Simon Mariann

ÖKOFALVAK
Az ökofalvakban, ökotelepeken megvalósított elvek,
szempontok összefoglalásában kulcsszó az egészség.
• a Föld egészsége
A ház, a település a környezeti folyamat része, amely anyagot, energiát, vizet és levegõt fogyaszt.
• a lakó fizikai egészsége
A ház a lakó második bõre, mely védi a káros sugárzásoktól,
gázoktól, gõzöktõl, csíráktól és kellemes klímát biztosít.
• a lakó szellemi-lelki egészsége
A ház a település. a lakó szellemi környezete, mely a szagok, fények, színek, funkciók és formák által segít kapcsolatot teremteni a természettel és a kultúrával.
• a társadalom egészsége
A ház, a település az épített környezet része, egyben az
élet, a közösségi élet tere.
A bemutatott 7 példa azt igazolta, hogy a fenti szempontok az egyes telepeken különbözõ összetételben, különbözõ súllyal szerepelnek. Van ökotelep, ahol fô cél az energiatakarékosság és a tudatos anyaghasználat, a feltételeket
teljesítõ technikai és építészeti megoldások kikísérletezése.
Más példáknál a környezettudatos építészet teljes eszköztárának a felvonultatása tapasztalható, az energia és az anyag
tudatos használata mellett a figyelem a víz és a levegõ védelmére is kiterjed. Az ökofalvak második csoportjánál meghatározó elemként jelenik meg a közösségbarát épületegyüttes kialakításának igénye, akár a saját építõmunka
bevonása, akár a közösségi terek létesítése által.
A harmadik típusnál – s ezeket nevezhetjük valóban
ökofalvaknak – a telep életébe beépül a gazdálkodás is,
mint életformájukat meghatározó elv és szabály.
Az ökologikus elvek különbözõ érvényesülése mellett
– de nem feltétlenül szoros összefüggésben azokkal – az
ökofalvak külsõ építészeti megjelenése is különbözõ. A
skála az egyetlen építészeti koncepció következetes végig
vitelétõl az építészeti megjelenés és minõség teljes érdektelenné válásáig terjed; a formák lehetnek akár organikusak,
akár technicisták.
Az ökofalvakban mégis vannak közös vonások
• Kísérletet jelentenek néha csak egy új építési szemléletre, sokszor egy új életformára, életmódra.
• Meglévõ települések szélén, azoktól elkülönülve
létesülnek.
• Mint kísérleti zárványok, látványosságként is funkcionálnak, megtekinthetõk, látogathatóak.
Mindezekbõl következik, hogy bár az ökofalvakban a
jövõt próbálják modellezni, sokban hasonlítanak a skanzenekre. A skanzenekben látható hagyományos építészetitechnikai és életformaminták hasznos tanulságokkal szolgálnak az ökologikus szemlélet számára. A példákat ki kell
elemezni, s a tapasztalatokat hasznosítani kell a jelenben
– akárcsak az ökofalvak példáját.
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