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Bevezető
Magyarországon, amióta mérik, a 2018-as
év volt a legmelegebb, amely az 1981-2010
közötti időszakot 1,66 ºC-kal múlta felül.
Miközben az átlaghőmérséklet a világátlagnál
jobban emelkedik, a szélsőségek száma várhatóan tovább növekszik, hazánkban még
mindig jelentős a mezőgazdaság részesedése
a GDP-ből, azonban a mezőgazdaság sem
alkalmazkodás, sem az új gyakorlatok elterjedése terén nem gyorsan reagáló ágazat, így
a cikkben összegyűjtött gyakorlatok elterjedésének a rendszer tehetetlensége egyelőre
még sok helyütt akadálya, azonban az innovatív eljárások terjedése nem várathat sokáig
magára.

Éghajlati változások
és mezőgazdaság
Hazánk éghajlatában nemcsak az átlaghőmérséklet emelkedése jelenik meg változásként, hanem a szélsőséges események
száma és intenzitása is változhat a jövőben.
Magyarország esetében az eddigi modellek
a hőmérséklet emelkedését, a hőmérsékleti
szélsőségek növekedését és a csapadék csökkenését, szélsőséges alakulását vetítették
előre1. Egy táblázatban összefoglalhatók a változások:
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1. táblázat: Az éghajlati változások valószínű irányai
Magyarországon Forrás: saját szerkesztés, OMSZ-modell
1 http://www.met.hu/doc/tevekenyseg/klimamodellezes/
OMSZ-ELTE_eghajlati_osszefoglalo_2010.pdf

1. ábra. Agrár-erdészeti rendszer Franciaországban
Forrás: http://blog.worldagroforestry.org/index.php/2015/09/09/the-more-trees-the-better/

Ezek közül a hatások közül két kiemelten
fontos tényezőt, a hőmérséklet és a csapadék
mennyiségének alakulását, valamint azok
szélsőséges ingadozását saját kutatásokkal is
igazolni próbáltuk (Hetesi-Kiss, 2017). A szélsőségek vizsgálata során azt találtuk, hogy az
egyszerre lehulló csapadék mennyiségének
valószínűsége egy adott földrajzi helyen nő,
országosan nem.2 Az átlaghőmérséklet változását vizsgálva azt találtuk, hogy az elmúlt 118
évben az adatsor a lineáristól gyorsabb emelkedést mutat.
A mezőgazdaságra nézve a következő kedvezőtlen hatásokkal lehet számolni:
∫∫ A nyári hőhullámok gyakorisága növekszik,
ezzel együtt a gyorsan változó hőmérsékletek valószínűsége nő.
∫∫ A csapadékkiválás szélsőségesebbé válása
térben és időben egyaránt várható, azaz
egyre kisebb területekre hullhat egyre
intenzívebb csapadék, illetve egyre gyakoribbá válhat az országrésznyi területekre
kiterjedő nagyon intenzív, nagy mennyiségű
csapadék (pl. 2010), illetve az azt követő
időszakban kirívó csapadékhiány (2012).

2 Ennek valószínűleg az az oka, hogy az országos
adatsor elkeni a kiugró helyi eltéréseket az átlagostól.

∫∫ Egyes modellek egyértelműen mutatják,
hogy a csapadék egyre inkább kiszorul a
vegetációs időszakból. AZ OMSZ hosszú
távú adatsorai alapján a tavaszi csapadékmennyiség átlagosan 17%-kal csökkent.3
∫∫ A csapadék intenzívebbé válik, nő a lefolyás
és az erózió veszélye, sík vidéken a belvízé.

Alkalmazkodás, jó gyakorlatok
Az alkalmazkodás során olyan megoldásokat kell
keresni, amelyek egyaránt alkalmasak az éghajlatváltozás okozta hatások enyhítésére – azaz
olyan több hatást is kiváltó rendszereket, amelyek a bennük található ökoszisztémára nézve a
tűrőképességet növelik, ezzel együtt hozzájárulnak a költséghatékonyság növeléséhez, illetve
megfelelő esetben a rendszer üvegházgázkibocsátásának csökkentéséhez is.
1. Agrár-erdészeti rendszerek4
Ebben a rendszerben a szántók, vagy kaszálók/
legelők erdősávokkal vannak tagolva. A fás
kultúrát ebben a rendszerben folyamatosan
3 http://met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_
valtozasok/Magyarorszag/
4 Pl.: https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/fokuszban-az-agrar-erdeszet-i-termeljunk-egyutt-a-termeszettel
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fenntartják, annak a szántóra gyakorolt kedvező hatása miatt. A rendszer lényege, hogy
erdősávok és művelt földek váltogatják egymást, a tájolás fontos tényező (ld. később).
A megfigyelések szerint a fák alkalmazkodnak
és mélyebben ágaztatják el gyökerüket. Ennek
köszönhetően a talaj felső részének nedvességét a szántóföldi növény tudja hasznosítani. A másik kedvező hatás a megfelelően
(jellemzően észak-déli irányban) tájolt erdősávok árnyékoló hatása reggel és délután, ez
a hatás segít a harmat kedvezőbb hasznosulásában. Mivel hazánkban az északnyugati szél
jellemző, így ezen fasorok páracsapdaként is
működnek szeles időben.

2. ábra. Erdősávok páracsapda és vízcsapda hatása.
(Molnár Géza diája, rajz: Molnár Ildikó)

Az ábrán jól látható az is, hogy amennyiben az
erdősáv szegélyein megvannak a megfelelő
szukcessziós szintek (füves és cserjés társulások), akkor az erdősáv alján a talajvíz-tükör
magasabbra kerül, az erdő szivacsként őrzi és
emeli meg a vizet.
Mielőtt hazánkban a nagyüzemi gazdálkodás
módszerei jelentős térnyerést értek volna
el – azaz az 1970-es évek előtt – a szántók
tagoltak voltak, és több mezővédő és tagoló
erdősáv létezett. A gépesítés és a táblák
összevonása következtében ezek jó része
eltűnt.
2. Tájgazdálkodási rendszerek
Magyarország medence-jellege miatt a
vizek alsó folyásánál helyezkedik el, minden
befolyó víz (a Zsil és Olt kivételével) a Dunába
jutva távozik a medencéből. Ebből következően hazánk területének jelentős része vízjárta volt a folyószabályozás előtt. Ezeken a
területeken, mivel fekvésük alacsony egykori tó- vagy folyómederről van szó, gyakori a belvíz és az árvízveszély, ugyanakkor
a nagyvízi hozamokat, amelyek jellemzően
tavasszal érkeznek, mielőbb igyekszünk
kivezetni az országból. Miután a csapadék
mennyisége az idők során nem változott az
országban, a vegetációs időszakban hulló
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csapadék régebben sem volt elegendő az
Alföld fás társulásainak működéséhez, ezért
feltételezhető, hogy a tavaszi áradások
adta víztöbblet segítségével maradtak fenn,
amelyből jelentős mennyiséget tároltak
(Orlóczi, 1991). Mivel a folyó ártere a szabályozással leszűkült, és gátak közé került, a víz
a meder fenekén bevágódást képez és kisvízi
hozam esetén a vízállás alacsonyabb, mint
a környező terület talajvíz-szintje, a folyó a
kapilláris hatás miatt a környező mentesített
területek talajvizét is elszívja. Magas vízállás,
árvizes helyzet esetén a jelenség fordítva
mutatkozik, a mentett oldalon belvíz jelenik
meg. Az ártéri területek vízügyi rendezése
ugyan több szántóföldet eredményezett,
azonban ezek a területek gyenge minőségűek, tavasszal belvízveszélyesek, nyaranta aszályosak (Andrásfalvy 2013, Molnár,
2009). Amennyiben az előbbi pontban megvizsgált agrár-erdészeti rendszereket és a
kistáji vízmegtartás egykori előnyeit összekovácsolva mozaikos tájszerkezetet hozunk
létre, akkor az alacsonyabban fekvő, belvízveszélyes szántókból produktív, a környező
táj számára is hasznos ökológiai szolgáltatásokat nyújtó élőhelyet készítünk. Ezek
nemcsak ökológiai sokféleségükkel, hanem
sokoldalú termőpotenciáljukkal is kedvezőbbek a belvízveszélyes szántókhoz képest.

A talaj termőképességének
romlása és megújítása
A természetes talajképződési folyamatok
során kialakuló talajréteg szervesanyag-tartalma 5-10% közötti a mérsékelt égövön5,
amely a talaj bolygatása nélkül állandó
maradna, azonban az emberiség a mezőgazdasági művelés során, főként a szántással a feltalajt átmozgatja és forgatja
is. Ezzel a folyamattal felgyorsul bizonyos
talajlakó baktériumok szaporodása, amelyek
metabolizmusok során lebontják a humuszt
és szén-dioxidot, valamint metánt juttatnak
a légkörbe. A szántás azonnali lezárása (pl.
fogassal, simítóval) ennek egy részét képes a
talaj zárttá váló pórusaiban tartani, azonban
nem az egész mennyiséget. Így, főként a 20.
század közepe óta egyre erőteljesebb és
nagyobb mélységen végzett gépi munkáknak
köszönhetően a talajok szervesanyag tartalma jelentősen csökkent. Magyarországon
a legtöbb művelt föld humusztartalma nem
éri el az 5%-ot.
5 Léteznek magas szervesanyag tartalmú talajok is,
mint a tőzeg-, vagy láptalajok, amelyekben esetenként
a szervesanyag 50% feletti, de ezek nem alkalmasak
mezőgazdasági művelésre.

Az Egyesült Államokban az 1930-as években
tapasztalt ún. Dust Bowl jelenség indította el
a talajvédelmi lépéseket, a jelenség a szárazság hatására fellépő porviharok következtében talajvesztést eredményezett, mintegy
400 000 km2 területen. Ezután kidolgozták
azokat a módszereket, amelyek ma a talajtan
legújabb eredményeire támaszkodva lehetővé teszik a folyamat megfordítását. Ezt a
rendszert talajmegújító mezőgazdaságnak
nevezik, négy fontos eleme van: a talaj
állandó takarása, akár élő növények, akár
mulcs segítségével; direktvetés, azaz a talaj
minimális bolygatása, lehetőség szerint teljesen szántás nélkül; takarónövények keverékének vetése a fő tenyészidőszakon kívül,
a biodiverzitás növelése, a talaj gazdagítása és a tápanyagok feltárása érdekében;
mindig élő gyökérzet jelenléte a talajban:
főidőszakban a főnövény, pl. búza, azon kívül
a takarónövények gyökérzete.
A módszer alkalmazása során az Egyesült
Államokban Gabriel Brown az Észak-Dakota
Állam Burleigh megyéjében 2000 óta végez
talajtakarásos, szántás nélküli művelést.
A talaj szervesanyag-tartalma 1,7%-ról
4,5%-ra emelkedett 2009-re. (Tallman,
2012). További előny a talaj mélyebben szerkezetessé alakuló felső része, amely így több
hirtelen lehulló csapadék befogadására és
tárolására alkalmas, továbbá a csökkenő
művelési költségek.
Amennyiben tartósan elérhető, hogy egy
hektáron évi 0,5% szervesanyag-tartalom
növekedés történjen, akkor egy hektár termőföldön mintegy 20 tonna CO2 vonható ki
évente a légkörből és köthető meg. Ez a Föld
egészét tekintve évi több milliárd tonna üvegházhatású gáz kivonását jelentheti, amely
pillanatnyilag az egyik legerősebb eszköz
lenne az emberi eredetű ÜHG kivonására és
tartós megkötésére.
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