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Összefoglaló: Az éghajlat változása olyan kihívások elé állítja a bortermelőket, ami az ágazat
jelenére és jövőjére is kihat. A sérülékenységi tanulmányok a jelenlegi klímakutatások fő frontját
alkotják, ezért jelen cikk két fő célt tűzött maga elé. Egyrészt vizsgálni fogom a Szekszárdi Borvidék
éghajlati sérülékenységének két fő alkotó elemét, másrészt a fenntartható környezetgazdálkodás
szempontjából összegyűjtöm és értékelem a lehetséges alkalmazkodási technikák alkalmazását. Az
eddig lefolytatott vizsgálatok egyértelművé teszik, hogy a jövőben komoly aszályos időszakok
várhatóak. A legelterjedtebb borszőlőfajták jellemzői jól mutatják a viszonylag erős kitettséget a
klímaváltozás során. Mivel mind a külső, mind a belső sérülékenységet mutató tényezők folyamatos
romlást jeleznek, az alkalmazkodási stratégiák fejlesztése kulcsfontosságú. Az alkalmazkodást segítő
beavatkozások gyakran környezetet károsító megoldásokat hoznak, ill. alkalmazkodási zavarokat
okoznak, ezért összegyűjtöttem és bemutatom azokat a környezettudatos, fenntartható
gazdálkodásra építő praktikákat, melyekkel elkerülhetőek a hosszútávú negatív hatások. Az
alkalmazott vizsgálati módszertannal meggyőzően bemutatom, hogy a természet alapú illeszkedési
stratégiák előnyösebbek összevetve további gépek, ill. erőforrás intenzív tevékenységek
alkalmazásánál. Ez a tanulmány egy tudományos hiányt tölt be, amikor a szőlészet terén eddig
elérhető és széles körben alkalmazott alkalmazkodási beavatkozások beágyazódás-központú ex-ante
vizsgálatát elvégzi.
Kulcsszavak: alkalmazkodás, beágyazódás, szőlészet, sérülékenység

1. Bevezetés
Bátran kijelenthetjük, hogy az éghajlat változása a közeli jövőben már alapjaiban
megváltoztatja a mezőgazdaságot [1,2]. Ugyancsak állíthatjuk, hogy a szőlőtermelés a változó
klimatikus körülmények között az egész mezőgazdaság egyik legérzékenyebb ágazata [3-5]. A
gyümölcséréstől a magas minőségi borok értékesítésén át az elvárt mennyiség és minőség
megtermeléséig az éghajlat változás megváltoztatja az ellátási lánc minden elemét [6-8]. Az időjárás a
bortermelési ágazat sikerességének egyik legmeghatározóbb tényezője, mivel a szőlőnövény teljesen
kitett a természetnek [9-11].
Manapság a boripar és az éghajlati változások közötti összefüggések az egyik legjobban kutatott
terület. Itt külön hangsúlyt kap az ehhez a folyamathoz köthető fenntarthatósági kihívások és
lehetőségek vizsgálata különböző tudományágak és geográfiai adottságok terén [12-15]. Számos, a
szőlőtermesztés és az éghajlati változások közötti összefüggést vizsgáló tanulmány született
Európából [16-20], Észak- és Dél-Amerikából [21-24], Dél-Afrikából [25-27] és Ausztráliából [28-30].
Ha a szőlőgazdaság és a klímaváltozások összetett egymásrautaltságát figyeljük, nagy az
egyetértés abban, hogy jelentős változások várhatóak a szőlőtermesztésre alkalmas területeken.
Ezzel összefüggésben ezek a régiók komoly társadalmi és gazdasági következményekkel számolnak
[31,32]. Majd mindegyik nagy múltú európai borvidéket veszélyezteti a klímaváltozás okozta művelés
visszaesés. Ilyen veszélynek néz elébe pl. a Rhone-völgye, Bordeaux vagy Toszkána. Ugyanakkor azt is
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látnunk kell, hogy újabb szőlőtermesztésre alkalmas területek indulhatnak virágzásnak Amerika, vagy
Európa északi fekvésű részein [33-35]. Ez persze széleskörű tudományos vitát gerjeszt az egyes
szőlőfajták termesztési határai kiterjesztésének megítélésében [36-39]. Talán szükségtelen is
megemlítenem, hogy a változó éghajlatai tényezők és a szélsőséges időjárás milyen nagymértékben
bizonytalanná teszi az előrejelzést. Tóth és Végvári [40] különböző éghajlatváltozási modellek alapján
több, nagy valószínűséggel szőlőtermesztésre alkalmatlanná váló európai területet azonosított.
Tanulmányuk alapján 2050 és 2080 között Portugália, Spanyolország, Olaszország és Franciaország el
fogja veszíteni jelenlegi szőlőterületeinek több mint 20 %-át. Észak-Európa változó időjárásai
adottságai Skóciát alkalmassá teszik a szőlő termelésére [41]. Ugyanakkor hasznos lehet a klimatikus
tényezők részletes elemzése. Egy, a becsült időjárási változások havi bontású adatain nyugvó elemzés
segítheti a rejtőzködő összefüggések feltárását.
Az időjárással kapcsolatos elemzések a Világ szőlőtermesztésére gyakorolt hatása mellett
fontos hangsúlyoznunk, hogy az illeszkedési stratégiák lehetséges tárházát is vizsgálni kell. Marx és
kollégái (2017) [14] áttekintették a témára vonatkozó szakirodalmat, és azt találták, hogy a kutatások
a klímaváltozás szőlőtermesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatáról áttevődtek az ágazat
alkalmazkodási képességének elemzésére és meghatározására. Sajnos ki kell jelentenünk, hogy a
termelők nem rendelkeznek elégséges tudással a klimatikus változásokról és azoknak a szőlőágazatra
gyakorolt hatásáról. Ennek okán az iparág sikeres alkalmazkodását elősegítendő kiemelkedően fontos
szerepet kell, hogy kapjon a termelők tudatosságának növelése a folyamatok várható
következményeire, és a hatékony illeszkedési stratégiák bemutatása [42]. Bár több, az ágazat
alkalmazkodási stratégiáit taglaló cikk ad számos megoldási javaslatot [31,36,43-47], a fenntartható
gazdálkodás és az adaptációs képesség közötti összefüggéseket jóval kevesebb tanulmány vizsgálja
[48-51]. A beágyazódás (lock-in) terminológia megjelenése a 2000-es évek elejére vezethető vissza,
amikor is a szén alapú energiahordozók kizárólagosságának veszélyét felismerve elkezdték használni
a „szén lock-in” definíciót. Ez tulajdonképpen azt a politikai és piaci szereplők által folytatott
gyakorlatot írja le, amikor akadályozzák a fenntarthatóságot segítő, kevésbé intenzív szén és
szénhidrogén alapú technológiák terjedését [52]. Bár ezt a jelenséget az utóbbi évtizedekben már jól
dokumentálták, úgy tűnik, hogy a gyakorlat-orientált, a fentarthatóságot előtérbe helyező adaptációs
stratégia és gyakorlat továbbra is nagyon szűk körben terjed. Több területen, illetve ágazatban írták
le a fentarthatóságot fókuszba állító stratégiákat ily módon korlátozó beágyazódási jelenséget [53].
Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a jelenleg széles körben elterjedt szőlészeti adaptációs
beavatkozások potenciális lock-injeinek és kényszerpályáinak feltárásával el tudjuk kerülni azokat a
klímatudatos megoldásokat, amelyek a fentarthatóság szempontjait nem teljesítik.
Fenti gondolatmenet alapján cikkünk megírását két szempont vezérelte. Egyik oldalon szeretném
behatóan tanulmányozni a Szekszárd Borvidéket az időjárási tényezők változásának két fontos
kockázati tényezőjében, nevesen a kitettség és az érzékenység aspektusában. Az e téren eddig
megjelent tanulmányok elég szűk nézőpontból vizsgálták a témát [54-58], és kevés figyelmet
szenteltek a kihívásokra adandó válaszokra. Áttekintve a szakirodalmat egyértelmű, hogy a Szekszárdi
Borvidéket még nem vizsgálták a klímaváltozás aspektusából. A másik szempont az volt, hogy
gyűjtsük össze a Borvidék előtt álló, a klímaváltozás kihívásaira válaszoló lehetséges gyakorlatok
tárházát, és ezzel egyidejűleg értékeljük azokat a fentarthatóság feltételei keretében. Az időjárás
változásaira a jelen gyakorlat szerint bevett gazdálkodási válaszok több ágazatot vizsgálva is gyakran
megnehezítik a hosszútávú fenntarthatósági célok elérését [59,60]. A szőlőtermesztés terén ilyen
irányú, a kihívásokra adandó válaszokra vonatkozóan vizsgálatok még nem készültek. Ennek
megfelelően jelen tanulmányom két eddigi szakmai hiányosságot is hivatott megválaszolni: jelen
Borvidéket elsőként alaposan megvizsgálni, és feltárni a hosszú távú fentarthatóság kritériumainak
megfelelni tudó adaptációs technikákat.
2
Climate magazin 2021. január 27.

MDPI, Basel, Switzerland

Buzási Attila (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan Tanszék)
Éghajlati sérülékenység és alkalmazkodási kihívások a Szekszárdi Borvidé

2. Felhasznált adatok és a módszertan
A tanulmányozott terület, a Szekszárd Borvidék (továbbiakban Borvidék!) Magyarország déldunántúli részén helyezkedik el. (Lásd 1. táblát!) A Borvidék 2.600 hektáros szőlőterületein,
zömében löszös, homokos, agyagos talajon mintegy 2.500 bejelentett szőlősgazda dolgozik.
Vörösbort több, mint 2.100 hektáron termelnek: a Borvidék legismertebb bora a kadarka. Bár a
kékfrankos adja a kékszőlő termőterületek majd egyharmadát, és a Merlot, Zweigelt, Cabernet franc
és Cabernet Sauvignon szőlőket, mint fő fajtákat 2-300 hektáron termelnek, a kadarka kevesebb,
mint 100 hektárt foglal el. A fehér szőlőfajták közül legelterjedtebb az olaszrizling (120 ha), a
Chardonnay (70 ha), rizlingszilváni (50 ha) és a Sauvignon blanc (40 ha). A Borvidék éghajlata
kontinentális: forró és száraz nyarat ritkán zavarja meg a tavaszi és őszi fagy. A napfényes órák száma
relatíve magas (kb. 2050 óra/év), ami a hosszú vegetációs időt igénylő vörösbort adó fajták számára
ideális, míg az éves várható 500-600 mm csapadék magas aszályos időszak indexet jelent. Ahogy már
korábban is többször jeleztem, a Borvidék eddig kimaradt az ilyen irányú vizsgálódásokból. Ennek
megfelelően jelen tanulmány szándéka szerint további tudományos vizsgálatok generálója szeretne
lenni, hogy tudjuk elemezni a klímaváltozás és a helyi szőlő-bor ágazat kölcsönhatásait.

(1. Ábra: A tanulmányozott Borvidék elhelyezkedése
A vizsgált terület hatékony adaptációs tevékenységeit összegyűjtő módszertan egy olyan
hatásvizsgálaton alapul, melynek két fő oszlopa van: egyrészt vizsgálom a Borvidék klímaváltozással
szembeni kitettségét és érzékenységét, másrészt ezt összevetem a lehetséges adaptációs
technikákkal, melyeket a fentarthatósági célok alapján értékelek. Ezen kétfajta megközelítés,
különösen a fentarthatósági szempontú beágyazódások vizsgálata lehetőséget teremt arra, hogy a
rendelkezésre álló jelenlegi tudásunkra építve további, az adaptációs stratégiák lehetséges
sikerességét elemző vizsgálódások indulhassanak el. Ahogy már korábban összefoglaltam, számos
borvidéken nagyszámú irodalom taglalja a klímaváltozásokkal kapcsolatos alkalmazkodási
stratégiákat. Úgy gondolom, hogy a fentarthatósági szempontok a klímaváltozások kihívásaira
adandó lehetséges adaptációs technikák értékelésébe való bevonásával egy új megközelítést tudok
adni. A klímaváltozások okozta sérülékenység vizsgálata az egyik leggyakoribb eszköz az adott terület
és adott ágazat előtt álló kihívások és hatások meghatározásának [61-64]. Jelen tanulmány ebből a
széles spektrumból csak a két legsérülékenyebb területre, az éghajlati kitettségre és az adott
növénykultúrák érzékenységére kíván fókuszálni.
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A kitettséget, mint jelenséget abban az értelemben használom, hogy az időjárás változása
milyen fizikai hatással bír az adott területen, pl. a hőmérséklet és a csapadék adott időszakra
összesített adatai. A Borvidék minél teljesebb körű kitettségének vizsgálatához, az éghajlati
változások és az ebből kinyerhető tendenciák felvázolásához felhasználtam a helyi átlagos havi
csapadék 1977 és 2018 közötti, és a hőmérséklet 1981 és 2018 közötti adatsorát. Ezeket az adatokat
Kővári László úr (Szekszárdi Önkormányzat) biztosította. A Borvidék adatait a Magyar Meteorológiai
Szolgálat (https://www.met.hu/en/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_
adatsorok/) nyilvános adatbázisából vetettem össze. Ezen adatbázis részletes adatokat közöl öt
kiválasztott magyar város 1901 és 2019 közötti időjárásáról. Az öt város egységesített havi
hőmérsékleti és csapadék számai az általunk vizsgálni kívánt adatokkal összemérhetőek: Budapest,
Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely. Ezen városok országon belüli elhelyezkedése (Lásd 2.
táblát!) alkalmassá teszi országos átlagként a Borvidéken begyűjtött adatokkal való összevetésre.

(2. Ábra: A meteorológiai állomások elhelyezkedése
A cikkemben az idősoros időjárási adatok összehasonlítása mellett bevonok a vizsgálódás
körébe egy, a jövőben várható kitettségi mutatót, az ún. Pálfai aszály indexet (PaDI0), amely az alábbi
képlettel számítható [69,70]:

PaDIₒ=

aug
[Σ i=aprTi]
__500
/5 * 100 ,
sept
Σ i=oct (Pi * wi)

(1)

ahol PaDI₀ az aszály mutató, ̊C/100 mm; Tᵢ az április és augusztus közötti átlag hőmérséklet, C
̊ ;
Pᵢ az októbertől szeptemberig mért havi csapadék mennyisége, mm; wᵢ a havi csapadék súlyozó
együttható (0,1 szeptembertől októberig; 1,2 júniusban; 1,6 júliusban; és 0,9 augusztusban).
A PaDI₀ értékeinek országos alakulását vizsgálva 1961 és 1990 közötti megállapíthatjuk, hogy
a Borvidék a mérsékelten aszályos területek közé tartozik. A klímaváltozási modellek erősebb
aszálykihívásokat vetítenek elő. Az adott értékek változását a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
keretében működő Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NAGiS) adattárából kinyert
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adatokból számítottam, és a 2021-2050 közötti, valamint a 2071-2100 közötti előrejelzéseket az
1961-1990-es bázison két regionális klímamodell (RegCM4 és ALADIN-Climate) alapján számoltuk. A
RegCM4 egy negyedik generációs, [71] korlátozott területre kialakított nyílt forrású klíma modell,
amit a regionális klíma vizsgálatokhoz és előrejelzésekhez készítettek. Az AL ADIN-Climate szintén egy
korlátozott területek éghajlati változásainak vizsgálatára fejlesztettek egy korábbi, rövidtávú
előrejelző modell alapján [73], amit Magyarországon széles körben egyéb területeken alkalmaztak
[74-76]. Ezek a Borvidék várható aszályosság változásaira vonatkozó nemzeti és helyi kitettségi
előrejelzések összehasonlítása segítenek bennünket az éghajlatváltozással szembeni kitettségünk
meghatározására. A vizsgálathoz 1103 adatot hasonlítottunk össze.

(3. Ábra: A Pálfai aszály index 1961-1990 között
A kitettség mellett vizsgálom a Borvidék érzékenységét, mint a sérülékenység egyik
alkotóelemét. Itt az érzékenységet úgy tekintem, mint a rendszer egy belső tulajdonságát, mely leírja,
hogy a változó klimatikus körülmények eredményeként egy adott rendszer hogyan reagál(hat), ami az
éghajlatfüggő viselkedést jelenti [77-80]. Jelen tanulmányban az érzékenységet úgy értékelem, mint
az alkalmazkodás során elért változás: Vajon a klimatikus tényezők változása módosítja a Borvidéken
jelenleg termelt fehér- és vörösbor szőlőfajtákat? Ennek szellemében az érzékenység elemzésben
részletesen kitérek az egyes itt termelt szőlőfajták időjáráshoz viszonyított tulajdonságaira, különös
tekintettel a fagy, aszályos időszak, gombafertőződés hatására és a Huglin index [82] változására. A
vizsgált szőlőfajták érzékenységének eltérő mértékét szeretném megkülönböztetni, ezért öt
kategóriát állítottam fel. Röviden összefoglalva a vörös és narancssárga színek a magas és nagyon
magas, a fehér pedig a semleges, vagy nem releváns érzékenységet jelöli. A skála másik oldalán a
világos és sötét zöld cellákban a szőlőfajták időjárási érzékenysége alacsony, vagy nagyon alacsony. A
vizsgálathoz a szakirodalom alapján [83-87] a Borvidék legelterjedtebb négy-négy vörös és fehér
fajtáját választottam.
Az éghajlati kitettség és az érzékenység tanulmányozása alapján az utolsó feladatom az volt,
hogy a hosszútávú környezeti fenntarthatósági elvárások figyelembevételével meghatározzam és
értékeljem azokat a hatékony alkalmazkodási lehetőségeket, melyek a Borvidék adaptációs
képességét erősíti. Ezen cél elérése érdekében elsősorban áttekintettem a Világon fellelhető
illeszkedési technikák szakirodalmát, és összegyűjtöttem az alkalmazott mezőgazdasági
alkalmazkodási technikákat. (1. Táblázat!) Másodjára egy több tényezős értékelő mátrix
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létrehozásával megpróbáltam feltárni azon egymásrautaltságokat, és alkalmazkodási
beágyazódásokat, melyekhez az eddigi adaptációs eseteket értékeltem, különös tekintettel a
különféle környezeti szempontok összevetésével. Az értékelő mátrix és a használt módszertan
hozzájárult ahhoz, hogy be tudjam mutatni az eddig sikertelen alkalmazkodási eszközöket, és
segítsem a fenntarthatóság környezetvédelmi szempontjainak szembefeszülő lock-injeit felismerni és
elkerülni. Az itt összegyűjtött adaptációs eseteket a környezeti fenntarthatóság szempontjain belül
kiemelten a vízfogyasztás, energiafelhasználás, légszennyezés és biodiverzitás aspektusai szerint
értékeltem. Az öt szintes értékelési skálán bemutatom a beavatkozások pozitív és negatív
következményit, mind a közvetett és közvetlen hatások terén. Az erős és mérsékelten erős pozitív
visszacsatolást „++” és „+” jellel, míg ennek ellenkezőjét a „- -” és „-” jellel ábrázoltam. „0” azt jelenti,
amikor mind pozitív, mind negatív hatások megjelentek. Bevezettem még egy „NR” jelölést, amivel
azt akartam bemutatni, ahol a fenntarthatóság szempontjából nem észleltem hatást. Szeretném
kiemelni, hogy az ún. lock-in értékelések egy napjainkban igen élénken kutatott terület. A legfrissebb
tanulmányok a városok témájában készültek [88,89]. Ezzel összefüggésben kijelenthetjük, hogy
napjainkban még nincs ilyen módszertanra épülő értékelés a szőlőgazdaság terén, így ez a cikk
hozzájárulni kíván a fenntarthatósági adaptációk jelenlegi tudásának kiszélesítéséhez.
Forrás:

Ország, térség:

[90]
[91]
[42]
[92]
[93]
[44]
[31]
[94]
[95]
[96]
[97]
[45]
[98]
[29]
[99]
[30]
[50]
[100]

Tuscany, Italy
California, US
Roussillon (France) and McLaren Vale (Australia)
Australia
Spain, Portugal
New Zealand
Portugal
Tuscany, Italy
China
Anjou-Saumur winegrowing sub-region, France
Australia
Emilia Romagna, Italy
Australia
Mediterranean countries

(1. Tábla: A környezetti alkalmazkodásra vonatkozó irodalom ország, térség szerint
3. Eredmények
Ahogy már fentebb is említettem, rendelkezésemre állt egy, a Szekszárd időjárási
adatait tartalmazó részletes adatbázis az elmúlt 40 évből. A Borvidék és az országos átlag csapadék
mennyiségének 1977 és 2018 közötti változását a 4. ábra mutatja be. A rendelkezésre álló adatok
alapján kijelenthetjük, hogy a Borvidék csapadék-összegének eloszlása az elmúlt 40 évben nagy
változatosságot mutatott: Bár a május és augusztus havi csapadék mennyisége meghaladta a 200
mm-t (2010 és 2005-ben), addig ezen hónapok minimum értéke 8,5 mm volt 1993-ban és 3 mm
1992-ben. A minimum havi értékek 10 mm alatt vannak, és 1977 óta megfigyelhetőek a száraz
időszakok. A Borvidék adatait amikor összevetjük az országos átlaggal, érdemes hangsúlyoznunk,
hogy az itteni csapadék ingadozás az elmúlt négy évtizedben rendre meghaladta az országos átlagot.
Ez számunkra azt jelenti, hogy a szőlőtermesztés a jövőben további extrém időjárási szélsőségekre
kell készülnie, amelyek nagyban növelik a termés, a borminőség és a nyereségesség bizonytalanságát.
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(4. Ábra: A havi csapadék adatok és eltéréseik 1977 és 2018 között.
Az éves csapadékmennyiségi adatok (5. ábra!) vizsgálata több eltérést is feltár.
Számottevő eltérések figyelhetők meg a Borvidék éghajlati adatai alapján, mint például 1999-ben és
2000-ben, amikor a teljes éves csapadék 887, illetve 382 mm volt. Ilyen nagymértékű csapadékhiány
jellemezte a borvidéket 2010 és 2011 között, amikor az éves csapadékmennyiség egy év alatt kb. 550
mm-el csökkent: a 2010-es 1028,4-ről a 2011-es 425,1 mm-re. Az anomáliák másik irányában is éles
növekedéseket figyelhetünk meg 1986 és 1987 között (220 mm-es növekedés), illetve 2000 és 2001
között (450 mm különbség). 2009 és 2010 között az éves csapadék mennyisége több, mint
megduplázódott. Az országos átlag adatait vizsgálva hasonló tendenciákat figyelhetünk meg, bár a 4es ábrán jól látható, hogy a minimum-maximum értékek jóval közelebb állnak egymáshoz.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mind a havi, mind az éves csapadékösszeg a vizsgált időszakban
szignifikánsan nagyobb eltéréseket mutat a Borvidék területén az országos átlaghoz viszonyítva.
A hőmérsékleti adatok minimum és maximum értékei (6. ábra!) a fent említett
csapadékösszegekhez képest kisebb eltérést mutatnak mind a Borvidék, mind az országos átlag
számaiban. Május és augusztus hónapban az átlag hőmérséklet meghalad-ta a 20°C-t, ami ideális és
kiemelten fontos a vörösbort termelő fajtáknál. Itt kell megjegyeznünk, hogy a 25°C-t meghaladó
maximum értékek viszont nagymértékben veszélyeztetik nem csak a szőlő optimális fejlődését és
érését, de társadalmi aspektusokat is felvetve negatívan hatnak a szabadban foglalkoztatott
szőlőmunkások életkörülményeire is. A fagypont alatti havi értékekkel ritkán találkozhatunk, és
fagyos napokkal jórészt január, február és december hónapokban számolhatunk. A XXI. század végére
a regionális klímamodellek [101] eltűnni jósolják a Borvidéken ezeket a fagyos napokat. A
rendelkezésre álló időjárási adatok vizsgálata alapján azért nem meglepő, hogy a vizsgált területen
meghatározóan vörösbort termelnek, de lehet, hogy a további felmelegedés a Borvidéken jórészt
megváltoztatja a jelenleg itt termelt népszerű szőlőfajták összetételét.
A feldolgozott éghajlati adatok mellett megvizsgáltuk az éghajlati kitettség várható jövőbeni
alakulását, hogy ezáltal értékelni tudjuk a vizsgált terület PaDI₀ értékének változását. A 7. ábra
bemutatja, hogy a Borvidéken az aszályos időszakok erőteljes emelkedésével kell, hogy számoljunk,
ahol a vizsgált idősíkon az adatok majd mindenütt meghaladják az országos átlagot. A 2021-2050-es
előrejelzésekben az alkalmazott modell függvényében a PaDI₀ értékének 0,74, ill. 0,99-es
növekedését jósolják. Ezek a számok az országos átlag vizsgálatánál az egyes modellek függvényében
0,76 és 0,72.
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(5. ábra: A kumulált éves csapadék mennyiségének változása (1977-2018) a Szekszárd
Borvidéken és Magyarországon
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(6. ábra: A hőmérséklet átlagos hőmérséklete (°C) negyven éves átlagban

(7. ábra: A PaDI₀ értékének változása 2021-2050 és 2071-2100 között
(a,b) A változás 2021 és 2050 között
(c,d) A változás 2071 és 2100 között
(a,c) A RegCM modell felhasználásával becsült értékek
(b,d) Az ALADIN-Climate regionális modell felhasználásával becsült értékek
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a RegCM modell eredményei szerint a Borvidéken
becsült értékek növekedési dinamikája egyezik az országos átlaggal. Az ALADIN-Climate modell
azonban erőteljesebb növekedést jósol a kitettség terén a Borvidéken, mint az országos átlag
változása. A 2071-2100-es adatok az aszály veszélyének egyre erőteljesebb növekedését mutatják
mind a Borvidéken, mind országosan. A Borvidék kitettségi értékei mind a RegCM (1,61), mind az
ALADIN-Climate (2,03) modellekben magasabbak, mint az országos átlag (1,39 és 1,57). Fentiek
alapján megállapíthatjuk, hogy mind a két becsült időintervallumban, mindkét modell alapján a
Borvidék szárazsági értékeinek növekedése erőteljesen meghaladja az országos átlag hasonló
értékemelkedését.
A kiválasztott módszertan lépéseinek megfelelően a következő feladat az éghajlati változások
és a kiválasztott szőlőfajták érzékenysége közötti összefüggések értékelése. A 2. Tábla bemutatja a
Borvidék legnépszerűbb fehér és vörösbort adó szőlőinek időjárás függő kiemelt jellemzőit, így az
eltérő hőtűrő képességet, a Huglin index (HI) növekedésével és az adott fajták bogyóinak és levelének
gombabetegségekkel szembeni érzékenységét. A Kárpát-medence területén a Huglin index a
becslések szerint a jelenlegi 1.600-2.000 °C-ról a század végére várhatóan 3.000 °C-ra emelkedik. Ez
az érték a század közepére mérsékeltebb emelkedést mutat, de így is Dél-Magyarországon és a
Borvidék területén kb. 2.000-2.200 °C a várható [57].
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Tolerancia
Szárazság

Fagy

HI
növekedés

Gombás
megbetegedések…
Levélen
Bogyókon

Kékfrankos
Merlot
Cabernet Sauv.
Kadarka
Olaszrizling
Chardonnay
Szilváni
Sauvignon blanc
A piros és narancs színek a különösen magas és magas érzékenységet jelentik, míg a fehér szín a semlegességet. A
világoszöld és zöld cellák alacsony és nagyon alacsony érzékenységet mutatnak az adott szőlőfajtákra gyakorolt hatásoknál.

(2. Tábla: Éghajlatváltozási érzékenység a legkedveltebb borszőlő fajtáknál
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a vörösbort adó szőlőfajták nagy általánosságban jó
szárazságtűrőek, amelyek ideálisan termeszthetők aszályosabb körülmények között, és ezt jósoljuk a
várható jövőben. A kékfrankos és a kadarka, mint a Borvidék két ikonikus kékszőlő fajtája nagyon
érzékeny a HI növekedésére. A Cabernet Sauvignon kivételével mindegyik kékszőlő fajta érzékeny
mind a leveleken, mind a bogyókon megjelenő gombás betegségekre. A csapadékeloszlás
változásának fényében, ami gyakoribb zivatarokat jósol a nyári hónapokban, a gazdáknak
gondolkodniuk kell ellenállóbb fajták telepítéséről. Jól látszik, hogy egyedül a Cabernet Sauvignon áll
sikeresen ellen az időjárás változásainak és az ehhez kapcsolódó éghajlati hatásoknak. Fordítsuk
figyelmünket a népszerű fehér fajtákra! A Chardonnay, a rizlingszilváni és a Sauvignon blanc
kimondottan érzékenyek a magas hőösszeggel szemben. Az olaszrizling különösen érzékeny a
csapadék hiányára. Mindezek felett ezek a népszerű fajták érzékenyek az ugyanazon napon
megjelenő nagy csapadék és a hőhullám együttes hatására: a gombás betegségek támadására. Záró
gondolatként elmondhatjuk, hogy a jelenleg a Borvidéken termelt fehér és kékszőlő fajták az
átlagosnál érzékenyebbek az előrejelzett éghajlati változások szélsőséges hatásaira.
A 3. Tábla bemutatja a gyakran használt adaptációs szőlőművelési technikák és a környezeti
fenntarthatóság feltételei közötti összefüggéseket. Ahogy már korábban kijelentettem, a felsorolt
szőlőművelési technikák és a fenntarthatóság minden aspektusa nem került bele az értékelésbe.
Árnyékoló műanyag hálók, vagy fóliás árnyékolók például erős negatív hatással vannak a
biodiverzitásra, mivel csökkentik a növények közötti rovar- és madáréletet. Ugyanígy másik három
tényezőt irrevelánsnak tekintettem. A szüreti időpontok módosítása a gépek éjszakai üzemódban
történő alkalmazásával növeli az energiafelhasználást és a légszennyezést. Ugyanígy csökkentheti a
biodiverzitást is, mivel a zajártalmat is fokozza. A fagykár, vagy a magas páratartalom veszélye
csökkenthető fűtőeszközök, vagy szélgenerátorok alkalmazásával. Ugyanazt a negatív hatást érjük el,
mint a gépek használatának fokozásával. Gombaölő vegyszerek használatával növelhető a termés és
stabilizáható a bor minősége, de a kemikáliák használata nagyságrendekkel csökkenti a biodiverzitást,
ugyanakkor hozzájárul a levegőszennyezettség növekedéséhez. A nem vegyszer alapú rovarirtóknak
nincs számottevő negatív hatása a víz és energiafelhasználásra, és a helyi biodiverzitás eredményeket
segíthetik a természetes alapú módszerek, amelyek csökkentik a károkozók negatív gazdasági
hatását.
A számos öntözési technikának némileg eltér a környezeti hatása, így a folyamatos-, vagy
cseppenkénti öntözést is értékeli a szakirodalom. A folyamatos öntözés nagymértékben növeli a
vízfogyasztást. A cseppenkénti öntözés csekélyebb vízfogyasztás mellett növeli a helyi szintű
biológiai sokszínűséget. A jól kiválasztott szőlőfajták és a lombozat megfelelő karbantartása
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hozzájárulhat a víz és az energia felhasználásának csökkentéséhez, mivel az alkalmazkodási technikán
javítottunk. Ezzel egyidőben mindkét eset negatív és pozitív biodiverzitási hatását megfigyelhetjük.
Egyrészt egy élőbb és alkalmazkodó környezet újabb fajtákat hozhat el, ami pozitív hatás, míg a
változó környezet hatására a helyi ökoszisztéma szereplői eltűnhetnek. A párásító hűtés víz és
energia igénye nagy, így a gépek használatával járó légszennyezés ellentétes hatást is kiválthat. A
zajszennyezés okozta ökoszisztéma zavarás és a biodiverzitást erősítő technikák együttes bevezetése
egymás ellen ható, egymás hatását kioltó eredményt hozhat. Végül a talajjavítás csökkentheti a
felhasznált víz mennyiségét, és a javuló környezeti tényezők fokozhatják a helyi biológiai diverzitást.
Persze ez nagy energiafogyasztással párosul.
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(3. Tábla: Fenntarthatósági kölcsönkapcsolatok a különböző alkalmazott technikák esetén
Az alkalmazott hatásértékelő módszertan alapján megállapíthatjuk, hogy a természetes alapú
megoldásokat jobbnak értékeljük az energia igényes beavatkozásoknál. Ennek ellenére az
alkalmazandó adaptációs technika kiválasztása előtt szükséges a helyi környezeti, továbbá a
társadalmi és a gazdasági adottságok megvizsgálása, mert így van lehetőségünk mélyebb
fenntarthatósági egymásrautaltságokat feltárni. Fontos hangsúlyoznom, hogy ezen gondolati keretek
éppen a korlátosan hozzáférhető fenntarthatósági témájú esetek híján csak egy úttörő jellegű
módszertani kísérletre adtak lehetőséget. Várhatóan további hátrányos közvetlen és közvetett
hatásokat, lehetséges negatív beágyazódásokat és hosszútávú kölcsönkapcsolatokat is le tudunk írni.
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4.

Vitaanyag

A fentebb bemutatott vizsgálódások alapján a Borvidéket, egy, a XXI. század végére az
átlagosnál nagyobb éghajlati alkalmazkodási kényszer feszíti, mivel a termesztésbe vont jelenlegi
meghatározó szőlőfajtái és a változó éghajlati adottságok nagy kihívások elé állítják. A
vizsgálódásokhoz alkalmazott módszertannak számos korlátja van mind a mutatók, mind a
megközelítések kiválasztásának és használatának terén: az éghajlati kitettség vizsgálatánál a múltbéli
és a jövőbéli időjárás eltéréseket az országos átlagértékekből számoltam. A múltbeli adatok
korlátozott hozzáférése miatt öt város adataiból számítottam az országos átlagot. Itt fontos
megemlítenem, hogy az így képzett adat nem fedi le a teljes ország valós adatait. Ugyanígy az adatok
térbeli reprezentativitását tovább lehetne javítani a mintavételi pontok számának bővítésével. A
hőmérséklet eltérések vizsgálatánál ugyanezen korlátozó megjegyzésekkel kell élnem, és itt is igaz a
csapadék adatok felvételének javíthatósága. Az éghajlati kitettség értékelésénél használjuk a PaDI₀
indexet, mint egy összetett mutatót, amely a hőmérséklet és a csapadék adataiból számolja az ország
aszálynak való kitettségét. Az adatok lokális megbízhatóságához fontos megemlítenem a Borvidéken
található korlátozott számú mintavételi pontot. A PaDI₀ értékeket egy 10x10 km-es rácsban mérték,
így jött ki az 1.103 adat., de ez a Borvidéken csak hat mintavételt jelentett. Ezen úgy tudnánk javítani,
ha a vizsgált terület virtuális határait kiterjesztenénk. Az így nyert 12 mintavételi pont már javítaná
tudná az értékelés folyamatát, bár ez a jövőben várható változások mértékén érdemben nem mutat
változást.
Az éghajlati sérülékenység második eleme bemutatásakor a leggyakrabban termesztett
szőlőfajták időjárás érzékenységét írtuk le. Ezt az érzékenységet tovább lehetne árnyalni a talajtani
adottságok és a geomorfológiai fekvések részletes tanulmányozásával, de ilyen adatokkal nem
rendelkezünk, így csak másodlagos forrásokra támaszkodhattunk. Az éghajlati kitettség és az
érzékenység értékelése alapján az időjárási sérülékenység és a szőlészeti technikák jelenlegi
alkalmazásainak egymásrahatásait gyűjtöttük össze a szakirodalomból. Fontos megjegyeznünk, hogy
a szakirodalom számos egyéb illeszkedési, beavatkozási technikát ismertet, de mi jelen cikk
keretében csak a szőlészeti technikákat és azok környezet fenntarthatósági aspektusát vizsgáltuk. Az
ún. csapda elemzések a jelenlegi adaptáció orientált irodalom legdivatosabb területei, de itt sem
találunk mezőgazdasági vonatkozásokat.
Ahogy már a Bevezetés és a Felhasznált Irodalom és Módszertan részben írtam, a jelenlegi
szőlészettel és éghajlati változásokkal kapcsolatos tanulmányok négy fő téma köré csoportosíthatóak.
Először: Az időjárás változó tényezőinek térbeli vizsgálata a szőlőtermesztésre gyakorolt hatásáról a
szakma egyik legnagyobb kihívása. Másodjára: Ezen tanulmányok alapján kiemelt vizsgálati témát
jelent az adott szőlőfajták változó térbeli illeszkedési képessége. Harmadjára: Az ágazat
nyereségességének fenntartásához létfontosságú a növekvő sérülékenységre adandó sikeres
adaptációs technikák megismerése, alkalmazása. Végül a negyedik fontos kutatási téma a különféle
szőlőfajták molekuláris szintű vizsgálata, különös tekintettel azok érési ciklusára, és annak a
minőségre és mennyiségre gyakorolt hatására. A tanulmány kétoldalú értékelést adott: A kitettségi
és érzékenység értékelésekkel együttesen az éghajlati sérülékenységet és további adaptációs
folyamatok elindításának szükségességét állította az anyag fő kutatási fókuszába. Emellett a
kifejlesztett csapda értékelést úgy fogjuk fel, mint egy kísérleti megközelítést, mely négy fő
fenntarthatósági feltételt jár körbe: vízfogyasztás, energia fogyasztás, légszennyezés és biológiai
sokszínűség. Ezen aspektusok különféle társadalmi, gazdasági tényezőkkel kiegészíthetők a további
tanulmányokban.
A fentebb sorolt korlátozó megjegyzéseket alapul véve ki kell jelentenem, hogy további
kutatásokra van szükség a helyben hatékony, ugyanakkor globálisan környezeti fenntarthatóságot
biztosító adaptációs technikák alkalmazására az éghajlati kitettség és az érzékenység
vonatkozásában. A leggyakrabban alkalmazott adaptációs technikák lock-in analízise kimutatta azt az
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ellentmondást, hogy minden víz és/vagy energia igényes beavatkozás egyben a jelenlegi
biodiverzitást veszélyezteti. Az éghajlati változásokhoz való illeszkedést csak a hosszútávú
fenntarthatósággal párhuzamosan tudjuk sikeresen végig vinni, ezért a helyben bevezetett
technikákat csak a fenntarthatósági feltételrendszer közvetett és közvetlen hatásainak a
figyelembevételével tudjuk értékelni.
5. Következtetések
A borászok számos kihívás előtt állnak: a hőmérséklet emelkedésének és az éves csapadék
mennyiségének a változékonysága, és az állandó kiszámíthatatlanság. Számukra az alkalmazkodási
képesség létfontosságú. Jelen cikkemben bemutattam a Borvidék éghajlati kitettségét,
érzékenységét, és a környezeti fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével úgy értékeltem
a lehetséges szőlészeti adaptációs technikákat, hogy megelőzhetővé váljanak a későbbi hibás
döntések. Az elmúlt 40 év, a Borvidék meteorológiai csapadék és hőmérséklet adatai azt mutatják,
hogy az országos átlagtól a csapadék mennyisége nagymértékben eltér. Időjárás kitettségi
előrejelzéseket modelleztünk a komplex aszály index (Pálfai Aszály Index, PaDI) változása alapján. Az
eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a Borvidék a jövőben erős aszály veszéllyel kell
szembesülnie, mivel a PaDI₀ érték a vizsgált időszakban erősebben nő, mint az országos átlag. Az
érzékenységi vizsgálat kitér a leggyakrabban termesztett szőlőfajták időjárásfüggő „válaszára”. A
vizsgálatok összegzéseként a sérülékenység terén egyedül a Cabernet Sauvignon szőlőfajtának nincs
kritikus értéke, míg a többi vizsgált fajta rendelkezik legalább egy olyan kritikus tulajdonsággal, ami
nagymértékben megnehezíti a gazdák illeszkedési technikáinak alkalmazását, amennyiben nem
változtatnak a fajták összetételén. A cikkben elvégzett értékelések alapján a Szekszárd Borvidéket
úgy tudjuk meghatározni, mint a XXI. század végére egy nagy éghajlati sérülékenységgel rendelkező
terület. Ennek részben a nagy érzékenységű termesztett szőlőfajták, részben a nagymértékben
változó éghajlati adottságok az okozói. Ezt az állítást nagyban igazolja, hogy ezeket az értékelt
fajtákat művelik a Borvidék legnagyobb területén. Ebből következően kijelenthetjük, hogy
amennyiben a Borvidéken termelt vörösbor minőségét meg szeretnénk erősíteni, úgy azonnali és
hatékony adaptációs technikákat kell kifejleszteni és bevezetni. Mivel az adaptációs beavatkozások
gyakran nem fenntartható megoldásokat szülnek, vagy hibás alkalmazások kudarcát vonják maguk
után, ezen cikkben az összegyűjtött technikák környezettudatos fenntarthatóságát is értékeltük. Bár
ez a tanulmány sérülékenységre és a lock-in értékelésekre vonatkozó adatok gyűjtése során számos
fenntartást fogalmazott meg, azért egy korábban nem vizsgált ágazat kutatásba való bevonásával, és
az adaptációs technikák szőlészetben való alkalmazásának úttörő jellegű lock-in analízisével
kiszélesítette jelenlegi tudásunkat.
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