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10. Lecke

A talajerózió formái és az ellenük való
védekezés



A talajdegradáció jelei
� Vízerózió, defláció
� Savanyodás és annak következményei 
� Káros só felhalmozódás, szikesedés
� A talaj vízgazdálkodásának kedvezıtlen irányú

megváltozása
� Talaj tömörödés, levegıtlen talajviszonyok
� Talajélet romlása, vagy kedvezıtlen mikrobiológiai 

folyamatok beindulása  (biológiai degradáció)  
� A talaj tápanyag szolgáltató képességének romlása  
� A talaj puffer kapacitásának csökkenése, káros 

anyagok, mérgek felhalmozódása



Definíció : a víz által okozott talajrombolás

1. Természetes erózió: mindig zajlott, és zajlik a 
csapadékos régiókban. A vegetáció jelentısen 
lassíthatja, annak hiánya, pedig gyorsíthatja.

2. Gyorsított (antropogén eredető): többnyire a 
természetes vegetáció megváltoztatása, vagy teljes 
megsemmisítése indítja el.

A vízerózió csoportosítása



A vízerózió megjelenési formái 
– Felszíni 

• Csepp erózió: a vízcsepp energiájának a talaj felszínére   
gyakorolt romboló, tömörítı hatása

• Lepel erózió: a lejtın összefüggı lepelként lecsúszó víz 
talajszemcséket, kolloidokat, és tápanyagokat szállít magával 

• Barázdás: még átmővelhetı mérető (10-40cm) barázdák 
keletkeznek

• Árkos: 40 cm-nél mélyebb árkok jelennek meg a területen 

– Bemosódásos (rejtett). A talaj felszínérıl a mélyebb 
rétegek felé zajlik látens módon.

– Vízmosás: A táblát véglegesen kettéosztó több méter 
mély szakadékos árok (fej, torok katlan, láb, 
hordalékkúp). 



Vízmosások keletkezése és megkötésük
• Vízmosás alatt a földnek a víz által történı kimosását értjük 
• A vízmosás megkötése ennek a káros folyamatnak 

megakadályozására szolgáló mőszaki vagy egyéb (erdısítés stb.) 
beavatkozást jelent.

• Vízmosások keletkezése:
− hegy, dombvidéken, a vízfolyás forrásvidékén keletkezik;
− növényzettel borított helyen kevésbé valószínő;
− vízmosásképzıdés elsısorban a talajtól függ (erózióra érzékeny 

homokos, löszös talajok esetén);
− csapadék hatására (zápor, hóolvadás) a víz a talajszemcséket elragadja,  

a lejtıkön erecskék, barázdák keletkeznek, melyek folyamatosan 
bıvülnek

• Vízmosások megkötése
– Mőszaki beavatkozások: fenékküszöb, lépcsı, surrantó, szilárd burkolat
– Biológiai burkolatoknak nevezzük azokat a burkolatokat, amelyek élı

vagy holt növényi anyagokból készülnek. Típusai: gyepesítés, 
gyeptéglázás, élı rızseterítés, holt rızseterítés.

– Biológiai vízmosáskötés: cserjék és fák ültetése a vízmosás fejénél és a 
katlanban



A víz erózió számokban
Föld: 1,1 milliárd hektár
Európa: 115 millió hektár
Magyarország: 3 millió hektár

Elhordott talaj/év/ha
•Enyhe erózió: <40t
•Közepes erózió: 40-100t
•Erıs erózió: >100t

Talajpusztulás: 1 mm = 14 t
Tápanyagveszteség 

0,75-2 t humusz vagy 
1,2-3,5 t NPK mőtrágya

Terméscsökkenés: 20-80%



Agrotechnikai védekezés:
• szintvonalas m ővelés, 
• váltva forgató ekével való felfelé forgatás
• talajvéd ı vetésforgó
• növénys őrőség (megemelt t ıszám)
• bıséges tápanyag utánpótlás
• talajlazítás
• sávos vetés
• másodvetések
• szántás utáni hengerezés

Védekezés az erózió ellen

1. mőszaki talajvédelem
2. agrotechnikai talajvédelem

Mőszaki védelem: 
• lejtıszög

o lépcs ızés
o hullámosítás

•sövénysor, fasor
•felszínkötés 
•táblaméretek 
•utak 
•csatornák



Víz- és szélerózió Magyarországon 

Forrás: Stefanovits-Duch



A talajeróziót kiváltó tényezık
Csapadék

Cseppnagyság
Beesési szög
Intenzitás (mm/h)
Idıtartam

Hó csapadék
Mennyiség (cm, vagy vízegyenérték)
Olvadás ideje, 
Olvadás gyorsasága

Lejtı
Szöge (meredeksége)
Hossza
Alakja: egyenes, kihajló, behajló
Kitettsége (Északi és Déli kitettségek a 

leginkább eltérıek)



Kérdések a leckéhez

• A vízerózió megjelenési formái 

• A talajeróziót kiváltó tényezık
• Védekezés az erózió ellen



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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11. Lecke

A talajerózió becslése



A talajeróziót befolyásoló tényez ık

Nedvességi állapot
Domborzat
Vízgazdálkodás
Talajszerkezet 
Hımérséklet (fagyosság)
Vegetáció



egységnyi területre számított évi átlagos talajveszteség;
a helyileg várható záporok erózió-potenciálja;
a talaj erodálhatóságát kifejezı tényezı;
a lejtıhosszúság tényezıje;
a lejtıhajlás tényezıje;
a növénytermesztés és gazdálkodás tényezıje;
a talajvédelmi eljárások tényezıje.

A képlet Wischmeier (1959) nevéhez főzıdik:

A = R * K * L * S * C * P , ahol:

A =
R =
K =
L =
S =
C =
P =

Az éves átlagos talajpusztulás becslése



A tolerálható talajveszteség (T érték) mértéke

12,5 t*ha-1*év-1természetesDazzi et al. (1998)

0,2 mm*év-11 m vastag talajSparovek et al. (1998) 

max. 11 t*ha-1*év-1természetesSoil Conserv. Society 
(1985)

0,25-1,48 t*ha-

1*év-1
természetesFoster és Wischmeier 

(1974)

T értékNövényzet/talajSzerzı(k)

Talaj mélysége T érték

< 30 cm 1 t*ha-1*év-1

30-60 cm 3 t*ha-1*év-1

60-100 cm 7 t*ha-1*év-1

> 100 cm 10 t*ha-1*év-1

Schwertmann et al. (1987)

Forrás: Centeri Cs.



Közepes

Jó

Talajaink vízgazdálkodása
Szélsıséges

Rossz

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek



Talajaink szervesanyag készlete

<50
50-100
100-200
200-300
300-400
>400

t/ha

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek



Magyarország talajainak erodáltsága

Nem
Kissé
Közepesen
Erısen
Lerakás

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek



Kérdések a leckéhez

• A Wischmeier egyenlet
• Tolerálható talajveszteség (T érték)



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!



Környezeti elemek védelme
II. Talajvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc
TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek I. Kö zgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MScTERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul 



12. Lecke

Agrotechnikai erózióvédelem



Az erózióval érintett területek



Az erózió mérséklése a lejtés mértékéhez 
igazított mővelési ág választással

• Szántó: 1-5% = sík 

5-12% = enyhe lejtı

• Szılı-gyümölcs: 12-17% teraszolás nélkül

17-25% teraszolással

• Erdı: 
o ártéri erdı 0%

o dombvidéki erdı 0-30%



Szántóföldi mővelésre való alkalmasság

Nem szántó

Legalkalmasabb

Kevésbé

Legkevésbé

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek



Táblásítás az erózióvédelem eszközeként

• Szintvonallal párhuzamos hosszanti oldal, 
amely egyben a mővelési irányt is jelenti

• Téglalap alak (paralelogramma és trapéz is 
lehet 60°-nál nem hegyesebb szögekkel)

• Homogén talaj
• A jó tábla egésze azonos kitettségő

• A jó tábla egyenletes eséső
• A nagy táblaméret nem kívánatos (60-100 ha)



A talajmővelés, mint az erózió mérséklésének 
eszköze

A forgatásos mővelés kerülése.
Helyette forgatás nélküli mővelés bevezetése. 

– Szintvonalas mővelés
– Talajlazítás
– Hengerezés

Idegen kifejezések a talajkímélımővelési módokra:
– Minimum tillage, 
– reduced tillage, 
– conservation tillage
– no tillage, 
– ridge tillage, 
– strip tillage, 
– mulch tillage.



Talajvédı növényállományok

Mikor megfelelı a növényzet védı hatása?

• Egyenletes állománysőrőség, 

• Jó árnyékolás (LAI 3,5-4 m2/m2),

• İszi vetés

• Hosszú tenyészidı.



Növényi borítottság
Mely kultúrák, milyen védelmet nyújtanak? 

Jók:évelı pillangósok, pillangósok, gyepek,  

Közepesek:ıszi kalászosok, repce, 
takarmánykeverékek, tavaszi kalászos 
növények. 

Gyenge:tavaszi kapás növények (dohány, 
kukorica, burgonya, napraforgó), borsó, bab, 
szója, bükköny.  



Egyéb agrotechnikai lehet ıségek

• Sávos vetés
– Jó talajvédı sávok közé kerülhetnek 

gyengébb talajvédı sávok
– Gyengébben fizetı jó talajvédık, jobban fizetı

gyenge talajvédıkkel kombinálva biztosítják a 
talaj védelmét, és a jövedelmezıséget is.

• Évelık
– Rendszerint jó talajvédık, ott érdemes 

beiktatni a vetésforgóba, ahol van állattartás 
is. 



Az erózió elleni védekezés erdészeti 
beavatkozásokkal

• Erdısítés, felújítás: ahol a legnagyobb az eróziós 
veszély, mert az erdık védik a leghatékonyabban az 
ilyen talajokat.

• Talajvédı cserjesávok, sövények, véderdık: a 
szántóterület lejtıinek megszakítására szolgálnak, 
ahol a víz mozgása lelassul a kritikus sebesség alá.

• Vízmosáskötés: a kialakult vízmosások 
továbbfejlıdésének lassítása, vagy megállítása a cél.

• Rekultiváció: felhagyott bányagödrök rézsőinek 
betelepítése cserjékkel, majd fákkal.



Kérdések a leckéhez

• Táblásítás az erózióvédelem eszközeként
• A talajmővelés, mint az erózió mérséklésének 

eszköze
• Egyéb agrotechnikai és erdészeti erózióvédelmi 

megoldások



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


