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Az em ber, ahhoz, hogy életbenm aradásához
szükséges feltételeket m egterem thesse; em berré
válása óta környezetátalakító tevékenységet
folytat és a term észeti környezetet fokozatosan
m űvi környezetté alakítja át. Eközben viszony
lag korán felism erte a környezetátalakítással
kiváltott veszélyeket. E felism erésre az egyik
jellem ző reagálás a „vissza a term észethez” elv
és jelszó általános elterjedése volt. A passzív
védekezéstől azonban m ég nagyon hosszú volt
az út addig, amíg az em beriség eljutott ahhoz
a felism eréshez, hogy a környezetátalakítást
csak a környezetvédelem szem pontjainak leg
m esszebbmenő figyelem bevételével szabad vé
gezni.
U gyanakkor nyom atékosan alá kell húzni,
hogy am ikor környezetvédelem ről beszélünk,
nem csak a term észeti környezet védelm éről
van szó, hanem annak az em ber által kialakí
to tt m űvi környezetnek a védelm éről is, am it
éppen a term észeti környezet veszélyeztet. Gon
dolok itt olyan term észeti jelenségekre, m int a
földrengés, vagy a felszínmozgások, am elyektől
az általunk létrehozott és életü n k fen n tartásá
hoz nélkülözhetetlen m űvi környezetet kell
megvédeni.
Mind a m űvi, m ind a term észeti környezet
védelm ében a hangsúlynak — a meglévő káros
jelenségek felszámolása m ellett — a megelőzé
sen kell lennie. Megelőzést azonban a műszaki,
technológiai megoldások m ellett, elsősorban a
tudatos területfelhasználási, területfejlesztési
tevékenység biztosít. Ez m inden esetben in
terdiszciplináris feladat, teh át a különböző
tudom ányok
vonatkozó
ism eretanyagának
kom plex figyelem bevételét jelenti. E tudom á
nyok sorában jelentős szerep ju t a környezetföldtannak.
A többirányú környezetföldtani m unkavégzés
egyik legfontosabb terü lete az építőipari fel
táró, előtervező tevékenység. M inden'építési te 
vékenység területfelhasználással jár, továbbá
szinte valam ennyi építési m unka erőszakos be
avatkozást jelent a környezet korábban kiala
kult egyensúlyi állapotába. M indezek alapján
leszögezhetjük, hogy a környezet alakításában
az építési tevékenység m eghatározó szereppel
bír. ugyanakkor a környezet is sok vonatkozás
ban befolyásolja az építési tevékenységet.
A tulajdonképpeni építési m űveletet te 
rületfelhasználási, területrendezési tevékeny
ségnek kell megelőznie. Ezek a feladatok kör
nyezetvédelm i szem pontból is rendkívüli előre
látást igényelnek, hiszen nem nehéz belátni,
*Az eredeti anyag kissé rövidített változata.

hogy az itt elkövetett hibák a későbbiekben
nem, vagy csak rendkívüli költséggel m egszün
tethető környezetvédelm i problém ák forrásai
lehetnek. H azánkban az elm últ évtizedekben
több új város, lakótelep épült. Ezek helyének
kijelölésénél nem m indig vették megfelelő súlylyal figyelem be a környezetföldtani viszonyo
kat. így k erü lh etett sor D unaújváros helyének
kijelölésére, vagy az újabb problém ák közül
Salgótarján, Miskolc felszínmozgás-veszélyes
területeinek beépítésére.
A területfelhasználási döntések m eghozatalá
nál term észetesen több problém ával is szem be
kell nézni. Ilyenek:
— a legkedvezőbb beépítési lehetőségű te 
rületeket m ár korábban igénybe vették;
— az em beri tevékenység igen eltérő jel
legű és m értékű káros környezeti hatá
sai a még igénybe vehető szabad terü le 
teket m ár terhelik, így azok használat
ba vételének m űszaki, gazdasági p ara
m éterei m ind kedvezőtlenebbé válnak;
— a m ég viszonylag kedvező beépíthetőségi adottságokkal rendelkező területek
térbeli elhelyezkedése nem felel meg a
népgazdaság és a társadalom érdekeit
szolgáló területfejlesztés irányainak.
Term észetesen ilyen körülm ények között sem
m ondhatunk le arról, hogy a viszonylag legked
vezőbb adottságokkal rendelkező terü letek et
vegyük igénybe.
Ehhez a környezetföldtan
nagy segítséget n y ú jth a t olyan kérdések tisztá
zásában m int:
— a
felszínm ozgás-veszélyes
területek
vizsgálata,
lehatárolása, veszélyességi
kategóriákba való besorolása, védekezé
si m ódok m eghatározása;
— szilárd és folyékony hulladékok elhe
lyezésére alkalm as terü letek kijelölése;
— felhagyott külszíni bányák rekultiválásában való részvétel;
— a m egvalósulásra kerülő építm ények
várható környezetátalakító hatásának
előrejelzése;
— a földrengésveszélyes terü letek lehatá
rolása ;
— alábányászott (alápincézett) területek
lehatárolása.
A felsorolt tevékenységi körben a környezetföldtan számos jelentős eredm ényt é rt el, nem
kis m értékben m egnövelve a geológusok szak
m ai tek intélyét a m űszaki szakem berek között.
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