
DR.  K E R T É S Z  Á D Á M

1. A  környezetgeológia tárgya

Az utóbbi évtizedben a környezetvédelem  
kérdései a tudományos kutatások gyújtópontjá
ba kerültek. Paradoxul hat tehát, hogy ennek 
ellenére igen kevés tudományos m unka foglal
kozik a geológia környezetvédelem ben betöltött 
szerepével. Annál inkább érthetetlen  ez, m ert 
a geológia a Földet felépítő anyagokkal, a Föl
dön ható folyamatokkal, valam int azon form ák
kal foglalkozik, amelyek az anyagok és folya
m atok közötti kölcsönhatásból kialakultak (a 
geomorfológiát is a geológiai tudományokhoz 
sorolva). Más szóval: a geológiai tudom ányok
tárgya környezetünk jelentős része. A geológiai 
kutatások térbelisége m ellett a földtörténeti 
szemléletmód  az a módszer, am ellyel a földtu
domány régi környezeteket rekonstruál, és így 
a környezet változásának időbeli folyamatát is 
végigviszi, ezáltal egyedülálló perspektívát 
nyújtva a geológia környezetvédelmi alkalm a
zásainak.

A társadalom nak a geológiával szemben tá 
m asztott új igénye egy új geológiai tudom ány
ág, a környezetgeológia kialakulását sürgette. 
E tudom ányág az ökológiai tudom ányok része
ként fog|J%ó fel, tárgya az em ber és a geológiai 
folyamatok, illetve az ember és a Föld anyagai 
közti kölcsönhatások vizsgálata. Ide tartoznak 
tehát azon problémák, am elyek a Föld ,,hasz
nálata” közben m erülnek fel: az ember és a 
Föld közötti konfliktusok. E konfliktusok két 
póluson koncentrálódnak: egyrészt vannak
olyan földi folyamatok, amelyek az emberre 
nézve katasztrofálisak (vulkanizmus, földrengé
sek, stb.) másrészt az emberi beavatkozás kö
vetkeztében a természetre nézve végzetes k i
m enetelű folyam atok  létezésével kell számol
nunk. (1. ábra) Ide sorolható a potenciális te r
mészeti erőforrások becslésének kérdése is, 
vagy m ásként fogalmazva: m ilyen tartalékai
vannak Földünknek, hogy az emberiséget a 
szükséges nyersanyagokkal ellássa. Olyan op
timális együttélés feltételeinek kidolgozása len
ne ezen új geológiai tudom ányág feladata, 
amely az ember és környezete közötti harm ó
niát biztosítaná.

A  modern társadalom fokozódó igényei újabb 
és újabb műszaki létesítm ények stb. telepítését 
követelik, ezért a környezetünkkel kapcsolatos 
gondok csak sokasodni fognak. (2. ábra) A Föld 
népességének rohamos növekedése új területek  
beépítését vonja maga után, további nyers
anyag-, energiaforrás, víz-, táplálék biztosítását 
követeli. A növekvő életszínvonal és ennek to
vábbi növelése irán ti igény, valam int az urba
nizáció folyam ata intenzívebb földhasznosítás-

*Az eredeti anyag kissé rövidített változata.

sál és term észeti erőforrás hasznosításával pá
rosul.

A  környezetgeológia a geológia tradicionális 
tudom ányain alapszik: kétségtelenül magába 
foglalja a mérnökgeológiát és a gazdasági föld
tannak az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos 
részét. A geológia több tudom ányágának vonat
kozásában a környezetiség elsősorban az isme
retanyag új szempont szerinti átértékelését je
lenti. A kérdésfelvetésből következik a problé
ma interdiszciplináris jellege: ökológia, geoló
gia, geográfia, építészet, szociológia, regionális 
tervezés, várostervezés, környezetvédelem stb. 
tudom ányainak együttm űködésére van itt szük
ség. Mindez nagyszerűen bizonyítja, hogy — a 
társadalmi, gazdasági igény hatására — a tudo
mányok ism ét az integráció irányában fejlőd
nek (a korábbi differenciációs periódus után), 
és így a környezetgeológia problem atikáját leg
alábbis integrált földtudom ányi értelmezésben 
kell megközelítenünk.

A kapitalizmus viszonyai között a környezet
geológiai követelmények érvényre ju ttatása 
meglehetősen nehéz, am int erre P. T. Flawn 
(3) amerikai szerző is utal. Bármely „natural 
research company” kapitalista gazdasági vállal
kozás, am ely versenyben áll, és profitot kell 
felmutasson. Ennek következtében nem vehet 
figyelembe környezetvédelmi ,,project”-eket, 
kivéve azt az esetet, ha versenytársai is á ra t 
emelnek, a  környezetvédelem  költséges intéz
kedéseit végrehajtandó. Ezzel szemben a szocia
lista társadalomban a környezetgeológiának le
hetőségei vannak, am elyekkel azonban nem  
mindig élünk!

Az urbanizáció folyam ata sajátos, egészségte
len anyagcserét hoz létre a város és a  — mond
juk  így: — nem városias területek  között. A 
város egyre több term észeti erőforrást igényel 
a városon kívüli területektől, ugyanakkor egy
re nagyobb mennyiségű hulladékot, szem etet 
ad vissza ezeknek a területeknek. Közben ma
ga a  város, a szennyeződés m agja is terjeszke
dik. A geológus jelentős m értékben befolyásol
hatja  ennek az anyagcsere-folyam atnak az 
egészséges irányba való terelését. Ez indokolja, 
hogy a környezetgeológia és a városgeológia 
gyakran szinonim értelem ben használt fogal
mak. (3. ábra) Egyfelől a városokban a legin
tenzívebb a földhasznosítás, másfelől itt kell a 
legjobban védekezni a potenciálisan romboló 
geofolyamatok ellen. Ha a város geológiai vi
szonyait jól ism erjük, ezzel költséget takarítha
tunk  meg, illetve emberi életet m enthetünk 
meg.

A fentiek alapján a geológia környezetvéde
lemben betöltött szerepét az alábbi témacso
portok szerint célszerű tárgyalni:

a) Az em berre káros geofolyamatok (nem 
tárgyalom)
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b) Természeti erőforrásaink jövője és a kiak
názásuk következtében előállt környezet- 
védelmi problémák (Lásd 2.)

c) A természeti környezetre káros antropogén 
folyamatok és a velük kapcsolatos kör
nyezetvédelmi problémák (Lásd 3.).

Az alábbiakban — terjedelm i okokból — csu
pán az utóbbi két kérdéskört vizsgálom.

2. A  természeti erőforrásokkal kapcsolatos 
környezetvédelm i problémák

Természeti erőforrásaink, vagy (1) nyers
anyagok, vagy (2) energiahordozók, vagy pedig 
(3) az életfenntartást közvetlenül szolgáló erő
források. Ez utóbbi kategória a legproblemati
kusabb, az idetartozó erőforrások nagy része 
(levegő, víz, élelem) sem m ivel sem helyettesít
hető. A  helyettesíthetőség m ellett fontos kérdés 
a megújíthatóság. M egújítható pl. az erdő, vagy 
az élelem. A m egújítás azonban csak addig le
hetséges, amíg a környezet az ehhez szükséges 
adottságokkal rendelkezik. Nincs ugyanis arra 
biztosíték, hogy azok a biológiai folyamatok, 
amelyektől az ember függ, mindig végbe tud
nak m ajd menni. Ha a víz és a levegő elszeny- 
nyeződött, illetve ha a növekvő népesség „meg
eszi a következő évi vetőmagot”, nem lesz meg
újítható erőforrás.

A nem m egújítható erőforrások (az ásványi 
nyersanyagok és az energiahordozók) is hatal
mas m értékben fogynak. Felvetődik tehát a 
kérdés: meddig tudják a természeti »rMorrások 
az ipari társadalom növekvő igény еЩ ^еЫ qíte- 
ni a népesség ugrásszerű növekedése mellett? 
Nem vállalkozom a kérdés megválaszolására, 
csupán a rra  szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy a növekvő igény egyre több bánya tele
pítését követeli, hiába akar tehát a környezet- 
védő geológus minél több nemzeti parkot, te r
mészetvédelmi területet, vagy legalábbis urba- 
nizált területek helyett mezőgazdasági hasznosí
tású térségeket. A  környezetvédelem  (term é
szetvédelem) és az ásványi nyersanyagok iránti 
növekvő igény ellentmondásáról van tehát itt 
szó.

A  konfliktus lényegében a földhasznosítás 
módjának megválasztásával oldható fel. Három 
fontos tényező befolyásolja a földhasznosításról 
szóló döntést: (1) a terület geológiai és topog
ráfiai viszonyai; (2) a  társadalom  haszna a föld- 
hasznosításból; (3) a terület „birtokosa”. Ez 
utóbbi a szocializmus viszonyai között is döntő 
tényező. Bár elvileg a föld az „állam é” , a gya
korlatban pl. egy mezőgazdasági tsz, vagy egy 
iparvállalat jól jövedelmező földhasznosítási tö
rekvését akadályozza meg a környezetvédelm i 
szem pontok érvényre juttatása. Ugyanakkor 
hangsúlyozandó, hogy a legjövedelmezőbb és 
ugyanakkor optimális földhasznosítás — a kapi
talista gondolkodással ellentétben — nem a pilla
natnyilag legnagyobb profitot hozó tevékenység, 
hanem  az, amely hosszú távon a legjobb az 
egész társadalomnak. így pl. egy városi zöldte
rület nagy időtávlatban hasznosabb lehet, m int 
egy lakótelep. Ennek ellenére az a tapasztalat,
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hogy a környezetvédelmi szempontok érvény
re ju ttatása meglehetősen nehéz, még szocia
lista országokban is. A  helyes megoldás kom p
romisszum: olyan jogi és gazdasági intézkedé
sek szükségesek, amelyek kötelezik a nyers
anyagtermelőket, hogy a „megsebzett” felszínt 
ismét használhatóvá tegyék (rekultiválják), 
megakadályozzák a felszínm ozgásokat. (süllye
déseket, rogyásokat), és a szilárd, cseppfolyós 
és gáznemű szennyezőanyagok káros környeze
ti hatásait.

A természeti erőforrásokkal kapcsolatos 
konkrét feladatokat a 3. fejezet a la tt tárgyalom, 
mivel ezek is a term észetre káros antropogén 
folyamatok közé sorolhatók.

3. A  term észeti környezetre káros antropogén 
folyamatok

Az  emberi beavatkozás m egváltoztatja a fel
szín topográfiáját, új, antropogén domborzati 
form ákat hoz létre; m egváltoztatja a föld, víz, 
levegő kémiai összetételét, kedvezőtlen bioló
giai változásokat hoz létre. Az alábbiakban a 
legfontosabb kedvezőtlen beavatkozási módokat 
foglalom össze.

3.1 A  bányászat és következm ényei

Az alábányászás káros hatásainak kutatása 
elsősorban a műszaki földtan és a geofizika 
feladata. A felhagyott vágatok idővel be
rogynak, ennek hatása a felszínen defor
mációk form ájában jelentkezik. A defor
mációk alakja földtani, rétegtani, tektoni
kai, anyagszerkezeti-petrográfiai tulajdon
ságoktól, valam int az időtényezőtől, a té r
beli kiterjedéstől és a művelési módtól 
függ (4). Az egy-, vagy többfázisú mozgá
sok eredm ényezte deformációk változatos 
alakúak. A mozgásúk hatására régi, inaktív 
vetők is aktivizálódhatnak. Az alábányászás 
következtében létrejö tt deformációkkal 
kapcsolatos legfontosabb feladat ezek to
vábbi fejlődésének  kutatása. Az sem kö
zömbös, hogy ezek a negatív form ák ho
gyan befolyásolják környezetünk felszín
fejlődését, hogyan változtatják meg az 
ökológiai viszonyokat.
A külszíni fejtések látványos sebhelyek, 
amelyek térben egyre jobban terjednek. 
Oldaluk gyakran csúszik, roskad. A kőfej
tők természetvédelmi kérdéseket is felvet
nek: a lefejtett anyag nem  pótolható és 
lehangoló látványt nyú jt (pl. Badacsony, 
Naszály, stb.). A felhagyott homokbányák, 
homokgödrök a mögöttes terü let hátráló 
omlását, felárkolódását okozzák. Jól hasz
nosíthatók m int szemétlerakóhelyek.
A meddőhányók, m in t antropogén form ák 
számos problém át vetnek fel (ezek közül 
talán legfontosabb az öngyulladás kérdése). 
A geológus feladata a m eddőhányók he
lyének helyes megválasztása és további fej
lődésének irányítása. Ez utóbbi végül a 
rekultivációba torkollik. Ennek során arra

kell törekedni, hogy a domborzat egyensú
lyi fejlődését biztosítsuk.
A  bányászat a felszín alatti vizek életébe 
is beavatkozik: akadályozhatja, lassíthatja 
a talajvíz áramlását, m egváltoztathatja a 
felszíni lefolyásviszonyokat, leművelheti a 
felszínt a talajvízszint alá. így antropogén 
tavakat, lefolyástalan mélyedéseket hozhat 
létre. Források vizét elapaszthatja, illetve 
ezek keletkezését elősegítheti. E kérdések
kel a  környezetorientált hidrogeológiának 
kell foglalkoznia.

3.2 A z utak, vasutak szerepe

A  burkolatlan utaknak látszólag nincsen 
különösebb környezetmódosító szerepük, 
csak a helyi eróziós viszonyokat befolyá
solják. Hazánkban igen gyakoriak a lösz- 
m élyutak, illetve a laza üledékes területek 
m élyútjai, melyek előbb-utóbb vízmosássá 
alakulnak és így környezetmódosító szere
pük jelentős. Gyakran keréknyom is víz
mosás kialakítását eredményezheti. Egy 
domboldalon vezető út a domboldali lejtő 
egyensúlyi fejlődését megváltoztatja, m int
egy kettéosztja azt. Az ú t a felső lejtő
szakasz helyi erózióbázisává alakul, mögöt
te pedig kisebb hordalékkúpok kialakulása 
figyelhető meg.

3.3 A  szemétlerakással kapcsolatos kérdések

A  szemétlerakás szerteágazó gondokat szül, 
ezek egy része azonban csak közvetett ha
tásból fakad (pl. légszennyeződés). Geoló
giai kérdés viszont a fo lyékony szennyező
anyagok felszín alatti tárolása. A felszín 
a la tti tározótér lehet természetes (kőzetre
pedések, pórusok, üregek), vagy m estersé
ges. Talajvízszint alatti mesterséges tározók 
létesítését hidrogeológiai vizsgálatokkal kell 
előkészíteni. A legtöbb szennyezőanyag 
olajmezőkön adódik (sós víz), a legveszélye
sebb pedig a radioaktív-szennyeződés.
A folyékony szennyezők felszín alatti tá
rolásának három fő módja ismeretes: (1) a 
szennyeződést nagymélységű permeabilis 
összletbe injektáljuk; (2) cementiszappal 
keverve palás rétegek közé eresztjük; (3) 
sókőzetekben mesterséges tár.ozóteret lé
tesítünk. Ez utóbbi eljárás a legköltsége
sebb és egyben a legtökéletesebb, ezért a 
mérgező anyagokat lehetőleg ezzel a mód
szerrel kell tárolni.
A  szilárd halmazállapotú hulladékok fel- 
halmozódásának következményeként egy
részt a felszín arculata változik meg, más
részt kémiai változások jönnek létre. A ve
szélyeztetett szféra nagysága attól függ, 
hogy a hulladék m ennyire tekinthető szi
lárdnak, és m ilyen m értékben bocsát ki gá
zokat, illetve cseppfolyós anyagokat, ezál
tal a felszíni, illetve felszín alatti vizek 
szennyeződését idézve elő. Ebből adódóan 
a geológus feladata a szemétlerakó hely op
tim ális kijelölése — lehetőleg a  talajvíz
szint felett ■—, a szennyeződési potenciál
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tényezőinek elemzése és a  szemétlerakás, 
m in t domborzati form a további sorsának 
irányítása.
Szem étlerakóhelynek igen alkalmasak egy
kori bányagödrök, kőfejtők, ezek száma 
azonban véges. Ezért több módon is pró
bálkoznak a szem ét újrahasznosításával: pl. 
építőipari alapanyaghoz próbálják hozzá
keverni (3).
Külön hulladéktípus a városi hulladék. Ez 
abból adódik, hogy az új építések, illetve 
rombolások során a város alapzatán m ester
séges feltöltés keletkezik. Ez a  városi hulla- 
dékfeltöltés stabilitási és szennyeződési 
problém ák forrása. A városi hulladékhoz 
hasonlóan más speciális hulladékfajták is 
léteznek, ilyen pl. a fém es hulladék.
A felsoroltakon kívül számos más káros 
antropogén tevékenység is létezik, ezek 
tárgyalását e dolgozat keretei nem teszik 
lehetővé. Igyekeztem a legfontosabbakra 
koncentrálni. Végezetül megkísérlem a 
geológus környezetvédelm i feladatainak 
szintetikus összefoglalását.

4. A  környezetgeológus feladatainak  
összefoglalása

1. A helyes földhasznosítási mód m egvá
lasztása, a  földhasznosítás hosszú távú  
kihatásainak mérlegelése.

2. A korábbi helytelen, környezeti ártal
makhoz vezető földhasznosítás romboló 
hatásainak felmérése, javaslattétel a kö
vetkezm ények elhárítására.

3. Javaslattétel á term észetvédelm i körze
tek  kijelölésére.

4. A regionális tervező m unkájának segítése 
a tervezett te rü let környezetgeológiai 
problém áinak feltárásával.
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