összefüggés a 2017-os felvétel adatai alapján 

 

IV.2.3. A légi felvételek eredményeinek összehasonlítása 

Ha összevetjük a 2016. novemberi és 2017. májusi légifotózás eredményeit nagyon 

komoly változásokat láthatunk (2. táblázat). A karsztformák számában látszólag nincs 

változás, ami nyilvánvalóan nem igaz, hiszen a két időpontban vizsgált terület nem esik 

teljesen egybe (9/A. ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy még ugyanazon a területen 

sem tudtuk minden esetben beazonosítani ugyanazon a helyen a beszakadásokat. Ennek 

két fő oka van. Az egyik az antropogén beavatkozás, a másik a karsztos folyamatok 

intenzitása. Meg lehet említeni a növényzet térnyerését is, azonban ez ilyen rövid idő 

alatt messze nem olyan látványos, mint a másik kettő.  

A 28. ábrán látható, hogy a 2016-os felvételen (28/A. ábra) egy üdülőtelek 

területén még két, 1,5-2 m mélységű szakadást észleltünk (28/B,C. ábra), amely részben 

fel van töltve szeméttel. Fél évvel később már egy kezdetleges parkolót látunk, a két 

karsztos formának nyoma sincs.  

A 27. ábra a mintaterület egy olyan részletét mutatja be, amelyen a 2016-os 

felvételezésnél még négy különálló formát térképeztünk. Az ittlévő formák összterülete 

280,7 m2, térfogatuk pedig 326,15 m3. A 2017-es terepbejárásnál már csak egy 

nagyméretű formát találtunk (területe: 717 m2, térfogata 1790 m3), ezen kívül a 

környezetében már megtalálhatóak a következő szakadás nyomai is (27. ábra, piros 

nyíl). E szakadásnyomokból, bár még nem alkottak összefüggő repedésrendszert, 

valószínűsíteni lehet, hogy a szakadás továbbfejlődése csak idő kérdése. 

Mintegy 153 db olyan karsztos formát észleltünk, amely mindkét általunk 

készített felvételen megtalálható. A formák térfogatváltozása megközelíti a 90 %-ot, 
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akár az össztérfogatot, akár csak a mindkét felvétel által lefedett területet nézzük. A 

felszíni vetület tekintetében már árnyaltabb a helyzet, hiszen ha a két felvétel 

összterületét hasonlítjuk össze, akkor a növekedés meghaladja a 16 %-ot, ha azonban 

csak azon a területen végezzük az összehasonlítást, amelyet mindkét felvétel lefedett, 

akkor a növekedés megközelíti a 7 %-ot. Nyilvánvalóan ezekhez az adatokhoz lehet 

kötni, a keresztszelvények, a kerületek és a formák mélységének a növekedését is. 

 

  

  

28. ábra. Példa az antropogén beavatkozásra az egykori sóbánya területén 

kialakult karsztos mélyedések vonatkozásában 

(a D ábra piros körei a feltöltött és elplanírozott karsztformák helyét mutatják) 

 

A 

B C 

D 
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29. ábra. A karsztos folyamatok előrehaladásának példája az aknaszlatinai 

bánya területén 

 

A lejtőszögek (átlagos és maximális) esetében nem látunk kiugró növekedést, 

köszönhetően annak, hogy már az első felvételezés vizsgálata is 90°-hoz közeli 

értékeket mutatott. 

 

  2016 2017 
változás (adott 

mértékegységben) 
változás (%) 

Karsztformák (db) 192 195 3 1,5 

Karsztformák, mindkét 

felvételezés alkalmával 

észlelt (db) 

153     

Térfogat (m3) 1 609 489,49 3 056 296,24 1 446 806,75 89,89 

Térfogat, mindkét 

felvételezés alkalmával 

észlelt formák esetében (m3) 

1 586 424,61 3 014 123,68 1 427 699,08 89,99 

Felszíni vetület (m2) 97 493,90 113 943,40 16 449,50 16,87 

Felszíni vetület, mindkét 

felvételezés alkalmával 

észlelt formák esetében (m2) 

94 364,25 100 679,90 6 315,65 6,69 

Kerület, összeg (m) 6 773,03 7 778,29 1 005,26 14,84 
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Átlag kerület (m) 35,46 40,09 4,63 13,06 

Kerület, mindkét 

felvételezés alkalmával 

észlelt formák esetében (m) 

5 844,09 6 251,41 407,33 6,96 

Átlagos keresztmetszet (m2) 26,99 47,88 20,89 77,39 

Átlagos keresztmetszet a 

legnagyobb formák nélkül 

(m2) 

5,67 7,53 1,86 32,8 

Átlagos keresztmetszet, 

mindkét felvételezés 

alkalmával észlelt formák 

esetében (m2) 

31,86 40,86 9,00 28,24 

Átlagos keresztmetszet, 

mindkét felvételezés 

alkalmával észlelt formák 

esetében, a legnagyobb 

formák nélkül (m2) 

5,24 22,46 17,22 428,71 

Átlagos lejtőszög (°) 31,31 32,50 1,19 3,79 

Átlagos lejtőszög, mindkét 

felvételezés alkalmával 

észlelt formák esetében (°) 

32,08 32,51 0,43 1,32 

Maximális lejtőszög (°) 80,94 85,50 4,56 5,63 

Maximális lejtőszög, 

mindkét felvételezés 

alkalmával észlelt formák 

esetében (°) 

80,90 85,66 4,76 5,88 

Átlagos mélység (m) 3,49 4,36 0,87 24,92 

Átlagos mélység, mindkét 

felvételezés alkalmával 

észlelt formák esetében (m) 

3,73 4,24 0,51 13,67 

Átlagos mélység a 

legnagyobb formák nélkül 

(m) 

2,86 3,44 0,58 20,27 
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Átlagos mélység a 

legnagyobb formák nélkül, 

mindkét felvételezés 

alkalmával észlelt formák 

esetében (m) 

2,93 3,23 0,30 10,12 

3. táblázat. A 2016. novemberi és 2017. májusi légi fényképezés összehasonlító 

adatai 

 

IV.3. A legnagyobb méretű beszakadások jellemzői 

A sókarszt legnagyobb méretű szakadékdolinái a bányakamrák beomlásával alakultak 

ki. A beomlás rendkívül gyorsan, néha napok vagy hetek alatt ment végbe. A 

szakadékdolinák kialakításában a természeti tényezőkön kívül az antropogén 

hatásoknak is fontos szerepük volt. Az antropogén hatás a nem megfelelő bányászati 

technológiák alkalmazása következtében jött létre (Móga, 2015). 

A legnagyobb beszakadás az Ó- és Új-Lajos-bányák területén található. Ez a 

forma 2012-ben még két nagyobb különálló és több kisebb tölcsérből állt (28/A. ábra), 

melyek a 2014-es júliusi műholdfelvételen már egybe forrva látszanak, területe pedig 

32 641 m²(28/B. ábra). 2016-ra elöntötte a víz, területe 38 887 m2-re növekedett, 

mellette pedig egy újabb 5 592 m2-es dolina képződött (28/C. ábra).  

 

 

B A 

Vízfolyás 

Vízfolyás 
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30. ábra. A Lajos-bányák látképe műholdról 2012-ben (A) és 2014-ben (B), 

valamint az általunk készített légi fotókról, 2016-ban (C) és 2017-ben (D) 

 

Tapasztalataink szerint a Lajos-bánya dolinája növekszik leginkább. Ez 

valószínűleg annak köszönhető, hogy keresztezi az útját egy természetes vízfolyásnak 

(30. ábra). Amikor a karsztosodás elkezdődött – amiben feltehetően ez a vízfolyás is 

szerepet játszott – a karszt elnyelte a vizét. Ez a folyamat ma is megfigyelhető, aminek 

következtében zavartalan az édesvíz utánpótlás. Nem kizárt, hogy e bányáktól DNy-ra, 

2015-ben képződött szakadék ennek köszönhetően alakult ki (30/C, D. ábra). 

A drónfelvételek adataiból kitűnik (3. táblázat), hogy a 2016. november 29. és 

2017. május 23 között eltelt hat hónap alatt a Lajos-bánya dolinájának felszíni vetülete 

és kerülete alig, viszont a térfogata jelentősen (64,7 %) növekedett. Az átlagos 

lejtőszöge mintegy 32 %-al, a legnagyobb mélysége pedig kicsit több mint 5 %-al 

csökkent.  

 

  2016 2017 
változás (adott 

mértékegységben) 

változás 

(%) 

Térfogat (m3) 748 007,1 1 232 259,0 484 251,9 64,7 

Terület (m2) 39 140,0 40 000,0 860,0 2,2 

Kerület (m) 1 006,0 1 024,0 18,0 1,8 

Átlagos lejtőszög (°) 36,9 25,1 -11,8 -31,9 

Maximális lejtőszög (°) 89,9 89,9 0,0 0,0 

C D 
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Legnagyobb mélység (m, 

a vízfelszínre értendő) 
40,6 38,4 -2,3 -5,5 

4. táblázat. A Lajos-bánya dolinájának változása 2016. novembere és 2017. májusa 

között 

 

A második legnagyobb beszakadás a Ferenc-bánya központi terméhez köthető. 

A 2012-es márciusi műhold felvételen a beszakadás mérete 34 728 m² volt (31/A. ábra), 

majd egy négy hónappal későbbi felvételen a beszakadás mérete kisebb lett 1 162 m²-rel 

(31/B. ábra). Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a növényzet júliusban a 

legdúsabb, így az eltakarja a beszakadás széleit, bizonytalanná téve a mérést. A 2014-es 

márciusi műholdfelvétel alapján 37 855 m², júniusi felvételen pedig 37 058 m² volt. 

Tehát 3 hónap alatt a területe 797 m²-rel csökkent. 2016-ban 39 228 m²-t mértünk 

(31/C. ábra).  

A drónfelvételek adatai alapján azt mondhatjuk (4. táblázat), hogy a 2016. 

november 29. és 2017. május 23 között eltelt időszak alatt a Ferenc-bánya dolinájának 

területe (8,5 %) és kerülete (16,4 %) is jelentősen növekedett. Ettől is nagyobb arányú 

növekedés figyelhető meg a térfogat tekintetében, hiszen több mint duplájára nő 

(120 %). Eközben az átlagos lejtőszög és a mélység csökken, míg a maximális lejtőszög 

nem változik. 

 

 

A B 
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31. ábra. Az egykori Ferenc-bánya központi terme helyének látképe műholdról 

2012-ben (A) és 2014-ben (B), valamint az általunk készített légi fotókról, 2016-ban 

(C) és 2017-ben (D) 

 

  2016 2017 
változás (adott 

mértékegységben) 

változás 

(%) 

Térfogat (m3) 697 434,3000 1 539 890,0000 842 455,7 120,8 

Terület (m2) 36 700,0000 39 820,0000 3 120,0 8,5 

Kerület (m) 746,1100 868,7900 122,7 16,4 

Átlagos lejtőszög (°) 36,57 27,6800 -8,9 -24,3 

Maximális lejtőszög 

(°) 
89,94 89,81 -0,1 -0,1 

Legnagyobb mélység 

(m, a vízfelszínre 

értendő) 

57,82 40,38 -17,4 -30,1 

5. táblázat. A Ferenc-bánya dolinájának változása 2016. novembere és 

2017. májusa között 

 

A harmadik legnagyobb beszakadás a Fekete-mocsár, amely 2005. december 2-

án jött létre. A bánya szakemberei szerint természetes karsztosodás eredménye, mert e 

terület alatt nem folyt bányászati tevékenység. A szakadás pillanatában a híradások kb. 

20-25 m-es mélységről szóltak (uzhgorod.net.ua, 2005). Területe 2012. márciusában 

2 602 m² volt, majd 2014 júniusáig ez az érték növekedett 331 m²-rel, illetve júliusig 

lecsökkent 2 965 m²-re (28. ábra). Sajnos a 2016-os légifelvételezésünk alkalmával 

C D 
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technikai korlátok miatt ez a terület kimaradt, azonban a Google Earth nemrég közzétett 

szuper nagyfelbontású felvételén szemmel látható növekedést tapasztalunk, melynek 

értéke 5233 m2. A dolina környezetében, a karsztosodás újabb jeleként, több friss 

beszakadás jelent meg, melyek pontos határait ugyan eltakarja a növényzet, de a víz már 

elöntötte őket, vagyis a mélységük az általános karsztvízszint alá került. 2017. májusára, 

a drónfelvételek alapján, e forma mérete már elérte a 8 410 m2-t, térfogata pedig a 

meghaladta a 20 000 m3-t (20 013,06 m3). Azt azonban meg kell jegyezni, hogy ez a 

térség a növényzettel leginkább benőtt a vizsgált területen belül, így gyakran nem lehet 

pontosan látni a szakadások széleit, ennek megfelelően a hibahatár is nagyobb, mint 

máshol. 

 

 

  

32. ábra. A vizsgált terület harmadik legnagyobb beszakadása, a Fekete-mocsár 

látképe műholdról 2012-ben (A), 2014-ben (B) és 2016-ban (C) valamint az 

általunk készített légi fotón 2017-ben (D) 

 

 

 

A B 

C 

D 
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IV.3. A karsztformák csoportosulásának elemzése 

Az aknaszlatinai bánya egykori területének térképe, a kialakult karsztos formák 

viszonylag egyértelmű csoportosulását mutatja (33. ábra). Azonban a részletes 

vizsgálatok azt a problémát vetették fel, hogy mit kezdjünk a minden csoporttól távol 

eső formákkal, és hová soroljuk azokat, amelyek több csoportba is beleillenének? A 

probléma egyik lehetséges megoldásaként diszkriminancia analízist végeztünk. Ennek 

alapján a beszakadásokat 5 övezetre osztottuk fel (33. ábra). Az egyik övezet az egykori 

Ferenc-bánya (33. ábra, 1. övezet), a másik az egykori Ó- valamint Új-Lajos-bánya 

területére esik (33. ábra, 2. övezet). A Fekete-mocsár (33. ábra, 4. övezet) a természetes 

karsztosodás eredménye, míg a fennmaradt két övezetről nem lehet pontosan tudni, 

hogy a természetes vagy az antropogén folyamatok az uralkodnak (33. ábra, 3,5. 

övezet). Mélyművelés, tudomásunk szerint itt csak részben volt (2. ábra), azonban 

gyakori, hogy a sót fedő agyagréteget megbontották és később nem tömedékelték, utat 

adva a karsztosodási folyamatoknak.  

 

 

33. ábra. Az aknaszlatinai sóbánya karsztformáinak földrajzi eloszlása és 

csoportosítása 
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A továbbiakban tekintsük át a 2016. novemberi és 2017. májusi légifelvételezés 

alapján készült regionalizálás eredményeit. 

Az első régióba a 2016-ban 36 db karsztos forma tartozott. Itt található a Ferenc 

bánya beszakadt terme is. A beszakadások felszíni vetülete az összterület (96 516,7 m2) 

44,7 %-át, vagyis 43 128,2 m²-t tett ki. Térfogatuk mintegy 723 108,95 m³, ami az 

össztérfogat (1 609 489,48) 45 %-a.  

2017-ben csak 27 db karsztformát találtunk, ezekből három az eltelt fél évben 

képződött, a többiek vagy „összeolvadtak”, vagy antropogén hatásra eltűntek (pl. 27. 

ábra). Az elmondottaknak megfelelően az összehasonlításokat 24 db formán tudtuk 

elvégezni.  

Ebben az övezetben leggyakrabban 10 és 100 m3 közé eső térfogatú 

beszakadások fordulnak elő (34/A. ábra), bár különösen 2016-ban az 1 és 10 m3-es 

kategória is jelentős volt. A térfogat növekedését analizálva szintén a 10 és 100 m3-es 

kategória mutat kiugró értéket (34/B. ábra).  

 

 

34. ábra. Az első régió karsztos formáinak térfogata (A) és a térfogat változásának 

(B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között  

 

E régió leggyakoribb karsztformáinak területe 10 és 100 m² között mozog (35/A. 

ábra), míg a formák területének növekedése uralkodóan az 1 és 10 m2-es kategóriába 

esett (35/B. ábra).  

A B 
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35. ábra. Az első régió karsztos formáinak területe (A) és a terület változásának 

(B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

Megvizsgálva, hogy mennyit növekedett, vagy csökkent az egyes formák 

mélysége azt tapasztaljuk, hogy mintegy 10 forma (41,6 %) csökkent vagy nem 

változott és 14 forma (58,4 %) mélysége pedig növekedett. Uralkodóan az 1 és 10 m 

közötti kategóriába tartozók mutatnak növekedést.  

 

36. ábra. Az első régióba tartozó karsztos formák mélységváltozásának 

hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

A második régióban a 2016-os felvételen 26 db beszakadást számoltunk össze. 

Itt található az Ó- és Új-Lajos bányák beszakadt terme, továbbá innen DNy-ra egy 

jelentősebb méretű, 2015-ben képződött beszakadás. A formák felszíni vetülete 

47 217,1 m²-t tesz ki (az összterület 48,92 %-a). Térfogatuk mintegy 847 237,2 m³, ami 

az össztérfogat (1 609 489,48) 54,3 %-a. 

A 2017-es felvételen 25 db karsztformát találunk, melyek felszíni vetülete 

48 098,8 m²-t (42,52 %) tesz ki. Térfogatuk mintegy 1 424 914,8 m³, ami a 2017-ben 

mért össztérfogat 46,6 %-a.  

A B 
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A régióban 4 olyan formát térképeztünk, amelyek 2016-ban még voltak, 2017-

ben pedig már nem. Ez minden esetben a karsztos folyamatok intenzitására vezethető 

vissza, vagyis „összeolvadtak” nagyobb formákká. Ugyanakkor 3 olyan formát 

találtunk, amelyek csak a 2017-es felvételen találhatók meg. Ezek a formák nagy 

valószínűséggel megvoltak a korábbi alkalommal is, azonban az akkori felvételezés 

ezekre a területekre nem terjedt ki. 

Ebben az övezetben leggyakrabban 1 és 10 m3 közé eső térfogatú beszakadások 

fordulnak elő (37/A. ábra). A térfogat növekedését analizálva ugyanezt a képet kapjuk a 

vizsgált fél éves időszak alatt, ugyanakkor ettől alig marad el a 100 és 1 000 m3 közé 

eső térfogatú formák aránya (37/B. ábra). 

Ha megvizsgáljuk a formák mélységének a változását (39. ábra), akkor azt 

tapasztaljuk, hogy mintegy 8 forma csökkent vagy nem változott és 13 forma mélysége 

pedig növekedett. Uralkodóan az 1 és 10 m3 közötti kategóriába tartozók mutatnak 

növekedést.  

 

 

37. ábra. A második régió karsztos formáinak térfogata (A) és a térfogat 

változásának (B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

A karsztformák területe ebben a régióban elsősorban 10 és 100 m² között mozog 

(38/A. ábra), míg a formák területének növekedése uralkodóan az 1 és 10 m2-es 

kategóriába esett (38/B. ábra). 

 

 

A B 
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38. ábra. A második régió karsztos formáinak területe (A) és a terület 

változásának (B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

39. ábra. A második régióba tartozó karsztos formák mélységváltozásának 

hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

A harmadik régió területére 2016-ban 10 db beszakadás, míg 2017-ben 21 db 

esett. Az itt található beszakadásoknak a felszíni vetülete 1 150,8 m² (1,2 %, 2016) 

illetve 2 946 m2 (2,6 %, 2017). A formák térfogata 2016-ban mintegy 1 449,86 m3 

(0,09 %), 2017-ben már 15 725 m³ (0,5 %). A két felvétel közötti terület és térfogat 

növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy közöttük az átfedés mindössze 40 %, az 

összehasonlításoknál azzal a 10 formával számolhatunk, amelyeket mindkét időpontban 

térképeztük.  

A régiót a 10 és 100 m3 közötti térfogatú formák uralják, bár nem 

elhanyagolható az 1–10 m3 illetve a 100–1 000 m3 közé esők aránya sem (40/A. ábra). 

A térfogat változásában az 1 000 és10 000 m3 köré eső karsztformák vezetnek (40/B. 

ábra). 

Területileg a 10 és 100 m2 közé eső formák hangsúlyosak (41/A. ábra), míg a 

terület változásában az 1–10 m2 közöttiek (41/B. ábra). 

A mélységváltozásban 80 %-os részaránnyal az 1–10 m közé eső kategória 

vezet. 

A B 
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40. ábra. A harmadik régió karsztos formáinak térfogata (A) és a térfogat 

változásának (B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

 

41. ábra. A harmadik régió karsztos formáinak területe (A) és a terület 

változásának (B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

 

42. ábra. A harmadik régióba tartozó karsztos formák mélységváltozásának 

hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

A negyedik régió kívül esik a 2016-os felvételezésen, így vizsgálatakor csak a 

2017-es adatokra támaszkodhatunk. Mintegy 11 db karsztos beszakadás látható a 

területen, melyek felszíni vetülete 11 607,6 m², térfogatuk pedig 32 489,2 m³. 

A 

A B 

B 
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Uralkodnak az 1 és 10 m3 közötti térfogattal (43/A. ábra), valamint a 10 és 100 m2 

területtel (43/B. ábra) rendelkező formák 

 

  

43. ábra. A negyedik régió karsztos formáinak térfogatkategóriáit (A) és 

területkategóriáit (B) bemutató hisztogram, a 2017. május 23-ai állapot szerint 

 

Az ötödik régióba tartozik a legtöbb karsztos forma. 2016-ban összesen 119 db-

ot, 2017-ben 111 db-ot térképeztünk. Térfogatuk 2016-ban 10 693,47 m³ volt, 2017-ben 

pedig 30 225,95 m3. Felszíni vetületük 2016-ban 6 125,8 m²-t tett ki, míg 2017-ben 

6 403,8 m2-t. Megfigyelhető, hogy a régióban a kisebb területű beszakadások 

dominálnak. Összesen 13 db olyan forma van, amelyik a 2016-os felvétel idején még 

nem létezett, és 21 db amelyik a 2016-oa felvételen még létezett, a 2017-es időpontban 

azonban már nem. Meg kell jegyezni azt is, hogy e régiót mindkét felvétel időpontjában 

100 %-ban feltérképeztük. Az összehasonlításoknál 98 db formát vehettünk figyelembe. 

Valószínűsítjük azt is, hogy a terület alatt mélyművelés nem folyt.  

Térfogatok tekintetében az 1 és 10 m3 közé eső (44/A. ábra), míg a térfogat 

változásban az 1 000 és 10 000 m3 közötti tartomány az uralkodó (44/B. ábra). A 

felszíni vetület szempontjából a 10 és 100 m2-es (45/A. ábra), míg a változás 

tekintetében az 1 és 10 m2- es tartomány játszik vezető szerepet (45/B. ábra).  

A mélységváltozás, az eddigi tapasztalatokkal szemben, viszonylag kis értékű, 

hiszen a 0 és 1 m közötti kategória a legelterjedtebb (46. ábra). 

 

A B 
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44. ábra. Az ötödik régió karsztos formáinak térfogata (A) és a térfogat 

változásának (B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

 

45. ábra. Az ötödik régió karsztos formáinak területe (A) és a terület változásának 

(B) hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között 

 

 

46. ábra. Az ötödik régióba tartozó karsztos formák mélységváltozásának 

hisztogramja 2016. november 29 és 2017. május 23-a között  

A B 

A B 



49 
 

Összefoglalás 

Aknaszlatinán évszázadokon keresztül óta folyt a só kitermelése. A területen 

végbemenő karsztos folyamatok és a nem megfelő bányászati technológiák 

következtében azonban teljesen megszűnt a kitermelés. Jelen munkában főként a felszín 

változásait vizsgáltuk meg. Ehhez a Google Earth műholdfelvételeit és általunk készített 

drónfelvételeket vettük segítségül. Minden felszíni beszakadást feltérképeztünk és 

megmértünk. 

Összefoglalva a munkánk eredményeit elmondhatjuk, hogy a 2012–2016 közötti 

időszakban a felszíni beszakadások területe jelentős mértékben nem változott. A 

tapasztalható változás a szubjektivitási hiba és a növényzet együttes hatásának tudható 

be. Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy ebben az időszakban a bányát elöntő 

édesvíz telített oldattá vált, így ameddig viszonylag kevés az édesvíz beáramlás, addig 

hasonló aktivitás várható. A felszín alakítását pedig a tömegmozgások végzik. 

A beszakadások száma 2012–2016 között drasztikusan csökkent. Míg a 2012. 

márciusi felvételen 141 db tájsebet láthatunk, addig a 2016. augusztusi időpontban már 

csak 74 db azonosítható be. Ez részben annak köszönhető, hogy több beszakadás 

összeolvadt. A beszakadások számának csökkenése azzal is magyarázható, hogy a 

kisebb beszakadásokat a növényzet az eltelt két év alatt birtokba vette. 

A légi fotozás alapján is vontunk le következtetéseket. Számításaink szerint az 

eddig beszakadt anyag 3 056 296,24 m³-t tesz ki. Azonban a mi adatbázisunk a vízzel 

telített dolinák vízfelszín fölötti részét reprezentálja, így nem meglepő, hogy 2013-ban a 

megyei ökológiai szolgálat szerint a beszakadások mintegy 5 167 820 m³-t tettek ki.  

Összefüggést találtunk a lejtőszög és a terület között, vagyis minél nagyobb egy 

karsztos mélyedés, annál meredekebbek a lejtőszögei.  

Összességében két típusú karsztosodást figyeltünk meg. Az egyik a beszakadó 

bányákhoz köthető a másik nagy valószínűséggel egy természetes karsztosodási 

folyamat.  
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Резюме 

В Солотвині протягом багатьох століть видобували сіль. Але внаслідок різних 

карстових процесів та невідповідні технології, видобування повністю 

припинилося. У нашій роботі ми в основному розглядали зміни поверхні. Цi змiни 

були розглянутi за допомогою супутникових знімкiв Google Earth та 

аерофотозйомки. Усі поверхневі обвали ми зобразили та карті і виміряли.  

За допомогою результатів ми можемо зробити висновок, що за період 

2012-2014 рр. поверхневі обвали значно не змінилися. Вiдчутнi зміни пов’язані з 

суб’єктивними помилками та рослинним покривом. Ці дані вказують нам на те, 

що в цей період прiсна вода в шахтах стала насиченим розчином, і до тих пір,  

поки прісне водопостачання порівняно мале, можна очікувати подібну активність. 

Поверхневі зміни вiдбуваються внаслiдок масових рухiв. 

Число поверхневих обвалів за період 2012-2014 рр. радикально 

зменшилося. Ще в березні 2012 р. на зображеннях можна було бачити 141 

поверхневих обвалів, а вже у серпнi 2016 р. тільки 74. Це в пов’язано із тим, що 

багато обвалів злилося. Але це також може бути пов’язано з тим, що за два роки 

рослинний покрив заволодів цими обвалами. 

За допомогою аерофотозйомок теж можна зробити висновки. Згідно з 

нашими розрахунками обвалена речовина до цих пір становить 3 056 296,24 м3. 

Проте, наша база даних показує територію долин над водою, тому і не дивно, що 

за даними районної екологічної служби 2013 року це значення становить 5 167 

820 м³. 

Ми знайшли відношення між кутом падіння та територією, тобто чим 

більші карстові депресії, тим крутіший кут падіння 

В цілому ми спостерігали два види карстових процесів. Перший 

пов’язаний з шахтами, а другий – з природними карстовими процесами. 
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