
K O C H  L Á S Z L Ó

A környezetvédelem  komplex tudomány, 
mely nem nélkülözheti a különböző szakembe
rek közös m unkáját. A gyakorlati környezetvé
delem számos, csak a földtan felől megközelíthe
tő kérdést ve t fel. Ezek csak a földtan különböző 
ágazatainak, a környezetvédelem  szempontjából 
hasznosítható törvényszerűségeinek és vizsgála
ti módszereinek, valam int a regionális földtani 
kutatás eredm ényeinek ism eretében oldhatók 
meg.

Az alábbiakban a földtani környezetvédelm i 
feladatok néhány fő ágát m u ta tjuk  be vázla
tosan, a lehetőségek m iatt nem  törekedve sem 
a teljességre, sem a részletes kifejtésre.

A  mezőgazdaság földtani környezetvédelm e

A  földtan feladata e kérdéskom plexumban 
elsősorban a talajerózióval kapcsolatos. A ta
lajeróziót befolyásoló földtani tényezők közül 
legfontosabb a talaj fizikai minősége, mely 
nagyrészt az anyakőzettől függ, valam int a  lej
tőszög. Ezek ism eretében legfontosabb feladat a 
talajerózió szem pontjából veszélyes területek  
kijelölése, illetve a  m ár m egindult folyam at ki
m utatása. Az areális erózió hatását, a  talaj 
szintjeinek meglétét, vagy hiányát próbaszon
dázásokkal. kutatógödrökkel vizsgálhatjuk. Jó 
tám pontot nyú jt növénytakaró nélküli állapot
ban a felszín foltszerű kivilágosodása. Ez meg
felelő léptékű légifotóról is felismerhető. A 
lineáris erózió m egindulását friss, meredek 
falú vízmosások m utatják. A felism ert jelensé
geket térképen rögzíthetjük, m ely alkalmas a 
védekezés módszereinek terü leti kijelölésére.

A futóhomokos területek  körülhatárolása, er
dősítés, vagy más haszonnövények telepítése 
céljából szintén földtani feladat.

A vízföldtani szem pontokat a mezőgazdaság 
területén  is érvényesíteni kell. Káros a túlzott 
műtrágyázás, m ert a növények által fel nem 
használt, a talajban meg nem kötődő anyagok 
a m élybe szivárogva, rontják a vízminőséget.

Településföldtani környezetvédelm i feladatok

A  települések környezetében egyre nagyobb 
gond a kommunális és az ipari szem ét elhelye
zése. A szemétégetés csak a  jövőben és a nagy 
városokban oldja meg a  problém át. Legáltalá
nosabb a szemét felhalmozása rendszerint 
völgyben, vagy felhagyott kavics-, homok-, kő
bánya gödrében, udvarában, teh á t vízföldtani- 
lag kiem elt helyeken. A kavics, homok jó víz
vezető, a  kőbányák nagyrésze mészkő, a  völ
gyek a felszíni, ill. sokszor a felszín a la tti víz-

*Az eredeti anyag kissé rövidített változata.

mozgás frekventált területei. A szem etet a rá
hulló csapadék átöblíti, s gyakran a talajvíz is 
átáram olhat rajta . A kémiailag oldódó, káros, 
esetleg toxikus anyagok, a bakteriális szennye
ződések szinte akadálytalanul ju thatnak  a kör
nyező talaj-, sőt rétegvízbe, ahol a szűrődés ha
tásfoka és távolsága kőzettani és vízföldtani vi
szonyoktól függ. Ezért szükséges, hogy a sze
m éttároló helyek vizet á t nem eresztő, vagy 
rosszul vezető képződményekre kerüljenek, íme- 
lyet a földtani viszonyokat figyelembe vevő gon
dos tervezéssel érhetünk  el.

Rendkívül nagy veszélyt jelen t a szemét ösz- 
szetételének az utóbbi években bekövetkezett 
megváltozása a műanyagok megjelenése miatt. 
Ezek a m esterséges vegyületek nem bomlanak 
el, így a káros baktérium -tenyészetek tovább
élésének melegágyai.

Speciális és rendkívül fontos feladat a rádió
aktív-, vagy nagytömegű ipari toxikus anyag
tem etők megtervezése és kivitelezése.

Ugyancsak komoly problém át jelent a kom
m unális és az ipari szennyvizek mennyiségének 
ugrásszerű megnövekedése. Ezek jelentős része 
tisztítatlanul, vagy csak derítve ju t a felszíni 
vízfolyásokba. A szennyezett víz a felszín felől 
földtanilag körülhatárolható helyeken beszivá
roghat a talaj-, sőt adott esetben a rétegvizekbe 
is. Az innen származó ivóvizekben kellemetlen 
ízek, habosodás, toxikus és bakteriális hatások 
jelentkezhetnek. Az ivóvízkutak környezetén 
átfolyó szennyvizek, derítő- és zagyvatavak ha
tása a rendszeres vízkémiai és bakteriológiai 
vizsgálatokkal kim utatható. Ugyanilyen veszé
lyeket rejtenek  magukban a  hegységperemen 
kibukkanó, karsztforrások vízgyűjtőjén keresz
tülfolyó szennyezett vízfolyások, vagy szemét- 
depóniák. Ezért a vízgyűjtők körülhatárolása 
fontos földtani feladat.

A szennyező anyagok közül a legveszélye
sebb a kőolaj és származékai. A gépesítés és a 
motorizáció fejlődésével ugrásszerűen megnö
vekedett a kőolaj (és származékainak) nagytö
megű tárolóhelyeinek, vezetékeinek és kereske
delmi egységeinek száma. A tartályok, vezeté
kek törése, repedése, gondatlan kezelése esetén 
nagytömegű olaj ju tha t a felszín alatti vizekbe. 
Ezért a  fenti objektumok helyeinek kijelölése 
és tervezése nem nélkülözheti az előzetes föld
tan i vizsgálatokat, szakvéleményezéseket.

Nem megoldott a  decentralizáltan keletkező 
fárad t olajok begyűjtése, hasznosítása sem, pe
dig szabadon elengedve hasonló károkat okoz
hatnak.

Építésföldtani környezetvédelm i feladatok

E szempontból többek között a  lejtőmozgásra 
hajlamos terü letek  kijelölése földtani feladat.
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Ez a felszíni morfológiai jegyek és a rétegsor 
alapján elvégezhető. Az ilyen területeken felépí
te tt objektumok súlyuknál, vízmozgást irányító, 
vagy vízszintet emelő hatásuknál fogva a már 
ismert lejtőmozgásoknál nagyobb m éretűek 
is lehetnek. A kérdés vizsgálata m ár a 
távlati tervezésnél szükséges.

A víztárolók feliszapolódásának lecsökkenté
se sem nélkülözheti az előzetes földtani vizsgá
latokat. A síkvidéki víztárolók a környező te
rületen a talajvízszintet általában megemeli, 
amely károkat, illetve a művelési ág megváltoz
tatásának szükségességét okozhatja a mezőgaz
daságban. Az ilyen hatások előzetes vizsgálatok 
során előre körvonalazhatók, de a rendszeres 
talajvízszintfigyelés utólag sem hanyagolható el.

Mélyépítési objektum (mélyalap, alagút, ak
na, csatorna) létesítése során megváltozhat a 
vízmozgás iránya. Bekövetkezhet a különböző 
rétegek vízének kommunikációja, akár oly for
mában is, hogy a felső, magasabb nyom ásfelü
letű összletből a víz az alatta lévő, alacsonyabb 
nyomásfelületű rétegvizes összletbe áramlik. Ez 
esetben a felső szinten talajvízszintcsökkenés 
léphet fel.

A földtani kutatás környezetvédelm e

E részben elsősorban a mélyfúrásos kutatás 
által okozható környezetkárosodás megelőzésé
nek lehetőségeit tárgyaljuk. Minden fúróberen
dezés tulajdonképpen egy kis ipari üzem, mely 
szennyezheti a felszínt, és technológiájánál fog
va a felszín a la tti képződményeket. A veszélyek 
okozói elsősorban a fúrásoknál használatos folyé
kony anyagok, az iszap és az olaj. A létrehozható 
kár elsősorban a felszínt felépítő kőzet és a fúrás 
közben harántolandó összlet vízföldtani tu la j
donságaitól függ. Különösen veszélyes a karsz
tosodott mészkő és dolomit,, főleg nyílt karszt 
esetében, valam int a nagyon durva, igen jó víz
vezető, laza törmelékes kőzetek. A felszínen 
problémát okozhat a gépek, alkatrészek kezelé
séhez és működésével kapcsolatban használt 
olajok gondatlan keaelése, a fáradt olajok el
engedése a talajba, vagy közeli vízfolyásba. A 
mélyfúrásoknál használt iszapok bizonyos ese
tekben használhatatlanná válnak (telítődés fu- 
radékkal, cementtel). Ezeket az iszapokat sok
szor elengedik külszíni vízfolyásokba, ahonnan 
tavakba, tározókba is bejuthat. A víz zavaroso- 
dása, kémiai tulajdonságainak megváltozása, a 
kolloidális iszapszemcsék lebegése biológiailag 
és esztétikailag káros. Külszíni tározókba, vagy 
a talajvízbe jutva megakadályozza a  víz ivó-, 
esetleg ipari vízként való felhasználását, halas
tóban halpusztulást okozhat stb. Ezért az el
használt iszapot lehetőleg egy vizet záróan ki
képzett szikkasztóban kell tárolni a fúrás m el
lett, m ajd befejezés után betemetni, illetve még 
folyékony állapotban szeméttárolóba, bánya
üzemek közelében a m eddőhányókra kell szál
lítani. Az iszapok hatása nem egyforma. A víz
kutatáshoz ma is gyakran használt agyagos 
iszap viszonylag kevésbé ártalmas. A betonitos

iszap, a kolloidális szemszerkezetnél fogva hosz- 
szabb ideig tartó lebegést eredményez. Újabban 
azonban kezdenek elterjedni a polimer iszapok, 
amelyek szilárdanyag-tartalm a ugyan rendkí
vül kicsiny, de éppen a polimerek akadályoz
zák meg a kolloidális anyagok kicsapódását, sőt 
egyesek szerint maguk is káros biológiai hatást 
gyakorolnak. E kérdés még további vizsgálato
kat igényel.

A m élyfúrás technológiai műveletében szer
számok elakadásánál, m egszorzásánál, a men
tés során sok esetben használnak gázolajat. Ez 
a fúrólyuk nyitott szakaszának rétegvizeit 
szennyezheti, főleg a fúrószerszám forgatása és 
a szivattyú további működtetése közben, miál
tal az olaj szinte belepréselődik a rétegekbe.

Különösen karsztos összletekben gyakori az 
iszapszökés. A fúrás által harántolt repedés- és 
járatrendszerben a fúróiszap egy része, vagy 
egésze megszökik, tehát az öblítőkor teljesen 
meg is szakadhat. Nyílt, hegyvidéki karszt 
esetében fi hegységperemi, általában vízművesí- 
te tt karsztforrások szennyeződhetnek, ez a tele
pülések vízellátásában komoly fennakadásokat 
okozhat. Ilyen esetben szerepet jászthat az öb
lítőiszap készítéséhez használatos víz minősége, 
esetleges eredeti bakteriális, vagy toxikus 
szennyezettsége is. Ezért a felhasznált vizeket 
előre meg kell vizsgálni, szükség esetén előze
tes kezelésben (pl. klórozásban) kell részesíteni. 
Az iszapszökéseket cementtamponálással, a 
karszt átharántolása u tán  pedig palástcem ente
zett béléscsőrakat elhelyezésével mielőbb meg 
kell szüntetni. Csökkenti a  problémát, bár fú- 
rástechnikailag nehézségeket okoz, ha a karsz
tos összletet, vagy szakaszt csak tiszta vízzel 
fú rjuk  át. A polimér iszapok használata nyílt 
karsztnál, erős karsztosodás esetén mellőzendő. 
Törmelékes összletben, fedett, m élykarsztban a 
fenti események kisebb arányban és m éretek
ben jelentkeznek. Karsztban környezetvédelmi 
szempontból a  betonitos iszap javasolható.

Nyitott karszton potenciális veszélyt jelent
hetnek a gondatlanul elhelyezett, nem szaksze
rűen készített árnyékszékek is, ha azokat pl. 
víznyelő aljába, vagy oldalába helyezik el.

Ivóvízkutak m élyítésénél a próbakompresz- 
szorozás idejét lerövidíthetjük, ha a kútba be
építendő szerelvényeket előtte letisztítjuk és 
fertőtlenítjük. Ily módon megakadályozhatjuk, 
vagy lecsökkenthetjük a bakteriális és kémiai 
anyagok bejutását a víztartó összletbe, illetve a 
vízbe és ham arabb elérhetjük a megfelelő víz
minőséget.

Bányageológiai környezetvédelem

Az ásványvagyon védelm ére itt nem térünk 
ki. A bányaüzem ek működése során is számos 
környezetvédelmi kérdés vetődik fel. Ennek 
egy része kimondottan földtani, vízföldtani 
probléma. Az első a m eddőhányóval kapcsola
tos. Már az elhelyezés tervezésénél is figye
lembe kell venni a földtani szempontokat: ke
rülni kell a megcsúszásra hajlamos területeket, 
nem szabad elzárni felszíni vízfolyásokat, ráte
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lepíteni meglévő forrásra. Ugyanis a lehetősé
gek szerint el kell kerülni, hogy a csapadékon 
kívül más víztömeg is keresztülszivárogjon ra j
ta, m ert anyagában általában sok, term észettől 
idegen, oldódó, szennyező anyag is felhalmozó
dik. A meddőhányó laza anyaga ugyan szűrő
ként viselkedik, de hatásfoka nagyon sok té 
nyezőtől: a kőzetanyag minőségétől, fagyállósá
gától, a feldaraboltság m értékétől függ. Általá
nos gyakorlat, hogy a meddőhányók egyben az 
üzemek szeméttelepei. Ez csak akkor engedhető 
meg, ha ism erjük a szűrőképességet, vagy ha 
csak rosszabb elhelyezési lehetőség van. A 
meddőhányó alól kifolyó vizek m inőségét rend
szeresen kell ellenőrizni. Am ennyiben a  meddő
hányó rádióaktív anyagokat is tartalm az, az 
ABBSZ megfelelő előírásait kell alkalmazni. A 
meddőhányó anyagából általában erős a por
képződés. Ezt tala jja l való letakarással és nö
vényzettel való betelepítéssel lehet megakadá
lyozni. A meddőhányón a talajtakaró általában 
hosszú idő a la tt alakul ki és alacsonyabb rendű 
növények spontán betelepülésével indul meg. 
A kérdésben szükséges a talajtani és erdészeti 
szakemberekkel való együttműködés.

Más jellegű feladatokat jelent a felszín közeli 
bányászat elhagyott üregeinek felszakadása. E 
fölött a kőzetek repedezettsége, porozitása meg
nő, ezért a ráhulló csapadékvíz nagyobb része 
szivárog le. Ez vízhozamnövekedést okoz. 
Amennyiben a felszakadás domborzatilag oly 
helyre esik, amely a vizeket összegyűjti, öv
árokkal. vagy töltésrendszerrel biztosítani kell 
a víz elvezetését.

Hasonló a helyzet a süllyedő területen  átha
ladó állandó vízfolyásokkal is, m elyeket még a 
bányam űveletek megkezdése előtt szilárd bu r
kolattal kell ellátni.

A bányaüzemekben a term elés során fakadó 
és kiemelt víz sok esetben jelent gondot. Á lta
lában e víz minősége olyan, hogy közvetlenül 
nem. illetve csak ipari vízként használható fel. 
A legtöbb helyen m a is egyszerűen felszíni víz
folyásokba engedik a kifolyó vizet, ez pedig an
nak elszennyeződését okozza. Nagyon kevés 
helyen oldották meg a kiem elt bányavizek tisz
títását és fertőtlenítését, amely az ipari (fúró)

vízként való visszatáplálást is lehetővé teszi. 
Sok helyen kivitelezhető a bányatérségben való 
csapolás, a vizek összegyűjtése és betáplálása 
hálózatba. Ez gazdaságilag jelentős tényező le
het. A véglegesen elengedett vizet csak tisztító
művön keresztül szabad a felszíni vízfolyásokba 
ju ttatn i. A kérdés megoldásánál az ABBSZ 
megfelelő fejezetét figyelembe kell venni. Rá
dióaktív szennyezettség esetén külön intézke
déseket kell tenni, hogy a m egengedett ha tár
érték  alatt m aradjunk.

A bányam űveletek a fölöttük elhelyezendő 
víztömegekre is kihatnak, a víztartalom tól és a 
porozitástól függő depressziós tölcsért alakíta
nak ki. Ennek körzetében szám ítani kell bánya
kárra, vagyis az ásott kutak és sekélyfúrások 
vizének elapadására (vízelvonás). Ezért a várha
tó határon belül a vízellátást települések ese
tén meg kell oldani. A kialakult depressziós 
tölcsér té r  és időbeni változásait vízszintmegfi- 
gyelő hálózat rendszeres észlelésével és az ada
tok feldolgozásával figyelemmel kell kísérni, 
hogy a szükséges intézkedések időben megtehe
tők legyenek. A közelben lévő vízkutak, vízmű- 
területek, vízellátásába bekötött források irá
nyában a megfigyelő hálózatot megfelelő sűrű
séggel kell létrehozni. M érni kell a depressziós 
területen  átfolyó patakok, vagy ott fakadó for
rások vízhozamait. Hasznos, ha a bányaüzem 
környezetéről vízm érleget készítünk. A dep
ressziós területen  a növényzet is károsodást 
szenvedhet a talajvízszint erőteljes lesüllyedése 
m iatt. Ez mező- és erdőgazdálkodási problémá
kat vethet fel, és együttm űködést tesz szüksé
gessé a különböző szakem berek között.

A bányászat vízminőségi és depressziós prob
lémakörénél a helyi vízügyi igazgatóságok ható
sági jogkörrel rendelkeznek.

*

A tanulm ány nem törekedhetett teljességre, 
s elsősorban a  problémák felvetéséig ju thattunk  
el. Ha azonban a gondolatok helyesek, vagy 
akár v itákra is adnak okot, s ezeket tovább sző
jük, akkor újból előreléptünk egy kis lépéssel.
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