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1 Bevezetés
1.1

Témaválasztás indoklása

A permakultúra, mint integratív tudományterület és gazdálkodási rendszer megjelenése
a 19. század első felére tehető. Úttörője az ausztrál Bill Mollison, ám más nevek is
megelőzték munkásságát. Több terület közös részhalmazának tekinthető, ugyanis több
oldalról született meg az igény egy egységes, globális természeti-emberi harmóniát
megteremtő, gyakorlatban is alkalmazható, illetve elsősorban gyakorlatban alkalmazható
tudományterületre. Témaválasztásom alapja a több szempontú, globális megközelítésen és
felelősségvállaláson

alapuló

tudományterületek

jelentőségének

egyre

sürgetőbb

felismerése és megismertetése.
Mit jelent pontosan a fogalom? A magyar nyelvű, ökológiai gazdálkodás témáját
széleskörűen feldolgozó szakirodalom egyikének meghatározása szerint (MAKKAI 2008) a
permakultúra az angol „permanent agriculture”, azaz „állandó mezőgazdaság” szavak
összetételéből származik. Bill Mollison (1979) egyik legelső munkája, a Permaculture II.
alapján a kifejezés egy integrált, szukcesszíven fejlődő, az ember számára hasznos állatok
és növények kapcsolathálózatán alapuló módszert jelöl. Más megfogalmazásban, Toby
Hemenway (2009) szerint a permakultúra az emberi élőhelyek és mezőgazdasági
rendszerek olyan összehangolását jelenti, mely a természetben zajló ökológiai
folyamatokat utánozza, veszi mintául. A rendszer minden egyes elemét annak szükségletei,
általa nyújtott hasznok, és alapvető tulajdonságai által összehangoltan illeszti az egészbe.
A „perma” szótag időben állandót, önfenntartót jelent, emiatt igyekszik is olyan,
elsősorban évelő, kultúrákra alapozni: fákra, cserjékre, évelő lágyszárúakra, melyek a
gyakorlati ráfordítást nélkülözik vagy csak minimálisan igénylik. A permakultúra a nálunk
jobban meghonosodott „fenntartható” mezőgazdasági kultúrát is jelölheti.
Ha a szakember természettudományos szempontból, vagy egyszerűen csupán
érdeklődés, kíváncsiság által hajtva figyeli meg környezetét, akár mesterséges környezetét
is, ökológiai kapcsolatokat vél felfedezni a rendszer tagjai között. Az ökológiai
gazdálkodás tehát ennek a rendszernek a maximális érvényesítésére törekszik mesterséges
környezetben is. Ennek szemléltetésére Baji Béla (2011) egyik példája szerint például
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virágokat, növényeket ültetünk ragadozó rovarok számára, hogy az így táplált
zengőlegyek, fürkészdarazsak, fátyolkák más, számunkra káros fajokat pusztítsanak, vagy
csupán biztosítsák azok egészséges egyensúlyát, és meggátolják a túlszaporodást. Az
ökológián, természeti kapcsolatokon túlmutatva mindez kiegészül a gazdaság összes többi
elemének rendszerbe foglalásával, tehát a haszonállatokat, építményeket, domborzati és
vízrajzi adottságokat is bekapcsoljuk a működésbe. A permakultúra az ökológián,
mezőgazdaságon túl antropogén tudomány is, ugyanis egyrészt az ember maga is része
ennek a rendszernek, másrészt akár emberi közösségek számára is biztosít élhető
környezetet, továbbá közelebbi kapcsolatot biztosíthat a csere, helyi piacok lehetőségének
megteremtésével, szemben a jelenlegi piacgazdasági rendszerrel, melyben a termék, az
előállító illetve a vásárló között közvetlen kapcsolat nem áll fent. A rendszer működését
bizonyítja, hogy mindez már számos helyen megvalósult, városi környezetben is
(„közöskertek”, városi permakultúra).

1.2

Történeti áttekintés

A permakultúra megszületésének okai, indítékai
„Ha az ember továbbra is ilyen mértékben folytatja a Föld tartalékainak fölélését, akkor
el fogja pusztítani az élővilágot, és önmagát is. Megoldásként a természetben zajló
ökológiai folyamatok minél teljesebb érvényesítését javasolja az ember élőhelyén, és
szükségletei megtermelése során” (BAJI 2011). A közelmúlt pozitív fordulatának
tekinthető, hogy a fent említett életmód iránti igény egyre növekvő tendenciát mutat, és
egyre többen szeretnék magukat függetleníteni a globális mezőgazdasági és piacgazdasági
rendszerektől, és egyúttal jobban megismerni az önellátó gazdálkodás módszereit.
„Folyamatosan kapunk híreket ökológiai katasztrófákról, mely aggasztó lehet minden
ember számára. Fogyasztói társadalmunk a pusztulás szélére sodor bennünket. A Földön
élés jogát kiterjesztettük a Föld kihasználására is. Önös érdekek miatt halmozunk fel
gazdagságot, erőt, területet, amely nagyon erkölcstelen akkor is, ha egy személyhez, egy
intézményhez vagy egy államhoz köthető” (MOLLISON 2002). A folyamatosan sulykolt
ipari és mezőgazdasági növekedés, mint ideális eszmény indokolatlan és hamis, hiszen
korlátolt keretek között a folyamatos növekedés nem megvalósítható, illetve a források
totális kimerítése felé halad, és figyelmen kívül hagyja az a tényt, hogy ezen a bolygón
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minden folyamat egyensúlyban van minden más elemmel és folyamattal, különben
elkerülhetetlen az összeomlás egy bizonyos határ felett. Összességében minden ökológiai
etikai elv visszavezethető „a Föld védelmére (annak minden létformájával együtt), az
emberek védelmére, hogy a fennmaradásukhoz szükséges források rendelkezésre álljanak
számukra, továbbá cél, hogy korlátot szabjunk a populáció növekedésének és a
fogyasztásnak”

(MOLLISON

2002).

A

legelső

pont

alapvetően

szükségelteti

gondolkodásmódunkat azt illetően, hogy a bioszférát egyenrangú partnernek tekintjük,
vagy csupán egy olyan világnak, melynek szerepe az, hogy kiszolgáljon bennünket. Miután
megfigyeljük a természet elemeinek egymásra utaltságát, együttműködését, érdemes lenne
ezt rávetíteni társadalmunkra is, mely szintén a bioszféra alkotója. A természet mintájára
együttműködve és egymást támogatva létezni a társadalomban, mely szemlélet sokkal
inkább az együttműködés, mint a versengés és szembenállás szellemét erősíti. Ennek
további lépése, hogy az emberiség, mint egy család szemléletét minden élőlény, mint egy
család szemléletére ugyanúgy ki tudjuk terjeszteni, majd mindezen elveket a gyakorlatban,
azaz kertünkben, családunkban, és tágabb környezetünkben is alkalmazni. Fenti
gondolatokból adódik az is, hogy a permakultúrás gazdaság tervezésének másik, alapvető
szempontja a minimális energia- és anyagfelhasználás. „Kiemelt figyelmet fordítanak a víz
és szerves anyagoknak a lehető legtöbb alkalommal történő felhasználására, a
gazdálkodásba történő visszaforgatásra” (MAKKAI 2008).
Mozgalom előzményei
Az ökológiai gazdálkodás témájában íródott szakkönyvek nagy része elsősorban Bill
Mollisont tartja a permakultúra atyjának, habár maga egyik legelső kiadványában (1979)
azt a megállapítást tette, miszerint „Fukuoka, The One Straw Revolution című könyvében
írta le a permakultúra alapvető filozófiáját. Összefoglalóan ez egy filozófia arról, hogy
inkább a természettel együtt dolgozzunk, mint ellene; türelmes és gondos megfigyelésé,
megfontolatlan munka helyett; és a növényeket és állatokat összes funkciójukkal együtt
szemlélve, ahelyett, hogy egy végtermékkel rendelkező rendszernek tekintenénk őket.” A
mozgalom születését ettől függetlenül köthetjük időponthoz is. Egy három évvel később
megjelent brosúrában (MOLLISON 1981) írt bővebben a kezdetekről: 1975-76 időszakában
született meg az általános érdeklődés a téma iránt. Mollison egy ismerőse érdeklődése által
bekerült egy rádióműsorba Melbourne-ben, melyet az emberek hatalmas érdeklődése
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fogadott. Ezen idő alatt tanítványa, David Holmgren diplomamunkáját írta permakultúra
témájában, Bill Mollison pedig már egy kézirattal rendelkezett. Tanítványa kutatásait
támogatva született meg közös munkájuk eredményeként a Permaculture One. A könyv
hatására később összeállt emberek egy csoportja, akik közösen szerettek volna értekezni a
témában, így létrehoztak egy egyesületet. A következő öt évben 35 ilyen csoport indult
Ausztrália-szerte. A későbbiekben Bill elutazott Amerikába is, hogy könyveit terjessze,
előadásokat tartott. Számos alkalmi műhely indult itt és világszerte is permakultúra
oktatókkal, akiknek meg kellett felelniük bizonyos szigorú kritériumrendszernek: legalább
két éven át kellett tanulniuk, alaposan megismerniük a permakultúra területét.
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2 A vizsgálat elméleti háttere és eredményei
2.1

Rendszerszemléletű gondolkodás

„Érdemes mindenekelőtt azzal kezdeni, hogy ökológiai és rendszerszemléletű
megközelítésben nem elegendő „csupán a komponensekre, tényezőkre önmagukban,
hanem a kapcsolataikra is szükséges figyelni, illetve arra, hogy e komponensek funkciói
hogyan támogatják egymást.” (MOLLISON 2002). Amint az több szakirodalmi műből is
ismeretes (PÁSZTOR és OBORNY 2007), minden élő organizmus és a rendszerük, melyben
élnek nyitott rendszer. Mindez azt jelenti, hogy összetett működésüket egymás között
történő folyamatos anyag- és energiakicserélődés által biztosítják. Mindez egyre
komplexebb állapotig zajlik, és egyúttal egyre nagyobb mennyiségű energia megkötése
történik”. Ezáltal érdemes az egész rendszert összefüggéseiben vizsgálni. Azonban
mindezt – a komplexitásból adódóan – nem tudjuk a klasszikus megismerési, kutatási
tudományos módszereinkkel megtenni, ugyanis egy ennyire bonyolult, ökológiai
szempontból horizontálisan és vertikálisan is szerteágazó rendszert nem tudunk „bevinni a
laborba”, és a néhány szempontos megfigyelés sem szolgáltathat elegendő információt.
Teljesen más szemlélet szükségeltetik, mely szakemberek számára tudománytalannak
tűnhet. A megismerés nem egy vagy több elem kiemelésével, tehát nem a beavatkozás
módszerével történik – hiszen azzal, hogy magunk is részt veszünk a kísérletben, annak
megváltozik természetszerű működése –, hanem a természetes közegben történő
alaposabb, hosszabb megfigyeléssel. Egy adott környezetet csak így vizsgálhatunk, Bill
Mollisont (2002) idézve: „a biológia területén sohasem fognak törvények létezni”.

2.2

Gyakorlati megvalósítás

A legalaposabb felmérés, ha a tervezéssel együtt ismerjük meg egy terület ökológiai,
klimatikus és terepviszonyait. Ehhez mindenekelőtt szükséges a tényezők ismerete. Amint
azt korábban tárgyaltam, mindez integrált tudásból és megismerésből származik. Az egyes
látszólag akár egymástól távol álló tényezők együtt adják meg az egész működését. Ez
egyrészt adódik az etikai alapokból is, tehát környezetünk minden elemét és szerepét
tiszteljük, beleértve önmagunkat, az embert is, másrészt a természet mintájára, be is
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illesztünk minden egyes elemet, ha annak akár kis, de számunkra hasznos funkciója lehet.
Az alábbiakban felsorolom a tervezést megelőző áttekintést Bill Mollison (2002) nyomán,
aki a könnyebb átláthatóság kedvéért, csoportokat határoz meg. Különbséget kell tennünk
a technika, stratégia, eszközök és ezek összeállítása között:
• Technika: Egydimenziós komponens: azt határozza meg, hogy hogyan csinálunk
valamit. Fél évszázaddal ezelőtt elsősorban csak erre koncentrált a hagyományos
kertészeti és mezőgazdasági szaktudás.
• Stratégia: Az előző tényezőhöz hozzáadja az időt. Például minden vetésnaptár egy
stratégiának felel meg. Az összes technikai eszközt egy időbeli rendszerbe
szervezi, mely jövőbeli céljaink elérését szolgálja.
• Az eszközök magukban foglalják az összes anyagot, alapanyagot, melyekkel
dolgozni szeretnénk.
• Összeállításuk pedig ezen felsorolt korábbi összes elem együttese, tehát például
egy adott technika, mellyel egy épületet létrehozunk, és elhelyezzük benne és
körülötte a hasznos fajokat, társulásainkat”.
Hogyan jutunk el ezek megfelelő kiválasztásához? Az elméleti és gyakorlati ismeretek
összevonásával szintén konkrét módszert javasol a szerző, melyek a tervezéshez
elvezetnek. Elsőként „az analízis a komponensek karakterisztikáját szedi pontokba”, mely
komponensek lehetnek akár a legegyszerűbb dolgok is, akár egy példánytól kezdve az
egészen bonyolult rendszerekig. Az adott eszköz karakterisztikáját tekintve megnézhetjük
azok számunkra és a rendszer más eleme számára hasznos tulajdonságait, és azt, amit
mindehhez igényel, tehát az anyagfelhasználás-hozam mérlegét nagyon leegyszerűsítve.
Ebből a szempontból nem permakultúrás az, amihez extra energiabefektetés szükséges,
hogy kielégítse a ráfordítás szükségletét, vagy ez nem pótolható kevés befektetéssel, és az
sem, mely haszontalan anyagokat állít elő, ha a hozam oldalán túl sok felesleg jelenik meg,
melyet a rendszer nem tud semlegesíteni vagy felhasználni. Fontos megemlíteni még azon
feltételek biztosítását, melyek közvetlenül sem az „input”, sem az „output” oldalán nem
jelennek meg, ám az elem egészséges fennmaradásához szükségeltetnek, hiszen ez is etikai
szempont. Visszatérve a klasszikus példára, mely az egész permakultúrás irodalomban
reprezentatív értékűvé nőtte ki magát: A csirketartás. Az állat esetében a szabad mozgástér,
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kapirgálás és fajtársakkal való kapcsolattartás biztosítása. Az anyag- és energiafelhasználás
és eredmények között helyezkedik el az adott elem, melyhez több hasonló, például rokon
faj is létezik, ám eltérő adottságaik lévén más az igényük, és mást is nyújthatnak
számunkra, illetve esetenként könnyebb fenntarthatóságot is biztosíthatnak. Felvetik a
kreatív módon történő helyettesíthetőség lehetőségét. Erre kiváló példa Baji Béla (2011)
kísérlete, aki a házityúk és japán tyúk keresztezéséből sokkal életrevalóbb, jól tojó
állományt hozott létre, melyet arra alapozott, hogy a japán tyúk egyébként éberebb,
elővigyázatosabb, csibéit szorgosan gondozó faj.”
Habár jelen dolgozatban elsősorban az ökológiai kapcsolatokra és a földrajzi, klimatikus
feltételekre helyeztem a hangsúlyt, fontos megemlíteni, hogy számos egyéb, kevésbé
ökológiai vonatkozású, vagy azzal kapcsolatot mutató szakterületeken (biogeográfia egyes
területei) felül sok fontos elemet kénytelen voltam elhanyagolni a téma terjedelme miatt,
mint például a mesterséges térbeli elemek (üvegház, gyümölcsöskert, napsugár-tó, állatok
menedéke stb.) szerepeinek vagy a lakókörnyezet megteremtésének és elhelyezésének
tárgyalása. A szociológiai vonatkozások (emberi kapcsolatok újraszerveződése) pedig még
további fejezeteket igényelnének. Mindez érintőlegesen említésre kerül egyes témakörök
kapcsán.

2.3

A környezet, mint minta a tervezésben

Az élő és az élettelen környezet összekapcsolása
Az ökológiai és abiotikus kapcsolatok megértése céljából a tervezők általában mintát
vesznek a természetről. Ehhez szükséges a megfigyelés, majd a minta pragmatikus
lekövetése. Ennek szemléltetésére Mollison (2002) egy rövid és tömör példát írt le. „Ha
valahol él pálma, kúszónövény, örökzöld, melyeket fűnemű évelők szegélyeznek, és a
földet gumós és hagymás növények borítják, illetve gazdag a régió madárfaunája, akkor
ugyanott mindezt újraépíthetjük vagy imitálhatjuk a saját területünkön is felhasználva
néhány őshonos fajt, mint pionírt, növényeleséget, majd ehhez adhatjuk az imént felsorolt
növényeket, majd hasznos madárféléket is. Ugyanígy tervezhetünk szélfogónak fás
területeket, vagy ennél is tovább gondolva idegenhonos egzotikus fajokat telepíthetünk,
melyek hasznosabbak, mint az elszegényedett és leromlott helyi flóra vagy fauna.”
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2.4

Földrajzi és éghajlati tényezők

Ha egészében vizsgáljuk területünket, akkor látni fogjuk, hogy az életföldrajzi,
éghajlattani, domborzati és ökológiai szempontok elválaszthatatlanok, így mindegyik
tudományterület bizonyos fokú ismerete elengedhetetlen. Elsőként a domináns klimatikus
viszonyokat vesszük szemügyre, majd ezt követően a – permakultúrában még inkább
szerepet játszó – mikroklimatikus hatásokat írjuk le.
2.4.1

Globális éghajlati rendszerek szerepe

Mint azt a meteorológia témájával foglalkozó szakirodalom (AHRENS 2001) is
összefoglalja, a földi atmoszféra hő- és légáramlását főként a nagy légkörzési rendszerek
és az óceáni cirkuláció irányítják. Péczely György (1998) éghajlattan-témájú szakkönyve
alapján a genetikus jellegű éghajlat-osztályozás az adott éghajlati viszonyokat létrehozó
okokra fektet hangsúlyt, és azon belül is elsősorban az általános légkörzésen alapul. Ezt
követve jelen dolgozatban Ahrens (2001) illetve Lutgens és Tarbuck (2013) művében
ismertetett csoportosítás alapján határoztam meg a klímaöveket kiegészítve modern
elnevezésekkel: Esetünkben a troposzférának van jelentősége, ugyanis ez alakítja ki a nagy
légkörzési rendszereket, mely három jellegzetes szélövet tartalmaz:
• Trópusi cella – Hadley cella: a 30. szélességi fok magasságában leereszkedő
légtömegek (hideg, száraz levegő), melyek az egyenlítő irányába áramlanak,
ahol felemelkednek (nedves, meleg levegő). Keleties szelek alkotják. Ez a cella
a trópusi és szubtrópusi területeken dominál.
• Mérsékelt övi cella – Ferrel cella: A közepes szélességek légköri cirkulációja. A
térítők magasságában ereszkedik le a hideg száraz levegő, és a sarkkörök
magasságában emelkedik fel. A felszínhez közelebb nyugatias szelek
dominálnak.
• A sarki cellában keleties szelek uralkodnak a felszín közelében. A két cella
határán meleg, nedves levegő emelkedik a magasba. A feláramlott levegő egy
része a pólus felett lesüllyed, kialakítja a poláris magasnyomást. A felszínen a
szelek keleties irányúak.

8

Természetesen a szelek nem állandóak, a nyomási övek is folyamatosan változnak, és
ezek a vonások csak hosszútávon mutatnak megközelítőleg hasonló mintázatot. Mindezt az
óceánok, kontinensek eltérő mértékben befolyásolják, a Föld tengelyferdesége és forgása
tovább árnyalja a képet. A Föld forgása miatt fellép egy eltérítő erő (Coriolis erő), így az
áramlás sem egy egyenes mentén történik, hanem spirál alakban: az alacsony nyomású
rendszerekben befelé és felfelé, míg a magas nyomású rendszerekben lefelé és kifelé fúj.
A felfelé (és befelé spirálisan) áramló levegő az alacsony nyomású rendszer, vagy más
néven depresszió vagy ciklon. Gyakori a borult, szeles idő, eső, hó és a változékonyság.
Ott, ahol a levegő lefelé mozog magas nyomású területeknek, vagy anticiklonoknak
nevezzük. Jellemzői, hogy kevésbé változékony, és jó vagy kedvező időjárás kíséri. A
magas nyomású rendszerek az alacsony nyomásúakhoz viszonyítva nagyobb területet
fednek be, lassabban mozognak és hosszabb élettartamúak. (A mérsékelt övi ciklonok azért
kevésbé feltűnőek a trópusiakhoz képest, mert sokkal nagyobbak, 1000 - 4000 km
szélesek, így a szél sebessége is kisebb).
Eltérő sűrűségű és hőmérsékletű légtömegek közötti határt jelentik az időjárási frontok.
E légtömegek találkozásánál az eltérő sűrűségkülönbség alapján a könnyebb, melegebb
levegő felemelkedik a hidegebb és sűrűbb fölé. A most ismertetett néhány általános légköri
jelenség alapján levonható a következtetés, hogy a klimatológia nem szigorúan egzakt
tudomány, és csak rövidtávon lehetnek biztos előrejelzéseink. Hasonló okok miatt Bill
Mollison (2002) véleménye szerint a korábbi éghajlati zonális rendszerek felületesek,
ezáltal elavultak, ugyanis kevés klimatikus tényező figyelembevételével születtek,
többnyire a csapadékmennyiség-besugárzás összefüggéseire alapozva. (Ez szintén a
megfigyelés, és helyi sajátosságok megismerésére ösztönöz). További probléma szerinte,
hogy átlagokkal számol, melyek szintén nem a valós képet tükrözik. Ennek különös
jelentősége az, hogy napjainkban egyre több extrém időjárási eseménnyel kell számolnunk,
extrém mennyiségű csapadékkal, széllel, hőmérséklet-ingadozással. A kevés tényezős
mérés további problémája, hogy a szél, eső és napsugárzás dinamikusan és folyamatosan
kölcsönhatásban állnak, tehát ezek önmagukban történő vizsgálata kevés információval
szolgálhat arról, hogy egy-egy növény vagy állatfajra milyen hatást gyakorolnak. Fenti
okokból kiindulva a nagy éghajlati rendszerek mélyebb vizsgálatától és csoportosításától
eltekintek, és az atmoszférát működtető erőket teszem vizsgálat tárgyává, melyeket különkülön is megtapasztalunk és megfigyelhetünk területünkön.
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2.4.2

Csapadék

Az agrometeorológiai szakirodalom (SZÁSZ és TŐKEI 1997) szerint „a csapadék a
mezőgazdasági termelés egyik legfontosabb éghajlati eleme. Mivel termesztett növényeink
és erdeink vízellátását kevés kivételtől eltekintve a természetes csapadék biztosítja, a
csapadék a termést meghatározó egyik legfontosabb tényező. Ezt azért is hangsúlyoznunk
kell, mert hazánk területén a hulló csapadék mennyisége általában nem elégíti ki a
növényeink által támasztott igényt.”
Mollison (2002) a csapadék kérdését leredukálja két fő forrására, a felhőkből származó
csapadékra és a felszín közelében a kondenzáció eredményezte vízre. Többnyire csak az
előbbit mérjük, és tudjuk is hitelesen mérni, noha az utóbbi is nagy jelentőséggel bír egyes
élőhelyeken, például magashegyi erdőkben. Lutgens és Tarbuck (2013) definíciója alapján
a pára a harmatpont alá csökkenő levegő kicsapódó vízgőztartalma. Leggyakoribb formája
a páraköd, ahol a földfelszín kisugárzása következtében a közvetlenül fölötte elhelyezkedő
légréteg víztartalma kicsapódik. Tiszta éjszakák, beáramló nedves légtömegek, a
földfelület gyors hővesztése, száraz felszín (gyorsabban hűl) és szélcsendes időszakok
vagy nagyon gyenge szélmozgás (1-5 km/óra) segíti kialakulását. A felszín feletti 3-100
cm magasságban a legintenzívebb a ” kiülepedés”. Mollison (2002) kiemeli, hogy talán
meglepő módon pont a sivatagos területeken jelentkezik jelentősebb mennyiségű köd, mint
csapadék (4-5cm/év), mely a csepegtető öntözés lehetőségét rejti magában, így fontos
csapadékforrást jelenthet egy ilyen limitált környezetben.
Nem csupán a csapadék mennyisége, de eloszlása is jelentős szempont lehet, ugyanis a
szélsőségek vezetnek kiszáradáshoz, a tartós hervadási pont eléréséhez, illetve
talajerózióhoz, a talaj kapillárisainak túltelítettségéhez, fizikai károsodáshoz. Így ha
megvizsgáljuk a csapadék hasznosulását eloszlása alapján, azt látjuk, hogy a csapadék
hatékonysága a talaj típusától és nedvességtartalmától függ az agrometeorológiai
vizsgálatok szerint (SZÁSZ és TŐKEI 1997). Tehát „a különböző hidrometeorológiai
vizsgálatok alapján az 5,0, illetve a 20,00 mm-t elérő vagy meghaladó napokat kell
mérvadónak tekintenünk. Ez a csapadékmennyiség ugyanis a párolgási veszteség ellenére
is minden talajban raktározódik. A túl nagy csapadékból jelentős mennyiség elfolyik a
felszínen.

Ebből

kiindulva

a

közepes

nagyságú

csapadékot

tekintjük

a

leghatékonyabbnak.” Növénytermesztési szempontból fontos a csapadékmennyiség
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alakulása tenyészidőszakban. Bill Mollison (2002) szerint az átlagoknál informatívabb
szám a várt csapadékeloszlás és intenzitás, és nem szabad elhanyagolni az áradásokról
készült feljegyzéseket sem. Ezen adatok fontosak abból a szempontból is, hogy a víz
limitáló feltétele az életnek és a fejlődésnek is, illetve azért is, mert a vízigény és vízhiány
csak emelkedő tendenciát fog mutatni a közeljövőben modern mezőgazdasági
módszereink, és a hosszútávon fenntarthatatlan nyugati életszínvonal következtében is. A
jelenség a fejlődő országokban már szembetűnő, ahol a talajvíz intenzív mezőgazdasági
felhasználásából következő talajszárazság miatt egyre mélyebbről és egyre több kút
létesítésével kell a vizet a felszínre juttatni, ami egyre több sót tartalmaz, így teljesen
tönkreteszi a terményt. A fenti okokból adódóan is fontos szempont a permakultúrás
tervezésben a víz gyűjtése, tárolása vagy konzerválása, tehát a vízvesztés megakadályozása
2.4.3 Napsugárzás
A napsugárzás összetételének megértése fontos abból a szempontból, hova és milyen
területi elemek közé szeretnénk telepíteni permakultúrás kertünket, és egyúttal a növényzet
megfelelő kiválasztása céljából is. Több forrás alapján (VARGA-HASZONITS 1987,
MOLLISON 2002) a napenergia két beérkező formája illetve megoszlása: direkt napsugárzás
(20-30%) és diffúz napsugárzás (16-19%), és az utóbbinak a magasabb szélességi fokok
felett (38˚ felett) nagyobb a jelentősége, ahol ez a beérkező energiának akár 30%-át is
kiteheti. (A diffúz napsugárzás, mint egyedüli energiaforrás a sarkokon akár 100% is
lehet.) Az ultraibolya vagy rövidhullámú sugárzás mindössze 1,5-2 százaléka éri el a
földfelszínt, károsítva a földi élőlényeket. A látható fénynek pedig 41 százaléka éri el a
felszínt. A hosszúhullámú sugárzás (hősugárzás) és rádióhullámok nagyrészt a hősugárzó
testekből belső oxidáció által vagy pedig az átalakított rövidhullámú sugárzás által
keletkeznek. Az atmoszférába visszavert hősugárzás legfőbb forrása a földfelszín maga
(Az elnyelt sugárzás 67 százaléka verődik vissza a Földről).
„A sugárzás mennyisége egyenlő az elektromágneses hullámok energiájának
mennyiségével.” (SZÁSZ és TŐKEI 1997). Mindez a fénysugárzás és hősugárzás
szabályozza vagy szükséges az alábbi földi biológiai folyamatokhoz: Fotoszintézis,
virágzás, csírázás. A sugárzás tulajdonságait a helyi adottságok erőteljesen befolyásolják a
szoláris okokon felül, ezért ebben a fejezetben főként a fényjelenségek egyes fizikai
tulajdonságait, biológiai szerepét, azaz a növények fiziológiai állapotára gyakorolt szerepét
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csak felületesen összegzem. További tulajdonságait a mikroklimatikus tényezők között
írom le.
Varga-Haszonits (1987) definíciója szerint az albedo az egy felületre érkező
elektromágneses sugarak visszaverődési képessége, amit látható hullámhossztartományban
vizsgálunk. A visszavert fénynek szerepe van abban, hogy környezeti tereptárgyak vagy
növények mennyi fényhez jutnak. További fénysugárzás nyerhető a testek által
abszorbeált, majd kisugárzott (infravörös) fényből.
A talaj és a hasonló sűrű felületek sok fényt nyelnek el, és raktároznak azáltal, hogy az
elnyelt fényt csak lassan sugározzák ki, így hőmérsékletük késéssel követi a napsugárzás
ingadozásait, tehát a legalacsonyabb hőmérsékletet hajnal után és nem hajnalban
mérhetjük. A kisugárzásból adódó hőveszteség okoz fagyokat a völgyekben, medencékben
éjszakánként. Síkságokon, nagy tisztásokon, ugyanez a hideg levegő okozhat fagyokat,
ahol lehömpölygő hideg levegő felgyűlik hajnalban és a korareggeli órákban. Az albedo,
mely adódik színekből, azaz a fény különböző hullámhosszúságaiból illetve az anyag
összetételéből, fény visszaverő-fény áteresztő képességéből, abból a szempontból fontos,
hogy

milyen

tulajdonságokat

mutat

sugárzással

szemben.

Ilyen

szempontból

megkülönböztetünk fényvisszaverő (refrektáló), fénytörő (refraktáló), fényelnyelő
(abszorbens) és fényáteresztő (transzmittáló) közegeket.
Ha tisztában vagyunk azzal, hogy használni kívánt építményeink, eszközeink,
növényeink milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ilyen szempontból, akkor eszerint
tudjuk is őket alkalmazni majd, azaz terepplasztika és növényvédelem szempontjából
fontos és felhasználható jelenségek. Mollison (2002) ilyen esetekben javasolja például
határterületeken, fás társulás, erdő szélén a mesterséges tavakat, mint fényvisszaverő
felületeket. Tankönyvek fénytani fejezetei (EROSTYÁK és LITZ 2003) alapján tudjuk, hogy,
ha közeghatárra fény esik, akkor a fény egy része visszaverődik, más része behatol a
közegbe, és például egy sima vízfelület jó fényvisszaverő felület, így visszavert
napsugarakat saját hasznunkra tudjuk fordítani. További kiváló példa erre az üvegház és a
napsugártó összekapcsolása (2.4.3-1. ábra) Baji Béla (2011) szerint, aki pont e
funkciójából adódóan napsugártónak nevezte el azt a tavat, mely a ház (kárpát-medencei
viszonyok között) déli oldalán helyezkedik el, ahol télen a napsugarak kis beesési szöge
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miatt a visszatükrözött sugarak is alacsonyan érkeznek egy felületre, melegítve ezáltal
például egy üvegházat.

2.4.3-1. ábra: Napsugártó Bill Mollison nyomán
(Forrás: Baji 2011)

2.4.4

Hőmérséklet

Amint az a sugárzástani részben is szerepel, forrásai a közvetett és közvetlen a
napsugárzás. A Föld felszíni hőmérséklete rendelkezik egy belső állandó hőmérséklettel,
mely a belső geotermikus folyamatokból származik, és néhány méteres mélységben már
mérhető, ám esetünkben mégis a földfelszíni, és a vegetáció miatt jelentős néhány méteres
réteget tekintjük legmeghatározóbbnak élettani folyamatok szempontjából. Ez a
hőmérséklet változik az eltérő mennyiségű és minőségű napsugárzás hatására.
A talaj hőmérséklete
A Föld felszínét alapvetően víz és kontinentális talaj alkotja, melyek tulajdonságai
jelentősen eltérnek egymástól. Témánkban alapvetően szárazföldi területeket elemzünk,
így jelenleg csak a szárazföld hőmérsékleti vonatkozásaira szorítkozom. Összegezve az
agrometeorológiai és talajtani ismereteket és méréseket (STEFANOVITS 1992, SZÁSZ és
TŐKEI 1997), a talaj színtere a hőmérsékletvesztésnek, párolgáshő elvonásával szintén hőt
veszít a felszín és a levegő is. Összefüggésben van egyes csapadékformák képzésével is. A
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talaj és levegő hőmérsékletének alakulásában meghatározó szerepe van a napsugárzást
elnyelő és transzformáló felszínnek. Innen indul ki a hő átadása a talaj mélyebb rétegei
felé, illetve a levegőnek, és a talaj tulajdonságaitól függően a napsugárzás 50-80%-a járul
hozzá a talaj hőmérsékletének emeléséhez. Mindhárom szerző kiemeli, hogy a talaj
felmelegedésének fokát – adott energiamennyiség felvételének hatására – a talaj
hőkapacitása és hővezető képessége határozza meg. „A talajok szilárd vázának fajhői
között nincs lényeges eltérés, így a talajok hőkapacitás-különbségeit a talajokban levő víz
és levegő arányának különbözősége okozza” (SZÁSZ és TŐKEI 1997).
A talaj hőmérsékleti ingadozása fontos tényező, hiszen egyes típusok és állapotuk elég
nagy különbségeket mutat, mint azt a későbbiekben láthatjuk, ezért néhány paramétert
megvizsgálunk, melyek mindezt meghatározzák: Szilárd talajban a hő molekuláris
hővezetéssel terjed. „A talajfelszín alatt élő szervezetek ökológiai igénye szempontjából
különösen

fontos

az

a

kérdés,

hogy

a

molekulárisan

vezetett

hő

mekkora

hőmérsékletváltozást okoz a talajtérben. Itt jegyzem meg Stefanovits (1992) kiegészítését,
hogy hőmérsékletemelkedés adódik a talajban zajló oxidációs folyamatokból is.
Visszatérve a hővezető képesség pontosabb definiálására és a levezetést mellőzve (SZÁSZ
és TŐKEI 1997), ez a termofizikai fogalom a molekuláris hővezető képesség és a
hőkapacitás hányadosa. Mindegyik kutató (STEFANOVITS 1992, SZÁSZ és TŐKEI 1997)
megerősíti, hogy mindezt a talaj nedvességtartalma erőteljesen befolyásolja. Ha a talaj
száraz, akkor a hőenergiának a mélyebb rétegekbe történő levezetése igen lassú, mivel a
talaj pórusterét nagyrészt levegő tölti ki, mely közismerten rossz hővezető, tehát a felső
réteg hőingadozása erőteljesebb. „Amennyiben a talaj sok vizet tartalmaz, hővezető
képessége ugyan nagy, ám hőkapacitása még nagyobb, mivel ez a nedvességtartalommal
lineárisan változik. Ennek következtében a nagy hőkapacitás folytán, bőséges
energiabevitel mellett is hűvös marad a talaj. Az optimális szakasz a két szélsőség között
található, ahol nem is melegszik fel könnyen, és nem is hűl le könnyen a talaj.” (SZÁSZ és
TŐKEI 1997). Szintén az korábbi két szerző munkája alapján röviden említést teszek a
különböző talajtípusok eltérő tulajdonságairól, ugyanis ebben jelentős eltérések is adódnak.
A talajok hőgazdálkodása alapján a homoktalaj alacsony hővezetőképességgel és
hőkapacitással rendelkezik, így hőingadozása erőteljes lehet; a vályogtalaj kiegyenlítettebb
a két fenti tulajdonság alapján, így nincs nagy hőingadozása, ebből következően
mezőgazdasági

szempontból

a

leghosszabb

tenyészidőszakkal

és

a

legkisebb
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fagyveszéllyel rendelkezik; az agyagtalaj sok vizet képes abszorbeálni, így „hideg”
talajnak minősítik. A talajtani tulajdonságok részletezése azért is fontos, mert
hangsúlyozza, hogy a talajművelés (illetve nem művelés) a hőgazdálkodásra hatással van,
és a permakultúrás megközelítés az utóbbit támogatja arra alapozva, hogy a művelés
szerkezetrombolást, talajtömörödést, erózióveszély fokozódását, vízgazdálkodás túlhajtását
és a kedvező rétegezettség megszűnését idézi elő (STEFANOVITS 1992), ezáltal a
hőmérsékletviszonyok átalakulását is.
A levegő hőmérséklete
Újabb fejezetet igényel a levegő hőmérséklete, ugyanis teljesen eltérő fizikai
tulajdonságokkal rendelkező közeg az előzőhöz képest. Amint azt már ismertettem a
bevezető részben, a léghőmérséklet időbeli változásainak fő okai azok a napi és évi
változások, ami a Föld tengelykörüli és a Föld Nap körüli keringése okoz. Közelebbről
megvizsgálva a kérdést, amint azt az előző fejezetben kifejtettem, a talajfelszínt ért
sugárzásnak van alapvető szerepe a levegő felmelegítésében. További agrometeorológiai
témájú szakkönyvek (VARGA-HASZONITS 1987) leírása alapján a levegő felmelegedésének
és lehűlésének mértéket elsősorban a besugárzás nagysága és a felszín fizikai tulajdonságai
határozzák meg.
A levegő felmelegedése pedig a talaj felszínétől indul ki. Szász és Tőkei (1997) szerint
„a hőmérsékleti periódus legfontosabb jellemzői a szélsőértékek (minimum és maximum),
illetve az egyensúlyi helyzetek bekövetkezési időpontjai.” Mint korábban már utaltunk rá,
a besugárzás változásait szabályosan, de időbeli késéssel követik a hőmérséklet változásai.
„A besugárzás mennyisége a napsugár beesési szögétől és a napsugárzás időtartamának
hosszától függ” (SZÁSZ és TŐKEI 1997, PÉCZELY 1998). Befolyásoló tényezők a
felhőtakarás

(borultság),

mely

ingadozást

mérsékeli

és

az

erős

szél,

mely

hőmérsékletkiegyenlítő hatás, illetve a párásság, légszennyezettség, hótakaró (VARGAHASZONITS 1987). Az agrometeorológia (SZÁSZ és TŐKEI 1997) szerint „a
hőmérsékletváltozás évi ritmusa szintén eltolódást mutat az évi besugárzáshoz képest, azaz
az évi hőmérsékleti szélsőértékek a nyári és téli napforduló után (VI. 21. és XII. 23) után
hozzávetőleg egy hónapos késéssel következnek be.”
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Mint említettem, a periodikus változásokat ún. aperiodikus változások teljesen
felülbírálhatják, mint például az advekció, a légtömegek áthelyeződése, illetve sok más
egyéb, de hőmérsékletet térbeli tényezők is befolyásolhatják, ilyenek a horizontális és
vertikális különbségek. Horizontális különbségeket főleg a felületegységre eső
energiamennyiség eltérései okozzák. Péczely György könyve (1998) szerint ezt módosítja
a szárazföldek, jégtakaró és vizek eltérő tulajdonságai, azaz például a víz – jelentős
hőkapacitása miatt – hőmérséklete kiegyenlítetteb, ezáltal a fölöttük elhelyezkedő
légtömegek ingása is jóval csekélyebb a szárazföldekhez képest. Ezt a jelenséget nevezzük
kontinentalitásnak (2.2.2-1. ábra), mely meghatározza a hőmérsékleti ingást (minél
mélyebben haladunk a szárazföld belseje felé, az óceánok kiegyenlítő hatása annál kevésbé
érvényesül), tehát a kontinentalitás fokozódásával csökken a vegetációs időszak hossza.
Leírja azt is, hogy a hőmérséklet vertikálisan is változik. 100 méterenként átlagosan
0,65˚C-ot csökken (télen kisebb, nyáron nagyobb mértékű a csökkenés). Tapasztalhatóak
azonban olyan esetek is, amikor a magasság növekedésével nem változik a hőmérséklet, ha
a felszín közelében izoterm rétegek alakulnak ki.

2.4.4-1. ábra: Az évi középhőmérséklet alakulása Magyarországon. A kontinentalitás hatásának
kifejeződése: A hőmérséklet (és hőmérséklet-ingadozás) emelkedése a kontinens belseje felé haladva.
(Forrás: Péczely 1998)
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2.4.5

Légmozgás

Ismételten az agrometeorológiai szakirodalom (SZÁSZ és TŐKEI 1997) alapján
tárgyalom a főbb, fontos jellegzetességeket. „A levegőben különböző termikus és
dinamikus okokból sűrűségkülönbségek jöhetnek létre, melyek a levegő mozgása nyomán
egyenlítődnek ki” Elsőként kiemelném a szélnyomás jelenségét, melyet az áramló levegő
fejt ki a felszínből kiemelkedő tárgyakra, melyet tárgy alakja is befolyásol. Legfontosabb
számunkra a levegő áramlása a talajközeli térben. A súrlódó felszínek csökkenésével a
szélsebesség a felszíntől távolodva növekszik. A légköri mozgás szerkezete pedig
mindenkor turbulens, ami adódik a felszíni súrlódásból és a mozgó levegő belső
súrlódásából. Az örvényes légmozgás fontos szerepet tölt be különböző anyagok
terjedésében, szabályozza a növények transzspirációját, hőmérsékletét, továbbá a talaj
párolgását. Ezzel magyarázható a szél szárító hatása is.

2.5

Mezoklíma és mikroklíma

A mezoklíma, azaz a „néhány tíz kilométer méretű kistáji jellegzetességek” (BAJI 2011)
jellemzése, köztes jellege miatt nehézkes, ugyanis bizonyos tulajdonságaiban egységes,
más elemek vonatkozásában azonban változatos képet mutat. Szász és Tőkei (1997) leírása
szerint mikroklímákban rendkívül gazdag, amit a térszínforma, növényzet és talaj
heterogenitása hozhat létre. Ide tartozik az antropogén eredetű városklíma vagy a
vízfelületek is és azok szegélyein kialakuló klíma.

2.6

Mikroklíma

Ha távolról vizsgálunk egy területet, hajlamosak vagyunk figyelembe venni csak a
nagyobb régiók éghajlati viszonyait, illetve a fekvést és a magasságot, azonban egy-egy
területen ennél sokkal sokszínűbb képet kapunk, amelyeket mindenképp számba is kell
vennünk, hiszen emberi léptékben, akkora területnagyságban tervezünk, mely folyamatos
törődést igényel. Mikroklímát tekintve még jelentősebb eltérések adódnak, mint
mezoklíma esetében, elsősorban a hőmérséklet és légmozgás változékonyságát tekintve
(PÉCZELY 1998). Városi példa esetén a zöld felületek mikroklíma-módosító hatását tükrözi,
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hogy egy fás ligetes parkban és a tőle 15 méterre található parkoló között, 1,5 m méter
magasságban a különbség eléri a 2-4 ˚C-ot (SZÁSZ és TŐKEI 1997).
A mikroklíma fogalma már egészen 1927 óta ismert Geiger által. Szász és Tőkei (1997)
úgy határozzák meg alapvető vonásait, hogy „a felszín és légkör találkozása közelében
alakul ki, kiterjedése kis térségű, szélsőségesebb, mint a makroklíma, egyes tulajdonságai
időben nem folytonosak és kölcsönhatásban áll a felszínt fedő élő és élettelen
szervezetekkel és anyagokkal”. További meghatározásként, Baji Béla (2011) definíciója
szerint „mikroklimatikus különbségeket elsősorban az eltérő mennyiségű besugárzáskisugárzás, és a felületeket határoló légrétegek felmelegedést-lehűlést követő hőmozgása
idézi elő”.
Mikroklíma mérése
Felmérése történhet nagyszámú mérés alapján és a mikrometeorológiai jelenségek
ismeretében. Megismerése alapvető fontosságú, hiszen az ökológiai kapcsolatok,
mezőgazdasági hasznosíthatóság és építmények létesítésének maximális hasznosíthatósága
alapul rajta. Agrometeorológiai obszervatórium hiánya következtében nem áll módunkban
olyan eszközök használata, mellyel minden adatot mérhetnénk számszerűen, hiszen ilyen
esetben

többnyire

anyagi

vagy

személyi

feltételek

szabnak

határt

ezek

megvalósíthatóságának. Természetesen teljesen pontos méréseket egy ilyen állomás adhat
csak. Ám még ilyen mérések birtokában is akadály, hogy azon adatok, melyeket
felhasználnánk, olyan meteorológiai állomásokról származnak, ahol a hőmérőházak az
egyezményes 2 méteres magasságban mérnek. Annak kihangúlyozására, hogy ez a
magasság milyen mértékben alkalmatlan mikrometeorológia mérésekre, Baji Béla (2011)
bizonyította be tápiószelei kísérleti területén: „a talajfelszínen és a két méter magasságban
mért hőmérséklet között egy derült hajnalon körülbelül három fok hőmérsékletkülönbség
szokott lenni.” Továbbá hat méter magasságban még két fokkal melegebbet mért a két
méteres szinthez képest.
A vizsgálódás kezdetekor természetesen az általánosabb regionális adatok megismerése
a cél. Erre alkalmasak az adott területre érvényes számadatok. Például Magyarország
esetében is több meteorológiai állomás adataiból szerkesztett térképekkel és adatsorral
rendelkezünk.
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Magyarországról elkészült egy hazai albedo-érték térkép is (2.6-1. ábra), mely az
országot 44 poligonra osztja, ezekben az előforduló talajtípusok, természetes növényzet,
szokásos mezőgazdasági növényzetet, hótakaró előfordulása alapján nyert adatokból
dekádonként előállította az egyes poligonokra jellemző részek albedóiból súlyozott, a
poligonra jellemző albedó-értéket (SZÁSZ és TŐKEI 1997).

2.6-1. ábra: Albedo-eloszlás Magyarországon Júliusban
(Forrás: Péczely 1997)

Kiadványok és tanulmányok becslését követően a környező meteorológiai állomások
adatainak súlyozott átlagából becsülhetjük területünk egyes pontjainak, határainak adatait,
például a várható átlagos csapadékmennyiséget (természetesen nem a mikrometeorológiai
vonásokat). Ez a módszer azon alapul, hogy a vizsgált tájat általában legalább három
állomás övezi. Ennek a megközelítésnek hátránya, hogy a domborzati viszonyokat nem
veszi figyelembe. Jelenleg további segítséget jelenthet az AMSZWS magyarországi
projektje (http://www.amsz.hu/news.php), mely amatőr meteorológiai állomások által
feltöltött automata észlelések adatbázisát tartalmazza. A mérést csak meghatározott
műszerekkel lehet elvégezni, és az adatokat az AMSZ rendszerei feldolgozzák. Ennek
segítségével több adatot használhatunk, így pontosabb és hitelesebb információkhoz
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juthatunk. A legcélravezetőbb a területen történő szemle az előzőeket követően. Ehhez
összefoglalóan szükségünk lehet a sugárzási viszonyok, tengerszint feletti magasság, a
domborzat és felszín anyagának és borítottságának valamint a távolabbi környezet
sajátosságainak értékelésére (BAJI 2011). Alapos mérési adatok megismeréséhez példaként
említhető a sugárzási viszonyok értékelésére legáltalánosabban használt, sztereografikusperspektivikus leképezéssel nyert égbolttérkép (SZÁSZ és TŐKEI 1997), mely a Nap
magassági szögét és égtáji irányát, mint égbolti koordinátákat veszi alapul. A vizsgálat
több mérést és szerkesztést tartalmaz, és természetesen egyes mikroklímák esetén különkülön megállapítható. Ennek hátránya, hogy célunk érdekében ilyen hosszas méréssel
nyerhető pontos adatokra nem feltétlenül van szükségünk, és elérhetőbb eszközökkel is
reprezentatív méréseket végezhetünk. Szintén példaként említhetném Baji Béla (2011)
módszereit, aki csupán hőmérők segítségével nyert megbízható adatokat.
Tehát az éghajlati információk megismerése, felhasználása utána következik a mezo- és
mikroklímák feltérképezése, majd a kedvező és kedvezőtlen tényezők megállapítása.
(Például egy délies lejtő több besugárzása által melegebb, de a lejtő természetéből adódóan
erős lehet a csapadékelfolyás.) A számunkra jelentős tényezők megállapítása az alapján
történik, hogy mire akarjuk használni az adott területet.
Az alábbi fejezetekben számba veszem a mikroklíma kialakulásában részt vevő főbb
jellemzőket, melyek általános leírását már korábban megtettem.
2.6.1

Napsugárzás mikroklímában

Mint említettem feljebb, a mikroklímák kialakulásában és fennmaradásában az egyik fő
szerep a sugárzásé: besugárzás, visszaverődés, hosszúhullámú sugárzás. Meteorológiai
megállapítások szerint (SZÁSZ és TŐKEI 1997) besugárzáson belül is a közvetlen sugárzás a
legjelentősebb nagy energiahozama miatt. Hagyományos körülmények között és kis
léptékben nem áll módunkban a beeső sugárzás mérése, így egyrészt olyan adatokat
vizsgálhatunk meg, melyek meteorológiai állomásoknak köszönhetően már egyébként is
rendelkezésre állnak (például sugárzási intenzitás Magyarországon a legmagasabb napállás
idején, földfelszíni globálsugárzás), másrészt saját, nem besugárzást mérő eszközökre
alapozhatunk. A következőkben néhány olyan jelenséget sorolok fel, melyek fontos
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szerepet játszhatnak helyi eltérő meteorológiai értékek megjelenésében Szász és Tőkei
(1997) művének alapján:
„Adott helyen a közvetlen napsütés elmaradása (árnyék), és a szomszédos területek
napsütéses volta a két hely között gyökeresen eltérő légállapotot teremt, ezért az
árnyékjelenség a mikroklimatológiában elsőrendű fontossággal bír.”
Ami a fényvisszaverődést és elnyelést illeti, fontos ismerni, hogy a felszín érdessége az
albedo értékét jelentősen befolyásolja. „Minél érdesebb a talajfelszín, annál nagyobb
energiát nyel el.” Tehát minél nagyobb méretű konglomerátumú szemcsék alkotják a talajt,
annál nagyobb a tárolt energiamennyiség.
A nedvességtartalom szintén fontos tényező, az albedót nagymértékben csökkenti.
„Borult időben csak diffúz sugárzás jut a felszínre, ekkor a vízszintes sík kapja a
legnagyobb értéket, mert a teljes égboltot látja. Ennek ismeretében érthető, hogy a legtöbb
sugárzást nyerő (optimális irányú lejtő) nem merőleges a nap irányára, hanem attól a
vízszintes irányba tér el még derült idő esetén is”, hiszen a globálsugárzásnak, azaz a
napból érkező közvetlen és szórt sugárzás összegének (PÉCZELY 1998) legalább 20%-a
legtisztább időben is szórt sugárzás (SZÁSZ és TŐKEI 1997). Természetesen mindez függ az
évszaktól, napszaktól, felhősödés mértékétől is.
2.6.2 Hőmérséklet mikroklímában
Értéke sok tényezőtől függ, hiszen más paraméterek változásainak van kitéve, nem
csupán a be- és kisugárzás értékeinek. Azonban nagyon jelentős tulajdonság, hiszen az
ökológiai körülmények kialakulásában meghatározó, illetve forrása a talajon és vízen (és
vízgőzön) felül a növényzet. Fontos megismerni a hőháztartást alakító folyamatokat,
hiszen ezek határozzák meg, hogy talajközelben vagy a talajfelszín feletti egy-két méteres
magasságban milyen hőmérsékletek alakulnak ki egyes napszakok során. Több
meteorológiai szakkönyv szerint (PÉCZELY 1998, LUTGENS és TARBUCK 2013) is ezek az
alábbiak:

• Kondukció: A hőenergia molekuláris vezetéssel történő szállítása. A levegő rossz
hővezető, így gyakorlatilag csak a Föld felszínén és a levegő közvetlen
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találkozásánál van szerepe ennek a hőátadási formának. Teljes szélcsend idején
csak molekuláris hővezetés valósulhat meg, ami pedig lassú folyamat, s így a
kisugárzási veszteséget a magasabb rétegekben nem képes ellensúlyozni; a
felszín közelében melegebb réteg alakul ki, azaz kedvez a fordított hőmérsékleti
rétegződés kialakulásában.
• Konvekció: Folyamatát a hőmérséklet függőleges rétegzettsége indítja el olyan
esetben, amikor a felszín közeli rétegek hőmérséklete lényegesen meghaladja a
felette elhelyezkedő rétegek hőmérsékletét. Ez legintenzívebben nyáron és a déli
órákban zajlik, de egyben a legáltalánosabb hőkicserélődési folyamat is az
atmoszférában. Szintén tartalmaz vertikális és horizontális összetevőket az
áramlás irányultsága, folyamatát az áramló levegő örvényessége tartja fent. A
nappali órákban elsősorban felfelé, éjjel a felszín felé történik energiaáramlás. A
turbulens áramlás kétirányú összetevője miatt, különböző hőmérsékletek
hatására erőteljesebb lehet vertikális irányban. Ilyen esetben az örvényes
áramlás vertikális összetevője akár hiányozhat is. Ez utóbbi esetben advekciónak
nevezzük a folyamatot. Ilyenkor a hőáramlás szinte csak horizontális irányban
történik.
• Sugárzási kicserélődés (csekély mértékű szél vagy szélcsendes idő): Az a
szállítási forma, mely szállítási közeg nélkül történik, ahogyan az minden
elektromágneses sugárzás esetében, azaz infravörös sugárzás esetében is. „A
felszín – a hőmérsékletétől függően – az infravörös sugárzási tartományban a
Stefan-Boltzmann-törvénynek megfelelő energiát sugároz ki. A kisugárzott
energia egy részét egy-egy elemi levegőréteg elnyeli, más része viszont áthalad
rajta. Az elnyelt energia az általa kiváltott hőmérséklet-változásnak megfelelően
visszasugárzódik a talajfelszín felé” (SZÁSZ és TŐKEI 1997). Ennek a
jelenségnek is szerepe lehet a hőmérsékleti inverzió kialakulásában (ahogyan a
konduktív folyamatoknak is), és így alakul ki erőteljes lehűlés szélcsendes
időben, amikor felszín feletti rétegek hűvösebbek lesznek az erőteljes kisugárzás
következtében. Ilyen alkalmakkor alakul ki köd a hajnali, reggeli órákban.
A

Debreceni

Agrometeorológiai

Obszervatórium

(http://mta.hu/data/cikk/12/71/67/cikk_127167/09_metnap_20111124.pdf)

mérései
alapján

a
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hőingadozás

magassággal

csökken

(2.6.2-1.ábra),

azaz

mikroklimatikus

térben

erőteljesebb hőingadozás következhet be, hiszen a nappali órákban az erősebb besugárzás,
felmelegedés hatására magasabb hőmérséklet alakulhat ki, mint a környezetben, éjszaka
pedig erőteljesebb lehűlés. Természetesen ez csak szélcsendes időszakban történik meg
zavartalanul.

2.6.2-1. ábra Hőmérséklet változásának menete eltérő magasságokban: 1, 2, 4 és 10 méteres
magasságban. Látható, hogy a hőmérséklet ingadozása csökken a magasság növekedésével
(Forrás: Szász, Nagy, Weidinger 2011)
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2.6.2-2. ábra: Napcsapda egy biotópban. Hőmérséklet- és sugárzástöbbletnek köszönhetően dohány,
napraforgó, uborka, tökfélék és sok hasonló növény él és virul 1300 méteres tengerszintfeletti
magasságban (Forrás: Holzer 2011)

Hőmérséklet és levegő nedvességtartalmának összefüggése
Fenti folyamatok tárgyalása során már kitértem egyes összefüggésekre, de fontosnak
tartok megemlíteni néhány továbbit is, melyekről Szász és Tőkei (1997) tesz említést:
• „Nedves felszíneken a sugárzó energia nagyrészt párolgásra fordítódik, és így a
levegő felmelegítésére kevés energia jut.”
• Az

atmoszférában

ismertek

olyan

anyagok,

melyek

egy

bizonyos

hullámhossztartományban elnyelnek, és visszavernek, ezzel befolyásolva
hőmérsékleti viszonyokat. Ilyen szempontból az infravörös sugárzás jelentős,
hiszen a visszavert sugarak nagyobb részét teszik ki. Ismeretes, hogy a széndioxid és a vízgőz jelentős elnyelők, ám felszínközelben csak a vízgőznek van
nagy jelentősége, hiszen azt tartalmazza a levegő nagy mennyiségben.
Természetesen mindez a vízgőz mennyiségével korrelációt mutat. A
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felmelegedett vízgőz is hőt sugároz ki, és ennek Föld felszín felé irányuló része
(ellensugárzás) további hőmérséklet-többletet jelent a felszín közeli rétegekben.
2.6.3 Nedvességtartalom és csapadék mikroklímában
„A talaj menti tér a légkörnek az a rétege, amelynek legnagyobb a nedvességtartalma. A
nedvesség tér- és időbeli eloszlásának és változásának alakulásában a felszín nedvességi
állapotának alakulása játssza a legfontosabb szerepet. A felszín alatti rétegekben pedig
jelentős vízmennyiség raktározódhat. (SZÁSZ és TŐKEI 1997). Az említett szerzők
tanulmánya szerint tehát a talaj közeli levegő nedvességtartalmának szabályozója
elsősorban a párolgás, melyet azonban légmozgás bírál felül. Ez abból a szempontból
jelentős, hogy mikroklimatikus térben az általánosnál erőteljesebb légmozgás lehet jelen,
illetve teljesen hiányozhat is, így teljesen ki is olthatja vagy erősítheti is a párolgás hatását.
(A párolgás elsősorban a nyári félévben meghatározó, télen csekély.) Korábban említettem,
hogy a levegő nedvességtartalma jelentős mennyiségű energiát tárol, és így felmelegedése
is csekélyebb, tehát egy páradúsabb levegő alacsonyabb hőingadozással bír, mint egy
szárazabb levegő. A vízgőz áramlásának, kicserélődésének fizikai folyamatai ugyanolyan
jelentősek, mint a hőmérséklet esetében, ugyanis különbséget kell tennünk molekuláris
diffúzió (lassú) és turbulencia által szállított vízgőzzel. Mint látható, légmozgás hiányában
könnyen alakulhat ki túltelítettség is. „Harmatképződéssel egyidejűleg a párolgás is
bekövetkezhet, vagyis e két folyamat nem zárja ki egymást. E jelenség felismerése
ökológiai szempontból igen jelentős, ugyanis e két folyamat egyidejűsége mérsékli a
felszín vízveszteségét.” (SZÁSZ és TŐKEI 1997) (Párolgás mérése csak bonyolult
eszközökkel és számításokkal állapítható meg elfogadható pontossággal.) A további
csapadékformák tulajdonságait az általános légköri jelenségeknél tárgyaltam, hiszen
képződésük alapvetően nem mikroklímához köthető, illetve jobban befolyásolják
domborzati adottságok és a tengerszint feletti magasság.
2.6.4 Légmozgás mikroklímában
A magyar szakirodalmon belül Szász és Tőkei (1997) foglalkozott behatóan a
mikroklímát kialakító tényezők hatásaival, így ugyanúgy, mint a fenti jelenségek esetében,
a légmozgás sajátságait is részletesen tárgyalják. A légmozgás jelentősége a hőenergia
átadásában, illetve a levegőalkotók és anyagok terjedésében van. Turbulenciából illetve a
levegő fizikai viselkedéséből adódik, hogy „a sebesség növekedésével fokozódik az
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örvényesség, ezáltal a mozgásmennyiség függőleges átvitele” (SZÁSZ és TŐKEI 1997) is,
így

nem

csupán

vízszintesen

történik

kiegyenlítődés,

és

anyagkicserélődés.

Magyarországon a „klimatikus viszonyok leegyszerűsítik a dolgunkat azzal, hogy két
ellentétes hatás dominál, és ezek a legtöbb helyen nagyjából ellentétes irányból érkeznek
(BAJI 2011).” Azaz „minden, ami meleg, a szél is, a napsugárzás is délies irányból jön, míg
a hideg és egyúttal a legerősebb szelek is északnyugatról (BAJI 2011)”. Szintén ő
állapította meg, hogy ezeket a domborzati tényezők teljes mértékben felülbírálhatják. Egy
akár egy látszólag sík területen is, ahol precíz mérésekkel 1-2 méteres szintkülönbségek is
kimutathatóak, légáramlás zajlik. Balmazújváros és környékén, tehát az Alföldön tett igen
jelentős megfigyeléseket. Véleménye szerint „az alig észrevehető völgyeknek és
magaslatoknak a mikroklimatikus hatása meglepően nagy. A mélyedésekben, ha nincs is
fagy, egy-két fokkal hidegebbek az éjszakák.”
2.6.5

Domborzat hatása a mikroklímára

Tengerszintfeletti magasság és expozíciós hatások
„A csökkenő hőmérséklet miatt a levegő vízgőztartalmának (relatív légnedvesség)
magassággal történő exponenciális csökkenése ellenére, néhány száz méter magasságig
általában növekszik. A hegyvidékek ezért kissé párásabbak, ködösebbek, mint a síkságok.
A megfigyelések szerint 4-500 méteres magasságig érvényes a tendencia, aztán csökkenés
következik.” (SZÁSZ és TŐKEI 1997)
Péczely (1998) jellemzése alapján, a besugárzás magassággal növekszik, mivel a
magassággal csökken a levegő sűrűsége, légszennyezettség mértéke, és egy határon túl a
vízgőz mennyisége is. Szász és Tőkei (1997) számadatai alapján a besugárzás 1000
méteres magasságban 12-20%-kal, 2000 méteres magasságban 25-30%-kal több mint 200
méteren. Szintén több szakvélemény (SZÁSZ és TŐKEI 1997, PÉCZELY 1998) szerint az
effektív kisugárzás szintén nő a magassággal ugyanazon okból kifolyólag, mint besugárzás
esetében, de erőteljesebben, hiszen egész napon át zajlik. A szélsebesség a felszíni súrlódás
csökkenésével 1000 méteres magasságban már a többszöröse a felszínen mért értéknek. A
csapadékmennyiség a hegyvidékeken általában több, ugyanis a felemelkedésre
kényszerített meleg víz kicsapódik egy bizonyos kondenzációs szinten, melyet a levegő
páratartalma és hőmérséklete határoz meg, ezért évszakonként változó magasságban
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helyezkedik el (PÉCZELY 1998). Természetesen a felszín borítottsága, növényzete, annak
faji összetétele, tömege, magassága, zártsága is számottevően módosíthatja a klímát, mint
azt a következő fejezet, a növényzet speciális mikroklíma-módosító hatása is bemutatja. A
domborzati klíma megismerésében jelentenek segítséget biogeográfiai ismeretek,
különösen például a mikroklíma-jelző növényfajok ismerete.
A tengerszint feletti különböző magasságok jelentős mértékben módosíthatják a
különböző meteorológiai elemek területi eloszlását és azok időbeli változását. A
konvencionális szántóföldi termesztésben többnyire csak azokat a területeket hasznosítják,
melyek lejtése nem haladja meg a 10˚-ot (SZÁSZ és TŐKEI 1997). Permakultúrás
tervezésben ez a tényező nem szab határt, hiszen a maximális hasznosíthatóság a cél. Ha ez
akadályokba ütközik, akkor kerül sor klímameliorációra vagy terepplasztikára, melynek
során kert- és tájépítészet módszereivel igyekeznek módosítani a lejtést, és ezáltal a
mikroklímát. Az egyik legszebb példa mindennemű környezet kihasználására Európában
Sepp Holzer birtoka, Krameterhof, mely 1000 méter tengerszint feletti magasságban
fekszik, és mégis produktív terület köszönhetően gazdája jó megfigyelőképességének.
Állítása szerint az éghajlati tényezők ismeretén túl „nagyon jelentős körülmény a terület
kitettsége és a tengerszint feletti magasság.” (HOLZER 2011) Ez a tengerszint feletti
magasság nem tenne lehetővé ilyen mértékű sokszínűséget a vegetációban, és a kitettség is
önmagában kevésnek bizonyulhat, viszont ismételten megmutatkozik annak esete, hogy
számos éghajlati és domborzati tényező megfelelő együttállása, illetve módosítása milyen
eredményekhez vezethet egy-egy területen.
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2.6.5-1. ábra: A felelőtlen erdőgazdálkodás eredményeként a vihar több millió köbméter talajt
mosott le a hegy oldaláról (Forrás: Holzer 2011)

2.6.5-2. ábra: Krameterhof (Ausztria) teraszrendszere az erózióval szembeni védelem kiváló
eszköze, mely 1000 és 1500 méteres tengerszintfeletti magasságok között húzódik (Forrás: Holzer 2011)
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Amint azt a szerző is kiemeli, domborzat és szintmagasság esetében elsőrendű feladat
az expozíció felmérése, mely a lejtő szögének és irányának együttes hatását fejezi ki,
ugyanis az expozíciós hatások a sugárzás tartamát és mennyiségét jelentősen módosítják
(SZÁSZ és TŐKEI 1997). Mindez eltérő ökoszisztémák létrejöttéhez vezet.
Ha a lejtőirány és sugárzás összefüggését vizsgáljuk, kitűnik a déli irány kedvezőbb
energiaellátottságbeli helyzete (2.6.5-3. ábra). Mindez ennek megfelelően az északi
oldalon energiacsökkenést eredményez (PÉCZELY 1998). Mindebből arra is lehet
következtetni, hogy a déli lejtőn kevésbé szélsőséges mikroklimatikus környezetek
alakulhatnak ki, mint északi lejtőn.

2.6.5-3. ábra: A különböző irányú és hajlásszögű lejtőkre közvetlen sugárzásból jutó napi
energiamennyiség a vízszintes síkra jutó energiamennyiség százalékában. Kitűnik a déli és délies
irányultságú lejtők kedvezőbb energiaellátottságbeli helyzete
(Forrás: Péczely 1998)

Az orográfiai viszonyok azonban jelentősen bonyolítják a helyzetet, ugyanis egyes
lejtőket eltérően ér napsugárzás a Nap vándorlása során, mint egy sík területet. A sugárzás
összetevőit illetően elegendő a közvetlen fénysugárzást figyelembe venni, ugyanis a
sugárzás 50-90 %-át kitevő szórt sugárzás mennyiségét nem jelentősen befolyásolja a lejtő
iránya (SZÁSZ és TŐKEI 1997).
A felszíni hőmérséklet labilis tényező, ugyanis azt az oldalirányú mozgások jelentősen
módosíthatják, és a szintmagasság emelkedésével a légmozgások sebessége is emelkedik a
kisebb súrlódás következtében (SZÁSZ és TŐKEI 1997).
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Amint az Dr. Péczely György is (1998) leírja munkájában, a hideg levegő minden lejtőn
„lefele folyik”, miután a hideg levegő sűrűsége nagyobb. Ez jelentős hőmérsékletbeli
eltérésekhez vezet, mely fagyzugok kialakulásában figyelhető meg különösen. A hideg
levegő megreked egy mélyedésben, vagy akadály kerül az útjába. Ilyenkor a hideg légtó és
az akadály mögötti terület között 5-6 ˚C-os különbség is adódhat. Nagy jelentősége lehet a
fagyra érzékeny növények esetében. Mindez nagyobb léptékben is megvalósul.
Tulajdonképpen a hazai Alföld is ilyen területnek minősül medencehatása révén (2.6.5-2.
ábra). Miután a hideg levegőréteg vastagsága elég magas lehet, így nem csupán a völgyalj
hőmérsékletét szabja meg, hanem a lejtő alacsonyabb területeinek hőmérsékletét is. Ha
terepplasztikával nem tudunk védekezni a faggyal szemben, akkor az ökológiai
szempontok is jelentőséget nyernek, így például fajtákat illetően célszerű erősebb, fagyálló
fajtákat választani. Ami a terepplasztika lehetőségeit illeti, több módszer is adódik a
besugárzás (és ezáltal hőmérsékletemelés) kedvezőbb hasznosítására. Hőraktározó és
hősugárzó funkcióval bírnak a nagyobb kövek, sziklák. (Lassabban sugározzák a hőt ki,
így környezetükben hőmérséklet-kiegyenlítő hatást gyakorolva). A kövek közelében tavat
is létesíthetünk, melyek abban az esetben, ha a sziklák irányába verik vissza a fényt, egy
meleg mikroklímájú zugot biztosítanak, mint ahogyan azt Sepp Holzer (2011) birtokán is
láthatjuk. Baji Béla (2011) és Bill Mollison (2002) is a vízfelületről visszatükrözött
sugárzást a téli hónapokban, a sugárzás alacsony beesési szögének köszönhetően üvegház
fűtésére javasolja és használja fel.
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2.6.5-4. ábra: A hőmérsékletminimumok eloszlása Magyarországon téli napokon. A völgyi illetve
medencehatás szembetűnő: Az Alföldön, az ország legmélyebb pontján megrekedő hideg légtömegek
(Forrás: Péczely 1998)

Az irányokkal és az évszakokkal (azaz napállással kapcsolatos) további észrevétel, hogy
„tavasszal és ősszel a nyugati és déli lejtő a legmelegebb, míg nyáron a déli és délkeleti
lejtő. Nyáron – főként derült helyzetekben – jelentős a harmatképződés. A kondenzációs
termékek elpárologtatása felemészti a délelőtti sugárzó energia egy részét, s így kevesebb
energia jut a felmelegedésre. A délnyugati lejtőn kicsapódott vizet a késő délelőtti sugárzás
szárítja fel, s a délutáni sugárzási maximum idején viszonylag nagyobb energia fordítódhat
a talaj felmelegítésére (SZÁSZ és TŐKEI 1997).”
Terepforma hatásai
A terep felszínének hatása szintén jelentős. Ezekkel a jellemvonásokkal kapcsolatos
méréseket Szász és Tőkei (1997) összegezte kellő alapossággal.
A domború felszín kisugárzása erősebb, a homorúbbé mérsékeltebb, mint a sík (180˚-os
térnyílású). Ezt szabályosan követi a hőmérséklet változása is: Hegy- és dombtetőn és
domború területeken erőteljesebb, homorú területen kisebb mértékű lehűlés következik be.
Nappal a lejtő alján mérhető a legerőteljesebb besugárzás (homorú felület), így a magasabb
hőmérséklet is itt alakul ki, míg ennek ellenkezője igaz a hegy és dombtetőre. Délies
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kitettségű lejtőkön erős besugárzás mérhető a hegyoldal magasabban fekvő területein is,
egészen pontosan az alsó lejtőzónában. Mindebből következtethetünk arra, hogy a
legerőteljesebb hőingadozás a hegy illetve domb lábánál mérhető, így az is valószínűbb,
hogy speciális mikroklímájú területegységekben gazdagabb is.
Árnyékolt horizontnál a kisugárzás összetettebb, például „egy hosszanti völgyben,
amelyet két oldalt ugyanolyan magasságú és lejtésű völgyoldal határol, a legerősebb
kisugárzás a völgy középvonala mentén fog bekövetkezni.”
A horizont kiemelkedései is befolyásolják az effektív kisugárzást. A terepforma nem
csupán sugárzás szempontjából, hanem mikroklimatikus zugok, területek szempontjából is
fontos. Ezért jut nagy szerep ezek ki- és átalakítására – ha szükséges. Jó példa a teraszok
létesítése, mely nem csupán klímaszabályozásban, hanem talajerózióval szembeni
védelemben is előnyös lehet. (HOLZER 2011)
Orografikus légmozgások
Legszemléletesebb és legegyszerűbb esetét, a konvektív feláramlást írja le Dr. Péczely
György (1998) művében. Nagy szintkülönbségek esetén, és többnyire magányosan álló
magas hegy lejtőjén alakul ki a nappalok folyamán, ugyanis a déli lejtők hőmérséklete
magasabb, mint a környező sík területeké, így helyi légáramlás indul az alacsonyabb
légnyomás mentén, azaz az emelkedőn felfelé egészen az inflexiós pontig, ahonnan
visszakanyarodik a szabad légtér irányába, és belép a lefelé mozgó széláram terébe, ezáltal
a konvekciós cellát eredményezve.
Természetesen ennél összetettebb módosulást eredményeznek bonyolultabb földrajzi
formák. A völgyek tere sokkal összetettebb áramlási rendszer, mert az ún. völgyi szél és a
lejtőszél is részt vesz benne, de ami lényeges szempont, hogy nem zárt rendszer, és
folyamatos kicserélődés történik környezete és a völgy tere között (SZÁSZ és TŐKEI 1997).
A példát azért sem tárgyalom részletesebben, mert az említett modell csak egy ideális
völgy esetében valósul csak meg, melyre a valóságban ritkán látunk példát.
További jellegzetes, de sok helyütt jelentős hatásokkal bíró példa a bukószél vagy főn.
Ebben az esetben a hegyvonulatra merőlegesen érkező légáramlás felemelkedésre
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kényszerül, hőmérséklete csökken, vízgőztartalma kicsapódik, majd a hegy túloldalán, a
gerincen átbukva lefele áramlik, felmelegszik, ezáltal szárazabbá válik (PÉCZELY 1998).
Több, egymás mögött elhelyezkedő domb illetve hegycsúcs olyan módon módosítja a
légáramlást, hogy hátoldali lefelé irányuló légörvények alakulnak ki, ezáltal létrejön egy
eróziónak kitett lejtő (melyre a leáramló légtömeg majdnem merőlegesen megérkezik,
majd lefelé kanyarodik) és egy domb, illetve egy hegyháti szélcsendes oldal (SZÁSZ és
TŐKEI 1997). A védelemben jelentős funkcióval bírhatnak mesterségesen telepített
szélfogók, melynek jelentőségére az alábbi fejezetben kitérek. Itt kiegészítésként
jegyezném meg, hogy a szélcsatornák kialakulását gátolni ugyanolyan fontos, mert a talaj
hűléséhez és nedvességének elvesztéséhez vezethet (különösen a meredek lejtőkön).
Csapadék és domborzat
Korábbiakban ismertettem, hogy a domborzat légáramlásnak kitett oldalain a
csapadékmennyiség sokkal jelentősebb, mint a hátoldalon (2.6.5.-5. ábra). Speciálisabb a
helyzet egyedülálló hegyek esetén, ugyanis ezeken a helyeken elsősorban ott
tapasztalhatunk jelentősebb mennyiségű csapadékot, ahol a szélsebesség alacsony vagy
lelassul. Szász és Tőkei (1997) kiegészítése ezzel kapcsolatban az, hogy a viszonylag
gyorsabb szél az esőcseppeket magával sodorja, így a lejtő kezdetén, a hegy tetején, a
megfúvási (luv) oldallal ellentétes oldalon és a hegy oldalain hullik le a csapadék nagyobb
mennyisége. Mint látható, a sokszínűséget a változatos terepformák alakítják ki, és ezt élő
és élettelen tereptárgyaink is befolyásolják.
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2.6.5-5. ábra: A felszínen aktivizálódó (mindegyik csapadékforma együttesen) csapadékmennyiség
(mm) alakulása a Kárpát-medencében különböző magasságokban. Látható a kicsapódó vízgőz
mennyiségének növekedése a magassággal összefüggésben
(Forrás: Péczely 1998)

Az elmondottak alapján kijelenthető, hogy az általános légkörfizikai jelenségek
ismerete csak alapot nyújthat a vizsgálatokban, azonban a helyszínen történő
terepvizsgálatok során szerzett eredményeket semmiképp nem pótolhatja, amint az fentebb
is bemutattam egy vizsgálati terület esetében.
2.6.6 Növényzet mikroklímája
Még egy néhány centiméteres, lazább szerkezetű gyepréteg is befolyásolja egy terület
mikroklímáját. Varga-Haszonits (1987) és Szász-Tőkei (1997) írtak részletesebben a
növényzet és napsugárzás illetve a növényzet és hőmérséklet között fennálló
összefüggésekről, melyeket az alábbi sorokban foglalom össze.
Egy

növényállomány

egy

természetes

vagy

agroökoszisztémában

jelentősen

befolyásolja a klímát. Ebben az esetben állományklímáról is beszélhetünk, melyben a talaj,
a növényzet és a levegő dinamikusan befolyásolja egymást. A növények levelei főként a
látható sugárzás tartományában és az infratartományban nyelik el a sugárzást, a
fényáteresztés részaránya a legkisebb. Ilyen vizsgálatok egy-egy levél esetében történtek
csak. A növényállomány aljára jutó relatív energiamennyiségeket meghatározták néhány
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mezőgazdasági termesztésben használt növény esetében. Természetesen fajonként eltérő
értékek mutatkoztak, és csak felszínesen érintve az értékeket, ez 5-30 % között mozgott.
Az elnyelést és árnyékoló hatást azonban jelentősen befolyásolják a következő tényezők:
Kor, fejlettség, vízellátottság.
Az élettani hatások közül annyit szükséges kiemelni, hogy az elnyelt sugárzás egy része
fordítódik csak fotoszintézisre, másik része a növényi test szabályozására (temperálására)
és transzspirációra fordítódik (az utóbbi fiziológiai folyamat biztosítja azt is, hogy a
növény ne hevüljön túl – a víz nagy hőkapacitása folytán). Fontos a jelentősége annak a
sugárzásnak, mely visszaverődik a növényi testről, ezáltal további sugárzást biztosítva az
állomány belsejében. Ezt nevezzük fényhomogenizációnak. Kiemelném, hogy az
infratartományban

erőteljes,

40-80

%-os

reflexió

történik,

így

jelentős

a

hőmérsékletkülönbség a növényzet és környezete között, melyet később még részletezek.
Ökológiai szempontból a fotoszintézis jelentősége egy aránylag sűrű (szabályozott)
állományban úgy mutatkozik meg, hogy a látható kék és vörös fény tartományában annyira
erőteljes az elnyelés (2.6.6.-1 ábra), hogy a talajfelszínre gyakorlatilag nem jut növények
által hasznosítható fény, és így gyomirtó hatást fejtenek ki a fejlett növények.

2.6.6-1. ábra Csupasz talaj és gyeptakaró reflexiójának összehasonlítása. Látható, hogy a növényzet
a látható fény tartományában két csúccsal, a vörös és kék fény esetében elnyelési maximumot mutat.
(Forrás: Szász és Tőkei 1997)
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Ez egyúttal veszélyt is jelenthet az alacsonyabban fekvő levelek életfolyamataira nézve,
így fontos a fajok-példányok csoportosítása ökológiai igényeik szerint (főként az
erdőkertészet területén). A légmozgás szintén módosul egy növényállományban. „Az
áramló levegő a növényállományhoz érve sebességváltozásra kényszerülhet. Ez abban jut
kifejezésre, hogy a sebességmezők megemelkednek.” (SZÁSZ és TŐKEI 1997) Bonyolult
mérések alapján megállapították, hogy az állomány belsejében, a mélységgel rohamosan
csökken a szélsebesség. Ennek gyakorlati jelentőségét szélfogók létesítésében emeli ki
több tervező is, akik ezt a lehetőséget javasolják szélerózióval szembeni védelemként. Az
ilyen szélfogók állhatnak növényekből, gyümölcsbokrokról, gyümölcsfákból, virágzó
cserjékből vagy mesterségesen emelt töltésekből is. A gyenge erősségű légáramlásoknak
szerepe van természetesen a szén-dioxid növényfelszínhez való szállításában, tehát hatása
bizonyos fokig jelentős.
Mint fentebb említettem, a növények közegük hőmérsékletét is jelentősen befolyásolják,
ugyanis eltérés mutatkozik az állomány felszíne, ún. legmagasabb aktív felszíne, és az
állomány belseje között. Szász és Tőkei (1997) tanulmánya alapján a fiatal növényi
állományokban nappal maximálisan 2˚C-os hőmérséklettöbblet, éjszaka maximum
ugyanilyen fokú hőmérséklethiány adódhat. (Alacsonyabb vízellátottság esetében további
egy-két fokos hőmérsékletkülönbség jelenhet meg.) A hőmérséklet különösen jelentős
tényező, amikor zárt növényállományról, és nagy (legalább 3) levélfelületi indexszel
rendelkező növényekről van szó, ugyanis az aktív felső zónában a hőmérsékleti többlet 48˚C, míg az állomány belseje az átlagos környezetnél hűvösebb.
A növényzet nem csupán a szélerózióval szemben, hanem a túlzott mértékű csapadék
káros hatásaival szemben is képes védelmet nyújtani. A mezőgazdasági növényállományok
kifejlett állapotukban mintegy 2-3 mm mennyiségű csapadékot képesek visszatartani.
2.6.7

Az élő és élettelen környezet szoros egymásra hatása

Az előző fejezetekben önmagában tárgyaltam a klimatikus és földrajzi tényezőket: a
földrajzi burok, légköri és csillagászati tulajdonságokat egyes helyeken kitekintéssel az élő
környezettel történő fontos összefüggésekre, ugyanakkor kevésbé emeltem ki, hogy
mindegyik terület mennyire szabja meg a másik lehetőségeit. Nélkülözhetetlen azonban az
tágabb környezet összefüggéseinek ismerete globálisan és lokálisan is. Ennek feltárását
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célozza

meg

a

biogeográfia,

azaz

az

életföldrajz

tárgya,

mely

ismerteti

a

rendszerjellemzőket és azok alapján az élővilág földrajzi tagolódását, melyek égöveket,
zónákat és tájakat hoznak létre. Ez utóbbiak a modern földrajztudomány rendszertani
egységei. Ezen belül helyezkednek el egy-egy faj areái, azaz azon területei, melyen belül
egy faj előfordul. Ez gyakran megegyezhet a táj vagy zónahatárral, de mindenképpen
annak határain belül helyezkedik el (KÁDÁR 1965). Szintén a szerző műve alapján „a
szárazföldi élet birodalmát az éghajlat típusai szerint vegetációtípusokra, biochorokra
oszthatjuk fel”. Minden esetben fel kell mérnünk, hogy mely tényező alapján történt
csoportosítást vesszük figyelembe, ugyanis különbségek adódhatnak, és néhány éghajlati
jellegre sem vezethetjük vissza e csoportokat, mert egy-egy vegetációtípus ennél
komplexebb

rendszer.

Vizsgálhatunk

azonban

olyan

csoportosításokat,

melyek

pontosabban lekövetik a Földön található vegetációtípusokat, és pontosabb áttekintést
nyújtanak róluk. Erre szolgálhat példaként a szakkönyvben szintén kiemelten szereplő Soó
Rezső rendszere, mely a felszínfejlődési és talajvízviszonyokat is figyelembe veszi. A
rendszer ismertetésétől eltekintek, ugyanis jelen keretek között elsősorban adott táj elemei
között kölcsönhatásrendszerét, azaz az ökológiai kapcsolatokat vizsgálom meg.
Az életföldrajz megismerésén túl következik a megfigyelés, majd végül ennek
analógiájára a tervezés, melyekre a későbbiekben kitérek.

2.7

Ökológia

Bevezetés
Japánban már az 1900-as évek közepén történtek összehasonlítások, melyek során a
direkt vetést hasonlították össze a hagyományos, illetve teraszos műveléssel. A tesztek,
kísérletek nem tudtak semmilyen ellenvetést felhozni a természetes gazdálkodással
szemben, ám ezek az eredmények mégsem kaptak elegendő figyelmet. Kiváló példa a
korai szemlélet bemutatására Masanobu Fukuoka (1978) megjegyzése, aki tömören
foglalta össze ennek lényegét egyik legelső művében. „Úgy gondolom, hogy ennek egyik
oka, hogy a világ olyan specializálttá vált, hogy az emberek számára lehetetlenné vált,
hogy bármit a saját egészében szemléljenek. Például a Kochi Központi Vizsgálati
Központból érkezett hozzám egy növényvédelmi szakértő, hogy kiderítse, miért található
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olyan kevés méregzöld kabóca a területemen, ha nem is használok rovarölő szert. Az
élőhely vizsgálatán túl az egyensúly a rovarok és természetes ellenségeik között, a
pókfélék szaporodásának üteme és számos hasonló mechanizmus folytán a kabócák
ugyanolyan ritkán fordultak elő a földemen, mint a Központ területein, ahol számtalanszor
és sokféle mérgező vegyszerrel permeteznek.” (FUKUOKA 1978) Tulajdonképpen ugyanezt
a véleményt formálta meg Magyarországon Dr. Széky Pál is 1979-ben írt művében.
2.7.1 Körforgás és az elemek összefüggése
Permakultúrán belül nem csupán az élő elemek kapcsolataira gondolunk, hanem ezek
összefüggéseire is élettelen környezettükkel, anyag- és energetikai szempontból is. Így
célszerűbb az ökoszisztémaökológia fogalmát használni Sir Arthur Tansley angol ökológus
nyomán (PÁSZTOR és OBORNY 2007). Az alábbiak elsősorban Kalapos Tibor által írott
fejezetre épülnek, melynek tárgya az ökológiai rendszerek szerveződése. A téma széles
spektrumát tekintve megállapítható, hogy a körforgás számos formában van jelen az
ökoszisztémában. Ezt tovább bonyolítja, hogy mindez térben és időben is megvalósulhat,
például a fajok demográfiai ciklusai időben, avagy a kémiai elemek körforgása térben.
Esetünkben, ha a társíthatóságot vizsgáljuk, tovább szűkíthető a terület közösségi
ökológiára, ugyanis ez foglalkozik többek között a fajgazdagsággal, textúrával, tér- és
időbeli szerkezettel, melyekre mi is kíváncsiak vagyunk. A közösségszintű ökológiai
rendszerek alkotóelemei a trofikus szintek, melyek az alábbi sorrendben épülnek
egymásra:
• abiotikus környezet
• termelők (producensek)
• fogyasztók (konzumensek)
• lebontó szervezetek
Fenti elemek természetesen tovább részletezhetőek (például elsődleges és másodlagos
fogyasztókra). Az abiotikus környezet fontosságát és fundamentális jellegét éghajlati és
domborzati vonatkozásban részletesen ismertettem. Csak ennek függvényében vizsgálható,
és teremthető meg egy tudatosan felépített ökológiai környezet.
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Természetesen anyag és energiaszinten is megvalósul a körforgás. A számunkra
elsősorban hasznos legalacsonyabb szintű szervezetek napfényből (fotoautotróf) és
szervetlen környezeti elemekből építkeznek. Permakultúrás megközelítésben ezt azzal a
gondolattal egészíteném ki, hogy annak jelentősége, hogy egyes trofikus szintek mekkora
mennyiségű produktummal rendelkeznek, továbbá, hogy ez mely más szervezetek számára
fontos, alapvetően ismerni kell, hiszen ezek a mi forrásaink is, melyek saját ökológiai
szerepükön túl hozamokat jelentenek nekünk, természetszerű megközelítésben csupán
annyit, amennyi felesleges termék keletkezik, vagy felhasználása nem okoz kárt a
természetes működésükben. „Általános a pozitív összefüggés az ökoszisztéma elsődleges
és másodlagos produkciója között: ahol magas az elsődleges produkció, ott jelentős a
magasabb trofikus szintek hozama is. Hasonlóan, a produkció általában nő a biomassza
mennyiségével” (PÁSZTOR és OBORNY 2007). A jelenlegi agrárágazat nagy forrásigényű,
olyan nagy igényben veszi igénybe a talaj, víz, levegő, tápanyagok komplex rendszerét,
mégis kevés figyelmet szentel ezek összefüggéseire, és későbbi egymásra hatásaira, hogy a
források korlátozott használatára, regenerációjára gyakorlatilag nem is gondol. Így
elmondható, hogy a klasszikusan alkalmazott felfogás az, hogy a táplálék megteremtése
tulajdonképpen egy lineáris folyamat eredményeként valósul meg, habár az ezt
megalapozó tudás is – mezőgazdasági, biológiai tudományok terén – ennek ellent mond.
Ide kapcsolnám Bill Mollison (2002) gondolatát is, a rendezetlenség alapelvét. Ez alapján
bármelyik rendszer vagy organizmus csak egy bizonyos mennyiségű forrást képes
produktívan hasznosítani. Minden további forrásbevitel e szinten felül a rendszert
rendezetlenségbe kényszeríti.”
2.7.2

Időbeli ciklusok és lineáris folyamatok jelentősége

„Ha a niche egy térbeli lehetőséget jelent a fajok számára, akkor a ciklusok pedig
időbelit („időrések” összessége), és mindkettő együtt egy belépési lehetőséget biztosít
események és fajok számára. Példaként egy házilúd fűvel táplálkozik, megemészti azt,
vedlik, melléktermékeket produkál, elfogyaszthat parazitákat, és emésztőenzimek, savak,
lúgok segítségével székletet produkál. A talaj ezt hasznosítja, süt a nap, talán esik az eső is,
és gombák, baktériumok, növények gyökerei és zöld hajtásai dolgozzák fel végső soron a
végtermékek alkotóelemeit, hogy azok ismét biociklusokban metabolizálódjanak. Ha
újraszervezzük és erősítjük e rendszereket, akkor a lehetőségeink, melyekkel ezek hozamát
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magunknak nyerjük meg, megsokszorozódik. Minden ilyen ciklus egy egyszeri esemény.
Táplálkozás, válogatás, választás, évszakok, időjárás, emésztés, lebontás és regeneráció is
különbözik minden alkalommal, amikor megtörténik.” (MOLLISON 2002).
A ciklusok időben lezajló változások, melyek más ciklusok becsatlakozási lehetőségei,
vagy olyan végpontok, melyek más folyamat kezdetét jelenthetik. Számos szukcessziós
folyamat kezdetét jelentheti egy-egy állomása. Tulajdonképpen a niche-ket is az idő hozza
létre.
Az ökológiában szukcessziónak a növénytársulások fokozatos, egy irányba mutató,
direkcionális fejlődését nevezzük, „melynek során egy adott élőhelyen az egyik
élőlényközösséget felváltja egy másik. Eközben megváltozik a társulás fajösszetétele, a
közösség szerkezete és ennek következtében működése is.” (PÁSZTOR és OBORNY 2007)
Maga a folyamat azért jelentős, mert megfigyelésével és megértésével belőle olyan tudást
nyerhetünk, melyet a gyakorlatban is alkalmazhatunk egy ki- vagy átalakítandó területen.
A folyamat kezdetén vizsgálódhatunk, hogy melyek a limitáló tápanyagok vagy tényezők,
melyek a talaj-rehabilitációban vagy a vegetáció tudatos összeállításában jelentősek
lehetnek, így további információkat nyerhetünk az abiotikus környezetről is. További
pontos szempont a konvencionális gazdálkodás felfogásával szemben, hogy egyes általunk
gyomoknak tekintett fajok megjelenésének – melyek egy regenerációs folyamat kezdetén
jelenhetnek meg egy területen, mert magvaik nagy számban találhatóak meg a talajban és
r-stratégista fajoknak minősülnek – nagy szerepe van az erodált vagy égetett területeken,
ugyanis szabályozzák a vízfolyásokat, mulcsot biztosítanak, és szerves talajt a leendő
fajoknak (MOLLISON 2002). Erre példa a kezdetben agresszíven jelentkező és terjeszkedő
Ambrosia artemisifolia (ürömlevelű parlagfű), ezt szinte azonnal követő Conyza
canadensis (kanadai betyárkóró), majd a következő években megjelenő Rumex acetosella,
Daucus carota, Aster pilosus fajai (PÁSZTOR és OBORNY 2007).
A megfigyelést követően utánozhatjuk a természetes rendszerek struktúráját is. Ezt egy
trópusi, szubtrópusi példával szemléltetve Bill Mollison nyomán, ha a régiónkban sok a
pálmafaj, epifiton faj, örökzöld fajok, gyógynövények, sok hagymás és gumós növény és
esetleg gazdag a madárfauna is, akkor érdemes újraépíteni egy hasonló struktúrát a saját
területünkön. Elkezdhetjük néhány őshonos pionírral, madaraknak szolgáló élelemmel,
majd ehhez telepíthetjük a pálmákat, szőlőt, fákat, gumós növényeket annak
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függvényében, hogy melyek vannak leginkább hasznunkra. A helyi fellelhető fajokat
felcserélhetjük kevésbé honos vagy egzotikus fajokra, ha ezek hasznosabbak számunkra, és
a helyi fauna és flóra degradált és szegényes (tehát szélesebb skáláról válogatunk, mint
ahogy az a természetben is történik) (MOLLISON 2002).
2.7.3

Az ökoszisztéma tér- és időszerkezete

Itt emelném ki, hogy a tér- és időbeli tényezők milyen szorosan is függnek össze, és
nem önmagukban létező, absztrakt fogalmak, hiszen a szukcesszió vagy bármely ciklus
evolúciója teremti meg a niche-k, azaz ökológiai fülkék sokszínűségét is, tehát azt, hogy
egyes térbeli élőhelyeket hogyan népesítik be egymást követően és egymás mellett
különböző fajok. Szintén Bill Mollison egyik színes példáját használnám fel ennek
bemutatására. „Tazmániában a sárgástorkú mézevő madár faodvakban keresgéli a
rovarokat, a fakuszfélék fakéreg repedéseiben, a kúszó mézevő madarak a faágak
feltekeredett vagy csüngő kéregdarabjain, a feketefejű mézevő a lombozatban, ahol a
gyémántmadárfélék csak a rovarok egy meghatározott csoportját fogyasztják.” Ami az
időbeli megosztást illeti, a sárgástorkúak állandóan fenntartják territóriumukat, a fakuszok
rendszeresen vándorolnak, a kúszó és feketefejű mézevők pedig vándorló csoportokat
alkotnak és mindannyian szétszóródnak tavasszal és nyáron, mint költőpárok. Ritka az
olyan pillanat, amikor mindegyik faj egyede megtalálható ugyanazon fán.
Amint ezt nézzük és megfigyeljük saját környezetünkben is, tudatosan is
megtervezhetjük, hogy mely időben és mely helyen milyen fajok kövessék egymást vagy
osztozzanak. Ebből ismételten kitűnik, hogy mennyire integráns terület a permakultúra, és
hogy valóban egy új szemléletet követel meg, mely az elkülönült tudományokon kénytelen
felülemelkedni, hiszen egy annyira komplex rendszer megteremtését tűzi ki célul, mely
egyben megköveteli a tudományos alapok ismeretét, mégis rákényszeríti a tervezőt, hogy
egyéni megfigyeléseket is folytasson, és ennek mintájára egy új rendszert teremtsen.
Ha több faj szükségleteit ismerjük, akkor ezek fényében nem csupán térben, hanem
időben is sokszínűvé tehetünk egy kultúrát. Ez jelentheti azt is, hogy egyazon területen
válthatjuk több faj jelenlétét. Növénytermesztés esetében kiváló példa Masanobu Fukuoka
(1978) földje, ahol a gazda ősszel veti el a rozs és árpamagokat a még magasan álló
rizssorok közé. Pár héttel később a rizst learatják, a szárakat visszaterítik a földre, majd a
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téli gabonákat aratja le május 20. magasságában, illetve ezt megelőzően ugyanúgy veti el a
rizst a gabonatáblába. Ugyanez a séma, azaz időbeli megosztottság fontossága megjelent
már az őseink által alkalmazott vetésforgóban is. Seléndy Szabolcs (1997) szerint – számos
szakértő megerősítése alapján – a növényi sorrend egy adott területen nagy hatással van a
terméseredményre, és a talaj termékenységének visszaállítását is megcélozza a vetésforgó
és a vetésváltás. Ebben a példában is lényeges szempont, hogy eltérő igényű fajokat
váltunk egymást követően, így másként és más rétegeket hasznosítanak, míg más területek
időt nyernek a regenerációhoz. Így a terület domináns használói kapnak először lehetőséget
igényeik kielégítéséhez, míg a szubdomináns fajok az időbeli rések is határok lehetőségeit
használják ki ugyanúgy, mint azonos ökológiai fülkéket.
„Célszerű és tervszerű ökoszisztéma-szabályozás csak ilyen ismeretek birtokában lehet
tartósan eredményes, biztonságos és környezetkímélő” (SZÉKY 1979).
2.7.4 Diverzitás
Kapcsolatok sokszínűsége
A sokszínűség a természet eredendő állapota. A polikultúrás tervezés módszertana a
fajok közötti interakciókra épül inkább a felépítés helyett, noha mindkettő fontos a
tervezésben vagy másként megfogalmazva, egy biológiailag stabil rendszerben nem a
sokszínűség, hanem azon kapcsolatok száma meghatározó, melyek egymás számára és
számunkra is előnyösek (MOLLISON 2002).
Ezért a fajok összeállítása előtt ismernünk kell a fajok guildjét és kapcsolatait.”A
guildek más néven horizontális közösségek (közösség: egy élőhelyen, együtt előforduló
populációk összessége), amelyek az azonos forrásokat hasonló módon hasznosító fajokat
foglalják magukba” (PÁSZTOR és OBORNY 2007).
A természetben néha úgy látunk együtt növény- vagy állatfajokat, mint egyébként soha.
Közelebbről megvizsgálva az ilyen kevert együtteseket, számos kölcsönös előnyre derül
fény, például ilyen a védelem biztosítása (MOLLISON 2002). Guildek tervezése
polikultúrában jelentős, hiszen a kölcsönös előnyhöz juttatás maximalizálása cél. Ezáltal a
mi munkánkat segíti minden egyes faj ebben a gyülekezetben, illetve a környezet
hatásaival szemben rugalmasabb lesz rendszerünk.
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A fenti sorokban kihangsúlyoztam a megfigyelés fontosságát saját területünk
diverzitásának megteremtésében. A megfigyelést általában tudománytalannak és
individuálisnak tekintik, de folyamatokat és eseményeket sosem lehet teljes egészében
megismerni például térképek és adatok alapján, ahogyan azt a klimatikus és földrajzi
jelenségekkel kapcsolatos fejezetekben is leírtam. Semmilyen állandó módszer nem képes
dinamikus (és sok tényezős) interakciókat felfedni. További példákat sorol fel Baji Béla
(2011), melyből csak egyet írnék le bemutatva, hogy az alapos terepszemle híján helytelen
következtetéseket vonhatunk le. A szakértőt felkérték, hogy segítsen egy később részben
önellátásra berendezkedő terület kialakításában. A klíma ismeret volt, szubmediterrán
jellegű a térség. Azonban a talaj alatt mészkő helyezkedik el, ami karsztot feltételez, ami
pedig elvezetheti a felszíni vizeket. A területen pedig észrevehető volt egy nádassal és
vízigényes növényekkel borított folt, tehát itt valószínűleg forrás található, mint az később
be is bizonyosodott. A területen dominált a magas fűvel kevert lucernás, mely mélyebb
talajrétegre enged következtetni. Csupán a domboldalon cseres-molyhos tölggyel elegyes
virágos kőris erdő található, mely a száraz meleg lejtőkre jellemző. Teljes összeképet tehát
csak minden terepi tényező vizsgálatával nyerhetünk.
2.7.5 Ökológiai kapcsolatok
Elméleti alapok
A fajok és kapcsolataik sokszínűségét ökológiai kapcsolatokon keresztül ismerhetjük
meg. Bill Mollison (2002) saját tapasztalatai alapján a következő általánosságokat szűrte le
növényi és állati interakciók egyetemes viselkedéséből:
• A legtöbb faj jól kijön egymással. Ez nyilvánvaló, ha bármely otthoni vagy
botanikus kertet tanulmányozzuk: a növények 80%-a zavartalanul él egymás
mellett, anélkül, hogy bármilyen rossz hatást gyakorolnának egymásra.
• Néhány faj nagyszerűen segít másokat egy vagy több módon. Az előnyök abból
adódnak, hogy azonos környezetbe helyezzük ezeket a növényeket (ez a fajok
10-15 %-a állítása szerint).
• A fajok kis hányada antagonista tulajdonságokat mutat egy vagy több faj
irányába. Ez is lehet előnyös (például biológiai növényvédelem esetében) és
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hátrányos is (erőszakosan terjed vagy tartós gyomok, kártevők esetén). A fajok
kb. 5 %-a bír ilyen tulajdonságokkal.
A fenti három csoport alapján, és az ökológiában már megismert interspecifikus
interakció típusok alapján, azokat némileg egyszerűsítve, tehát csupán három kategóriát
felállítva is vizsgálhatjuk ezeket a kapcsolatokat alaposabban, szimbólumok segítségével
például egy faj esetében:
(+)

előnyös

(megítélhető

egy

monokultúra

esetén az

átlagosnál

magasabb

terméshozamban);
(0) semleges, nincs mennyiségi változás (fenti példánál maradva);
(-) hátrányos, kevesebb termés, alacsonyabb vitalitás;

Jordán

Ferenc

nyomán

(PÁSZTOR

és

OBORNY

2007)

e

páros

populációs

kölcsönhatásokat az alábbiakban összegezhetjük a legegyszerűbben eltekintve a
kapcsolatok erősségétől:
Kapcsolat előjele

Kapcsolat típusa

-/- kölcsönösen negatív

versengés

+/+ kölcsönösen pozitív

mutualizmus

+/- kölcsönös, antagonisztikus

ragadozás, növényevés, parazitizmus

-/0 egyoldalúan negatív
+/0 egyoldalúan pozitív

amenzalizmus:
antibiózis

allelopátia

vagy

facilitáció, asztalközösség
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2.7.5-1. ábra: Sokféle virágos növény hozzáadásával a zöldtrágyául szolgáló növényekhez
megfigyelhetően sokkal színesebb élőhelyet teremthetünk hasznos rovarok és állatok számára
(Forrás: Holzer 2011)

Felmérés
A fenti kapcsolatok gyakorlati megismeréséhez szintén szükséges a megfigyelés és egy
módszer. Ez utóbbira ismét Bill Mollison (2002) nyomán mutatok be egy lehetőséget. Az ő
eljárása alapján felállítható egy kritériumrendszer, mely alapján mérhető (számszerűen)
egy terület, ahol számos példánya található ugyanannak a fajnak. Egy (ültetett) fafaj
esetében például meghatározunk egy hármas pontrendszert, jelen példában almafa
szerepel.
+

egészséges almafa, nagyon jól terem, nem gyenge vagy nem túl erőteljes
fejlődésű

0

egészséges fa, átlagosan terem

-

gyengén terem, beteg vagy haldoklik

X

nincs almafa ezen a területen (kertben)
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A

korábbiakban

alkalmazott

táblához

hasonlóan

számszerűsítjük

fafajunk

környezetében található többi fajt. Figyelembe vesszük azt a területet is, ahol egyáltalán
nincs almafa vagy csak nagyon kevés, hiszen ez is a kritériumrendszer egy pontja. Pl. diófa
jelenlétében nincs vagy csak beteg almafa található, míg eperfa és akácfélék
környezetében, ha van, akkor egészséges. Ez az összemérés a többi fáról is ugyanennyi
információt szolgáltat, nem csupán az almafáról. További megfigyelések is szükségesek
lehetnek, nem csupán a környező fák jelenléte. Például egy fa környezetéről további
információt szolgáltat, hogy milyen lágyszárúak találhatóak az aljnövényzet szintjében.
Példaként nem csupán fűfélék, hanem gumós virágok, fekete nadálytő, lóhere, írisz és
sarkantyúka is előfordulhat.
Ha egy művelt terület számára lehetővé szeretnénk tenni az átalakulást egy hosszú
távon stabil rendszerré, akkor keverten kell felépítenünk azt fák, cserjék, zöldségfélék és
természetes bolygatást biztosító állatok segítségével, és alaposan megtervezni a társulás
(társítás) fejlődését, hogy magunk is haszonhoz jussunk. Több kutató vizsgálta hosszú
távon felhagyott szántók természetes benépesülését az észak-amerikai keleti partvidék
térségében. A legkorábbi vizsgálatok (PÁSZTOR és OBORNY 2007) eredményeként
szerezhettünk tudomást arról, hogy az ún. másodlagos szukcessziós folyamatként normális
körülmények között, beavatkozástól mentesen, tehát egy tipikus, sokszintű, fajgazdag
erdőtársulás kialakulásához legalább 150 év szükséges, melyet mi is legalább 15-50 évre
redukálhatunk szerencsés esetben (MOLLISON 2002, PÁSZTOR és OBORNY 2007).
2.7.6

Kapcsolatteremtés és tudatos tervezés

Fentiekben az általános ismereteket tekintettük át, mellőzve a kapcsolatok részleteit és
olyan hasznos példákat, melyeket egyrészt megfigyelhetünk, másrészt megteremthetünk
saját hasznunk érdekében is. Az alábbi kapcsolatokat egyrészt klasszikus ökológiai
értelemben, másrészt tágabb, az embert és környezetét is közrefogó halmazként vizsgálom,
példákon keresztül.
Kölcsönös kapcsolatok
A mindkettő nyer valamit legtipikusabb esete a szimbiózis, és ez tekinthető a
legideálisabbnak egy guild szempontjából is. Ilyenek a mikorrhizás gyökérkapcsolatok és a
nitrogénkötő gyökérgümő esete. Hogy egy példán keresztül ezt alaposabban is
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megismerjük, a gyökérgümő példáját mutatom be. A pillangósok gyökerein ún.
gyökérgümők (nodulusok) jönnek létre. A Rhizobium baktériumok jellemzője, hogy
„képesek bejutni a pillangós növények gyökérszőreibe, és a gyökerek kéregszövetében
gümőt képeznek, ahol pleomorfak (bakteroidok).” A bakteroidok a nitrogént kötik, melyet
a növény anyagcseréjéhez biztosítanak, ezáltal függetlenné teszik a talaj nitrogéntartalmától. Cserébe a növény szerves szénvegyületekkel (cukor, savak) látja el a
baktériumokat (BALÁZSY és NAÁR 2003). A szimbiózis egyik alesete a virágos növények
és rovarok között a lezajló beporzás is (ez az egyik fél számára létszükséglet).
A mindkét fél számára kölcsönösen előnytelen kapcsolatok tipikus példája a versengés.
Antagonista viselkedés, mely tágabb értelemben a növények fényért, vízért, tápanyagokért
folytatott versenyét is jelentheti. Egy számunkra is hasznos példa az, ahogyan a gyökerek
versengésük által kiszorítják az invazív fajokat. Szinte az összes élelemtermő fánk jobban
fejlődik lágyszárúak, mint fűfélék között, míg a fűfélék versengenek a fák gyökereivel,
addig a tavaszi gumós virágok (Narcissus genus) vagy a téli vad Allium fajok – melyek
talaj feletti hajtása elpusztul tavasz közepén – nem versengenek a lombhullató fák
gyökereivel a száraz nyári időszakokban, és a nyári kisebb mennyiségű csapadékból is
több jut a fák számára (MOLLISON 2002). Tehát a kompetíció hozadéka számunkra a
termésnövekedés és produktum minőségi fejlődése.
A parazitizmus, predáció és növényevés során az egyik fél előnyhöz jut, a másik
károsodik. Ennek esetei a legszembetűnőbbek a természetben. A predáció egyik számunkra
hasznos példája, amikor kertünk természetes hálózatát, azaz trofikus hálóját fenntartjuk, és
nem avatkozunk bele vegyszerekkel. A biológiai növényvédelem során ezt nevezik szelíd
növényvédelemnek

(MAKKAI

2008).

Permakultúrában

az

összefüggésekre

összpontosítanak, azaz a háromelemű rendszer létrejön természetes módon: A termesztett
gazdanövény, a kártevő és a parazita vagy a ragadozó megtalálja egymást, így beáll a
természetes egyensúly (BAJI 2011). Sőt, akár olyan fajokat is ültetünk kertünkbe, melyek a
károsító szervezetek számára vonzóbbak, mint haszonnövényeink. Baji Béla őket nevezi
szellemesen levéltetű tutujgató fajoknak.
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Egyoldalú kapcsolatok
Az amenzalizmus annak esete, amikor egy tulajdonság az egyik fél számára közömbös,
a másik fél számára hátrányos. Ennek alesete az allelopátia, amikor az egyik növény olyan
szerves anyagot termel, mellyel más fajok élettani folyamatait károsan befolyásolja
(MAKKAI 2008). Ennek tipikus példája a juglon hatóanyag (diófa terméke) más növények
fejlődésére gyakorolt hatása, de kisebb méretű fajokra jó példa a büdöske (Tagetes) vagy a
körömvirág (Calendula) (MAKKAI 2008).
Ennek ellentéte a kommenzalizmus. Az egyik fél előnyhöz jut, de ez a másik félre nem
gyakorol semmiféle hatást. Ilyen az epifitonok esete, amikor különböző bromélia- és
kosborfélék más fákon élnek. Szinonimája az asztalközösség is, mely felületesen
összekeverhető a parazitizmussal, amikor egy faj testén vagy szervezetében él egy másik
faj, de annak semmilyen kárt nem okoz. Tágabb értelemben tulajdonképpen ide sorolhatjuk
a növények állatok segítségével történő terjedését is, ugyanis a madarak például számos
magvat terjesztenek, pl. Sambucus, Coprosma, Lycium, Chenopodium fajok magvait. Ez
szintén jelentős lehet egy kertben, ugyanis, ha néhány ilyen fajt elültetünk kertünkben,
majd szabadtartásban beengedünk ide galambokat, fácánokat, ők elősegítik további
egyedek megjelenését (MOLLISON 2002). Gyakorlatilag csak az ember számára hasznos
egyes növényfajok jelenléte, melyek menedéket, védett helyet, zugokat, azaz védelmet
biztosítanak faggyal, napsugárzással vagy széllel szemben. Ennek jelentőségét a
terepplasztikánál már kiemeltem, de ugyanilyen funkciót képesek ellátni nem csupán
tereptárgyak, hanem különböző növények is. Azok a növények, melyek sok elhullott
növényi részt hagynak maguk után, ide sorolhatók a lombhullató fák levelei,
mulcsozáshoz, tehát talajtakaráshoz illetve zöldtrágya előállításához biztosítanak
alapanyagot, ezáltal az anyagkörforgást támogatva.
Több faj esetében természetesen még komplexebb kapcsolatok jöhetnek létre. Így
előfordulhat, hogy egy mesterséges társulásban egy faj kedvezően befolyásolja egy másik
fejlődését, míg hátráltatja egy harmadikét. Ilyen módon teremti meg a kártevő elleni
védelmet például a Nasturtium (sarkantyúka) nemzettsége, melynek gyökerei a rovarok
számára kellemetlen ízű anyagokat termelnek, mely anyagok ugyanakkor hasznosak egyes
kétszikűek, például a paradicsom és az egres számára (MOLLISON 2002). A természet
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valódi komplexitását és a fenti példát látva érthető, hogy a kapcsolatok sokkal
bonyolultabb hálózata zajlik egyszerre, mint egy-egy populáció egymásra hatása.
Tervezés
A bevezetésben tárgyaltam, hogy egyes elemek tulajdonságait fontos megismerni az
egész rendszer és önmaga igényei szempontjából is. Ilyen elemet jelent az összes faj, mely
már jelen van, illetve az újak is. A tulajdonságok felmérése abból a szempontból fontos,
hogy ugyanazon ökológiai fülke betöltésére részben gazdasági szempontból több faj közül
választhatunk. Egyesek nagyobb hasznot, például magasabb hozamot és kevesebb
befektetést igényelnek. Ismét visszatérek a guildek fogalmához, hiszen ugyanazokat a
forrásokat hasonlóan hasznosító élőlények csoportjáról van szó jelen esetben. Analitikus és
gyakorlati szempontból az alábbi szempontokat javasolja Bill Mollison (2002):
• Bizonyos célra kiválasztott (nekünk valamilyen célból fontos) elem milyen
termékekkel rendelkezik, mely más komponensek számára is hasznos lehet?
• Mely szükségletei biztosítottak e résztvevőnek más komponensek által?
• Hol inkompatibilis ez az elem más elemekkel?
• Hol származnak előnyök e komponenstől mások számára a rendszerben?
Az ilyenfajta megközelítés a relatív elhelyezésben nyújt segítséget. Természetesen azon
túl, hogy az élőlényt a lehető legtermészetesebb környezetében helyezzük el, figyelembe
vesszük más elemekkel való kapcsolatát. Ennek legmegfelelőbb szemléltetésére alkalmas
bármely haszonállat, mely számunkra élelmet, testmelege által hőt, alapanyagokat nyújt,
cserébe a háztartási hulladék egy részét fogyasztja és kártevőktől mentesíti a területünket.
A felhasználni kívánt fajok optimális közegét és tulajdonságait, továbbá ökológiai
kapcsolatait feltérképezve érdemes megnézni, hogy térben hogyan lehet őket párosítani,
társítani. Ha például két faj között kölcsönösen előnyös a kapcsolat, és adott élőhelyet
mindketten egyformán tudják hasznosítani, akkor őket érdemes egymás mellett nevelni.
Ennek egyik példája a hüvelyesek és gabonafélék együttélése. Telepítésben a tervezők
további kreatív ötleteket javasolnak, melyek mintázataikkal speciális mikroklímát
teremtenek (azaz még változatosabb élőhely-típust). Ennek egyik legkisebb példája a
spirális alakú „kiskert”, mely több műben is megemlítésre kerül. Bill Mollison (2002) ezt a
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fenti növények esetében is javasolja, Baji Béla (2011) pedig egészen kicsiben, egy
speciálisan gyógy- és fűszernövények számára készült emelt ágyáson is megvalósította. A
spirál gerince emelkedik ki, a karok között húzódik az árok, így megteremtve eltérő
klímájú oldalakat a különböző igényű növényfajok számára.

Ugyanilyen változatos

megvalósítást javasolnak mindketten nagyobb léptékben is, és hangsúlyozzák az életterek
minél nagyobb változatosságát. Ennek egyik lehetősége, ha tavat hozunk létre területünkön
átmeneti zónákkal a száraz talaj és vízfelület között, illetve egyenetlen szegélyeket mind a
vízpart, mind egy-egy növényi, például fás társulás szélén. Ezeken keresztül
megtapasztaljuk, hogy az élőhelyek színesítésével, azaz diverzitásával egyre többféle faj
jelenik meg. A kapcsolatok magas számával az ökológiai rendszer stabilitása is
megemelkedik, hiszen egy-egy kieső vagy átmenetileg hiányzó faj ökológiai szerepét más
fajok is biztosíthatják, ezáltal időben is folyamatossá teszik az egyensúly fenntartását.

2.7.6-1. ábra: A tervezett permakultúrás gazdaság élőhelyeinek ökológiai jellemzői, kapcsolatai és
az ember számára nyújtott hozamai
(Forrás: F. Nagy 1998)
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3 Összegzés
Eltérő megvalósítások
A fenti adottságok megismerését és felhasználást célzó gazdálkodási irányzatok
története részben eltérően alakult az idők folyamán, ezzel is kifejezve azt, hogy a
természettel harmóniában élni számtalan módon lehet. A különböző irányvonalakat
részletesebben Makkai (2008) mutatja be. Az ő fejezetei alapján emelem ki a fontosabb
tulajdonságokat és eltéréseket egymáshoz képest.
A biodinamikus gazdálkodás tekinthető a legelső mozgalomnak. Nevéből adódóan jelzi,
hogy figyelembe veszi a környezet ciklikus változásait időben, továbbá, hogy teljes
mértékben szintetikus tápanyag és herbicidmentes. Hangsúlyozza a talaj regenerációjának
szükségességét, melyet tisztán növényi és állati preparátumokkal kíván elérni, de ezek
összetétele szabályozott, nem kizárólag biológiai hatásokon alapul, hanem egy spirituális
eszmerendszeren is, melyet Rudolf Steiner teremtett meg, aki kozmikus, spirituális
tényezőket is bevont a gazdálkodás rendszerébe (MAKKAI 2008). Jelenleg vizsgálják e
szerek valódi működését, hatásait.
A biodinamikus gazdálkodás megjelenését követte, de teljesen eltérő útvonalon és
kezdetekkel a szerves biológiai gazdálkodás. Hans Müller vizsgálta és kimutatta, hogy a
nitrogéntartalmú műtrágyák hatására romlott a megtermelt ételek minősége. Maga a talaj
bolygatását mellőzi, és nagy hangsúlyt fektet a talaj szerves táplálására minden módon
(zöldtrágya, mulcsozás). A jelenleg világszerte elterjedt baktériumkészítményeket is ennek
a mozgalomnak köszönhetjük. Ehhez hasonlatos az angliai Soil Association, akik
ugyanazon irányelvek fontosságát ismerték fel. A fenntartható gazdálkodás mozgalma
később jelent meg, és nézetei kiterjednek globális tényezőkre, pl. az élővizek megóvására,
biológiai sokféleség, biodiverzitás megőrzése, környezetszennyezés jelentős mérséklésére,
és az emberekre is (megélhetés biztosítása olyan környezetben élő emberek számára, ahol
ez jelenleg kevésbé megoldott). A permakultúra célkitűzéseivel az ökológiai gazdálkodás
legtermészetszerűbb ága. Tudatosan épít a hagyományos paraszti gazdaság különféle
elemei, gyümölcsfák, baromfik, haszonállatok, épületek és akár további elemek között
szerveződő ökológiai kapcsolatokra. Továbbá elsősorban önellátásra törekszik, és nem
piaci termelésre.
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Permakultúrán belül is sokféle irányzat jött létre, melyek növények és állatok térben
eltérő társítását célozza meg. Szemléletes példa az erdőkert melynek elméleti és gyakorlati
atyja is Robert Hart. Ő alapvetően mérsékelt övi növényekből állított össze a kertet, mely
egy több szintes évelő polikultúra több célra szolgáló növényekkel. Lényege, hogy nem
igényel évről évre történő ültetést, ugyanakkor az emberek számára folyamatosan
felhasználható alapanyagokat, főleg élelmet termel. A természetes erdőket az alapján is
mintául veszi, hogy az ember által bolygatott területek, ha többé érintetlenek maradnak,
akkor megindul bennük a beerdősülés folyamata természetesen is. Az egészséges
talajéletet mulcsozással és szántás kihagyásával biztosítja (JACKE és TOENSMEIER 2005).
Az erdőgazdálkodás egyébként sem előzménynélküli ötlet. Már nálunk is léteztek a
középkorban legelő-erdők, avagy erdő-mező rendszerek. Ezeket elsősorban az állatok
takarmányozására tervezték, ám előzményként tekinthető, hogy ezek már önmagukat
fenntartó rendszerek voltak, melyek kevés beavatkozást igényeltek. Gyakran olyan
területeket is hasznosíthatóvá tettek, melyek kevésbé termelékenyek, vagy kisebb,
egyébként parlagon heverő peremterületek (NAGY 2009).
A nagy tengerszintfeletti magasságok legkiemelkedőbb példája Európában Sepp Holzer
teraszos birtoka, mely 1000 és 1500 méter között fekszik. A Salzburg környéki magas
hegyek oldalában kisebb tavakat, teraszokat, kerteket létesített, halakat tenyészt, gombákat
nevel, alternatív faiskolát létesített. A vetés módszerében ugyanazt az elvet követi ő is,
mint amelyet a japán Fukuoka, azaz tilos bármiféle radikális beavatkozás. Ezt jelenti a
talajművelés, permetezés, szintetikus trágya használata. Fukuoka (1978) szerint a
természetes egyensúlyt megteremti a természet önmagától is, és elsősorban csak akkor, ha
ebbe a folyamatba nem avatkozunk bele. A magvakat egyszerűen elszórja a talajfelületen.
Másod- és köztesveteményt vet. Módszerével másutt és saját területén is ugyanolyan
terméshozamot volt képes elérni, mint a konvencionális mezőgazdaság módszerei.
Látható, hogy az igény ezen irányú gazdálkodásra nem új keletű, sokkal inkább egy
visszatérés korábbi rendszerekhez, hiszen az emberiség évezredeken keresztül termelttermesztett vegyszerek alkalmazása és túlzott mértékű beavatkozás nélkül, illetve a
tizennyolcadik századig ez jelentette az egyetlen megoldást táplálékaink megtermelésére
(MAKKAI 2008). Az összes irányzatról elmondható, hogy a termeszéttel egyensúlyra
törekszik és nem terméseredményeket hajszol a legkevesebb ráfordítással (ez
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vegyszerekre, vegyi anyagokra is igaz). Nem alkalmaz szükségtelenül antibiotikumokat és
hormonokat, és az állat- és növényfajok jóllétén túl az emberre és környezetére is gondol a
helyi piacok megteremtésének erősítésével, az emberi munkaerő és foglalkoztatás minél
nagyobb mértékű bevonásával. Összességében elmondható, hogy a földi hálózat minden
elemét a rendszerébe foglalja, és ez a szemlélet az alapja az összes ökológiai gazdálkodási
típusnak függetlenül attól, hogy melyik utat választjuk. A fenti példákon túl számos
lehetőség létezik még különböző működőképes gazdaságokra. Azonban ez a néhány példa
is alkalmas annak bizonyítására, hogy a környezettől, klímától függően mindig van olyan
megoldás, mely adott helyen a legmegfelelőbb, illetve a személyiségünkhöz,
ismereteinkhez, érdeklődésünknek leginkább megfelelne.
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