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Mangrove 
gyökérrendszere által 

megkötött üledék 
a thaiföldi Tarutao 
Nemzeti Parkban

T E N G E R H Ó D Í T Á S  –  O R G A N I K U S  É P Í T É S Z E T T E L

A klímaváltozás összetett hatásai 
közül kiemelkedik a tengerek 
vízszintjének fokozódó emel-

kedése. Az Éghajlatváltozási Kormánykö-
zi Testület (IPCC) 2013. szeptemberi je-
lentése szerint a globális felmelegedés 
következtében a világtengerek szintje 
2100-ig várhatóan 100 centiméterrel 
fog emelkedni. A változás több mint 50 
Magyarországnyi, azaz 5 millió négy-
zetkilométernyi terület elárasztását je-
lentené a világ alacsonyan fekvő terüle-
teiből, mindez pedig nagymértékű nép-
vándorlást és hatalmas gazdasági káro-
kat hozhat magával.

Ezért nem véletlen, hogy a francia 
Jacques Rougerie Alapítvány 2013-ban 
újra meghirdetett nemzetközi innováci-
ós építészeti pályázatának három kate-
góriája közül az egyik a „Tengerszint-
emelkedés és Építészet” volt. A pályázat 

során e környezeti 
problémára reflektáló 
építészeti elképzelése-
ket vártak a jelentke-
zőktől. A felhívásra 
összesen 529 pályamű 
érkezett a világ 76 or-

A trópusi és szubtrópusi partok árapály-zónájá-
ban található mangroveerdő az egyetlen olyan 
természetes növénytársulás, amelynek segítsé-
gével a szárazföld nyer teret a tenger rovására! 
Az itt élő növények egy része ugyanis azzal, hogy 
gazdag gyökérrendszert fejleszt növekedése 
során, saját élőhelyének alapjait teremti meg. 
Egy magyar alkotócsoport nemzetközi építészeti 
díjat nyert ennek a leleményes, ám sérülékeny 
ökológiai rendszernek a védelmét szolgáló sajá-

tos szerkezetével.

A thaiföldi Turatao 
Nemzeti Park 
mangroveerdeje

(GRÓNÁS VIKTOR 

FELVÉTELE)

(BALÁZS GERGELY 

FELVÉTELE)
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A tengerszint emelkedésének hatása 
a mangrove-zóna elhelyezkedésére

apály közötti különbség csekély – a lassu-
ló folyamok hordaléka lerakódik és hely-
ben is marad, hiszen az apálykor előálló 
öblítési folyamat minimális. A folyó leg-
több és legsúlyosabb hordalékát sodrá-
nak irányában szállítja, így a betorkolás 
során itt a legintenzívebb a lerakodás és 
az üledék itt emelkedik legmagasabbra. 
A folyamat addig zajlik, amíg egy hosz-
szantartó árvíz annyira fel nem tölti a zá-
tonyt, hogy az magasabb lesz a folyó kis-

vizénél, így a víz a ki-
alakult szigetet meg-
kerülve, két ágra 
szakadva ömlik a ten-
gerbe.

A folyamatosan le-
rakódó homok és ka-
vics révén a folyók 
szüntelen építik, vál-
toztatják a deltavi-
déket, miközben tor-
kolatuk fokozatosan 
előrenyomul, éven-
te jókora területet 
hódítanak el a ten-
gerektől. 

A Föld legnagyobb 
delta  torkolatai több 
tízezer négyzetkilo-
méter kiterjedésűek is 
lehetnek. Már az első 

folyó menti civilizációk is ezt a megújuló 
üledék-utánpótlást használták fel mező-
gazdasági tevékenységükhöz. Ennek 
kö szönhetően lehetett az ókori Egyip-
tom a Nílus ajándéka, Mezopotámia a 
Tigris és Eufrátesz által feltöltött „folyó-
köz” vagy születhettek meg az első indi-
ai és kínai államalakulatok.

Napjainkra azonban bolygónk hatal-
mas folyóinak természetes vízjárását és 
ciklikus áradásait az emberi tevékenység 
alaposan átalakította. A folyamóriásokat 
gátak közé szorították, s egyre nagyobb 
teljesítményű duzzasztóműveket és mes-
terséges tavakat létesítenek, melyek aka-
dályozzák a torkolat felé az üledék szállí-
tását, utánpótlását, valamint felhalmo-
zódását és szétterülését a deltavidékeken. 
A mezőgazdasági és ipari vízkivételnek 
köszönhetően számos folyó vízmennyi-
sége jelentős részét elveszíti, mire torko-
latvidékét eléri. Mindezek következté-
ben a világ 33 legnagyobb deltatorkolata 
közül 24 süllyed és egyre veszít területé-
ből. Így a feltöltődést és terjeszkedést szép 
lassan felváltja az erózió és a pusztulás. A 
tenger elkezdte a deltavidékek visszahó-
dítását, amelyet a fokozódó tengerszint-

emelkedés tovább fog gyorsítani.
Földünk lakosságából majdnem 500 

millióan élnek deltavidéken, azaz élette-
rük és megélhetésük napi szinten kötő-
dik a vízhez, így önmagában már a ten-
gerszint emelkedése is katasztrofális kö-
vetkezményekkel járhat. Mindezt csak 
tovább fokozzák majd a felmelegedés 
következtében intenzívebbé váló viha-
rok és hurrikánok pusztító hatásai. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy rövid idő alatt 
hatalmas lakó- és mezőgazdasági terüle-
tek tűnhetnek el vagy kerülhetnek ve-
szélybe, hanem a deltatorkolatot övező 
összetett ökoszisztémák összeomlásával 
is számolni kell.

Mangroveerdők kulcsszerepben
A mangroveerdők rendre a trópusi és 
szubtrópusi partok árapály-zónájában ta-
lálhatók. A tágabb értelemben vett 
mangrove mocsárerdőket alig több mint 
tíz növénycsalád mintegy húsz nemzet-
ségének 40–60 faja alkotja. E növények 
a vízborítás mértéke és a sótartalom 
függvényében a partvonallal párhuza-
mos zónákat képeznek. A tengerparti 
mocsárban az itt honos fafajok a hullám-
záshoz, az árapály vízszintingadozások-
hoz sajátosan alkalmazkodnak: vízszin-
tesen szétfutó, oldalra növekedő, erős tá-
masztógyökereket fejlesztenek. Az oxi-
génben szegény, anaerob vízből ugyanis 
a gyökérzet nem képes felvenni kellő 
oxigént, így kénytelen azt a légkörből 
pótolni negatív (geotrópos), azaz felfelé 
növekedő különleges légzőgyökerek – 
pneumatoforák – közvetítésével.

Gazdag gyökérrendszerükből adódó-
an e fák a hullámzás és a folyók által szál-
lított üledéket megkötve nagyban hoz-
zájárulnak a talajképződéshez. Sőt, meg-
akadályozzák azt, hogy az apálykor visz-
szahúzódó tengervíz az épülő partot 
elmossa. A katasztrófaszerű időjárási je-
lenségek esetében a mangroveerdők 75 
százalékkal csökkentik a partra verődő 
hullámok energiáját, így az általuk sze-
gélyezett partok bizonyos fokig védett-
séget élveznek a nagyobb viharok és tor-
nádók ellen.

A gyökérzet hordalékmegkötő képes-
sége nagy távolságokban kihat a környe-
ző ökoszisztémákra. A folyók által szállí-
tott hordalék ugyanis csökkenti a ten-
gerfenékre jutó napfény mennyiségét, 
ami káros a korallok és tengerifűmezők 
fejlődésére. A tengerifüves területek, 
miközben rendkívül nagyfokú bio-
massza-termelés folyik itt, kiemelkedő 

szágából. Az említett kategória fődíját a 
CALTROPe nevű projekt nyerte el, 
amelyet e sorok szerzőinek – Balázs Ger-
gely (ELTE, Állatrendszertani és Ökoló-
giai Tanszék, biológus, búvár),  Baróthy 
Anna (Szövetség’ 39 Művészeti Bázis, 
designer; a CALTROPe projektvezető-
je) és Dr. Grónás Viktor (SzIE, Termé-
szetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 
egyetemi docens, búvár) – budapesti al-
kotócsoportja készített sok egyéb szak-
terület (építész, ipari formatervező, gra-
fikus stb.) képviselőinek segítségével.

Átalakuló deltavidék
A globális hőmérséklet-növekedés kö-
vetkeztében a felmelegedő tengervíz 
térfogata megnő, illetve a nem úszó tí-
pusú jég (szárazföldi jégtakaró, mint pél-
dául a gleccserjég) elolvad. A megemel-
kedő vízszint veszélyezteti a tengerparti 
területeket, köztük a nagy folyók delta-
torkolatait, mivel ezek tengerszint feletti 
magassága alacsony, ráadásul igen sűrűn 
lakottak.  Az ilyen torkolatokban – mi-
után a folyóvizek nem a nyílt óceánba, 
hanem valamely beltengerbe vagy olyan 
tengeröbölbe ömlenek, ahol az ár és 

A CALTROPe-csipke 
működése

mangrove.indd   337 2014.03.06.   17:28:34



338   ÉL E T É S  TU D O M Á N Y   2014/11338  ÉL E T É S  TU D O M Á N Y  2014/11

következtében a tenger felőli oldalon, a 
folyamatos vízborítás alá kerülő egye-
dek elpusztulnak, szabad utat engedve a 
hullámok pusztításának. A szárazföldi 
oldalon a zóna kiterjeszkedik az új da-
gályszint magasságáig, elfoglalva a ki-
pusztuló szárazföldi fajok területét.

A természettől lesve
Megvizsgálva a deltatorkolatokban vég-
bemenő áramlási törvényszerűségeket, 
transzport- és ökológiai folyamatokat, 
megállapítható, hogy a folyóvíz által 
szállított, csökkenő mennyiségű horda-
lék fokozott és irányított visszatartása 
kulcsfontosságú kérdés a növekvő víz-
szint elleni védelemben. Az általunk ter-
vezett szűrőrendszer alkalmas a hordalék 
megfogása mellett a mangroveerdő 
szerves és irányított felhasználására egy 
építészeti struktúrában: az épített katali-
zátorelemek – a helyi adottságokkal 
együttműködően – elősegítik egy pozi-
tív folyamat beindulását a kritikus part-
szakaszokon.

Terveink szerint a modulrendszer vál-
tozó elemszámú szakaszait – a folyó 
üledéklerakódásának nyomán – a delta 
folyóágai között, illetve a parti zónába 
telepítjük.  A középvíz szintjét követve, a 
víz mélységétől függően 1 vagy 2-3 
emeletben építjük fel az egységeket. A 
csomóponti elemekbe ültetjük az előre-
nevelt facsemetéket, amelyek idővel 
gyökeret vernek a rendszer átkötő ele-
mein is. Az előre gyártott rendszer alap-
vetően a fák megerősödését és megtele-
pedését segíti az egyébként számukra al-
kalmatlan vízmélységű partszakaszokon 
is. A CALTROPe-csipkén a mangro-
vék speciális igényeit (vízmélység, sótar-
talom stb.) az aktuális partvonalhoz ké-
pest előretolva, mesterségesen teremtjük 
meg a vízfelszín alatt, akár többméteres 
vízrétegben.  A mangrove bonyolult 
gyökérrendszere és az épített struktúra 
ily módon egy természetes gátrendszert 
képez. Együttesen felfogják a folyóvíz 
által szállított természetes hordalékot, és 
azt fokozatosan beépítik a meglévő part-
szakaszba.

Sajátos keltetőedények
A rendszer elemei horizontálisan és ver-
tikálisan egyaránt egymásba kapcsolha-
tók. A modularitás lehetővé teszi, hogy 
ne csak a létrehozáskor fennálló viszo-
nyokat, hanem azok időbeli változását is 
kövessük. Ez azért is fontos, mert a kli-
matikus változásokról és azok tenger-

mennyiségű oxigént juttatnak a légkör-
be, a korallok pedig mészvázuk építésé-
vel tartósan megkötik a szén-dioxidot. 
Mindkét folyamat a légkör széndioxid-
tartalmának csökkenésével jár, és így a 
globális felmelegedés ellen hat.

A mangroveerdők a helyi gazdaság 
számára fontos területek, mivel maguk 
a növényfajok és az általuk teremtett fel-
tételek közvetlenül és közvetve is megél-
hetést biztosítanak a helyi lakosság szá-
mára. A fenntartható hasznosításnak 
számos formája lehetséges. A mangro-
veerdőt alkotó fajok faanyaga fontos 
forrása a faszénkészítésnek, amely sok 
országban a főzéshez és fűtéshez haszná-
latos leggyakoribb energiahordozó. Az 
ehhez szükséges faanyag a fák kivágása 
nélkül is megszerezhető, mivel több 
mangrovefaj (mint például a Sonneratia 
apetala) jól tűri ágainak többszöri levágá-
sát is. A legtöbb mangrovefaj fája kitűnő 
minőségű keményfa, azt a lakosság a 
mocsárvidéken nélkülözhetetlen hajók 
építésére használja. A gyakori Nypha 
fructicans nevű pálmafaj rendkívül ma-
gas hozamú energianövény, amely kivá-
ló alapanyag bioetanol létrehozására. 
Több faj fogyasztható gyümölcse fontos 
táplálékforrást jelent, valamint takarmá-
nyozásra is hasznosítható. Ezek az úgy-
nevezett brakkvizes területek alkalma-
sak akvakultúrák fenntartására, elsősor-
ban a különböző garnélafajok étkezési 
célokra való tenyésztésére. Jóllehet ma-
guk a mangroveerdők nem alkalmasak 
ipari mértékű halászatra, sok halfajnak 
jelentenek szaporodó területet, ezért je-
lenlétük közvetve jótékony hatással van 
a halászatra. A mangroveerdők szuk-
cessziós sorának végén kiédesült, táp-
anyagban gazdag talaj keletkezik, 
amely mezőgazdasági termelésbe von-
ható. Mindez olyan klimatikus terüle-
ten, ahol a jó termőtalaj viszonylag rit-
ka. 

Jelentőségük ellenére az ezredfordulóra 
a mangroveerdők a világ egyik legin-
kább veszélyeztetett trópusi ökosziszté-
májává váltak. Szomorú tény: eredeti el-
terjedési területük napjainkra több mint 
35 százalékkal csökkent. A közvetlen 
emberi beavatkozás (erdőirtás) mellett a 
közvetetten érvényesülő folyamatok is 
fokozzák e területek csökkenését. A da-
gály és a középvíz vízszintje közötti terü-
leteken elhelyezkedő mangrove-övezet 
az emelkedő tengerszint és a csökkenő 
hordalék hatására felhúzódik a partvo-
nalon, követve az új vízszinteket. Ennek 

szintre való hatásáról még mindig na-
gyon kevés ismeretünk van. Az elemek 
egyszerre szolgálnak szerkezetként és a 
telepített fák keltetőedényeként, miköz-
ben áramláslassító hatásukkal maguk is 
hozzájárulnak a hullámzás elleni véde-
lemhez és a hordaléklerakáshoz. Az ele-
mek anyaga egy erre a célra fejlesztett 
meghatározott betonkeverék, amely 
mindig helyi adalékokat is tartalmaz. A 
fák megerősödésével, gyökérzetük nö-
vekedésével azonos ütemben – körülbe-
lül 15–20 év után – a betoncsipke elmor-
zsolódik, majd elbomlik, s a hordalékkal 
együtt beépül a talajba. 

A hullámtörő óriáscsipke telepítése sza-
kaszosan történik, egy dinamikus, több-
lépcsős fejlesztési folyamatként. A telepí-
tést követően 4-5 évvel az előnevelt fák 
már képesek ellátni talajmegkötő és szű-
rő feladatukat. Az üledéklerakódás a te-
lepítés után szinte azonnal beindul, a fel-
töltődés folyamatos. A csipke vonala 
mindig valamilyen ívet követ, illetve 
zárt formát alkot, ami az üledékmegfo-
gó képesség hatékonysága mellett növeli 
a szerkezet stabilitását is. Azon túl, hogy 
hullámtörőként, szűrőként és gátként 
működik, a CALTROPe-csipke „faso-
rai” természet közeli élőhelyként is szol-
gálnak, s ezzel a lakosságnak is fenntart-
ható, működőképes megélhetést képesek 
biztosítani. 

A betoncsipke telepítésével elősegíthető 
az érintett területek természetes üledék-
lerakódásának hasznosítása, a hátország 
meglévő termőföldjeinek megmentése, 
esetleg kismértékű növelése is. Már né-
hány évnyi üledék lerakódása is elegendő 
ahhoz, hogy védelmet tudjon biztosítani 
a part menti területeknek. Azt feltételez-
zük, hogy – megfelelő telepítési üteme-
zéssel – mire a tengerszint-emelkedés 
mértéke eléri a kritikus pontot, a csipke 
által beinduló feltöltődések arányaikban 
elérik azt a szintet, amely legalább a je-
lenlegi földterületek megtartását lehető-
vé teszi. 

A CALTROPe-csipke koncepciója 
mindenesetre kedvező fogadtatásra ta-
lált az említett pályázat keretein kívül is, 
számos hazai és nemzetközi szakember 
megvalósítható ötletnek tartja. Remél-
jük, sikerül bebizonyítanunk az alapötlet 
helyességét, miszerint az ember keltette 
természeti problémákra éppen az ember 
által katalizált természetes folyamatok 
kínálják a megfelelő megoldást.
BALÁZS GERGELY, BARÓTHY ANNA,

GRÓNÁS VIKTOR 
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