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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 kedvezőtlen irányú 
megváltozása 

 Talaj tömörödés, levegőtlen talajviszonyok 

 Talajélet romlása, vagy kedvezőtlen 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 jelentősen 

lassíthatja, annak hiánya, pedig gyorsíthatja. 

2. Gyorsított (antropogén eredetű): 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, tömörítő hatása 

• Lepel erózió: a lejtőn összefüggő lepelként lecsúszó víz 
talajszemcséket, kolloidokat, és tápanyagokat szállít magával  

• Barázdás: még átművelhető méretű (10-40cm) barázdák 
keletkeznek 

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

– Bemosódásos (rejtett). A talaj felszínéről 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 történő kimosását értjük  

• A vízmosás megkötése ennek a káros folyamatnak 
megakadályozására szolgáló műszaki vagy egyéb (erdősítés stb.) 
beavatkozást jelent. 

• Vízmosások keletkezése: 
− hegy, dombvidéken, a vízfolyás forrásvidékén keletkezik; 

− növényzettel borított helyen kevésbé valószínű; 

− vízmosásképződés elsősorban a talajtól függ (erózióra érzékeny 
homokos, löszös talajok esetén); 

− csapadék hatására (zápor, hóolvadás) a víz a talajszemcséket elragadja,  
a lejtőkön erecskék, barázdák keletkeznek, melyek folyamatosan 
bővülnek 

• Vízmosások megkötése 
– Műszaki beavatkozások: fenékküszöb, lépcső, surrantó, szilárd burkolat 

– Biológiai burkolatoknak nevezzük azokat a burkolatokat, amelyek élő 
vagy holt növényi anyagokból készülnek. Típusai: gyepesítés, 
gyeptéglázás, élő rőzseterítés, holt rőzseterítés. 

– 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 

•Erős erózió: >100t 
 

Talajpusztulás: 1 mm = 14 t 

Tápanyagveszteség  

 0,75-2 t humusz vagy  

 1,2-3,5 t NPK műtrágya 

 

Terméscsökkenés: 20-80% 



Agrotechnikai védekezés: 

• szintvonalas művelés,  

• váltva forgató ekével való felfelé forgatás 

• talajvédő vetésforgó 

• növénysűrűség (megemelt tőszám) 

• bőséges tápanyag utánpótlás 

• talajlazítás 

• sávos vetés 

• másodvetések 

• szántás utáni hengerezés 

Védekezés az erózió ellen  

1. műszaki talajvédelem 

2. agrotechnikai talajvédelem 

Műszaki védelem:  
• lejtőszög 

o lépcsőzés 

o hullámosítás 

•sövénysor, fasor 

•felszínkötés  

•táblaméretek  

•utak  

•csatornák 



Víz- és szélerózió Magyarországon   

Forrás: Stefanovits-Duch 



A talajeróziót kiváltó tényezők 

  Csapadék 

   Cseppnagyság 

   Beesési szög 

   Intenzitás (mm/h) 

   Időtartam 

  Hó csapadék 

   Mennyiség (cm, vagy vízegyenérték) 

   Olvadás ideje,  

   Olvadás gyorsasága 

  Lejtő 

   Szöge (meredeksége) 

   Hossza 

   Alakja: egyenes, kihajló, behajló 

   Kitettsége (Északi és Déli kitettségek a  

      leginkább eltérőek) 



Kérdések a leckéhez 

• A vízerózió megjelenési formái  

• A talajeróziót kiváltó tényezők 

• Védekezés az erózió ellen  



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 
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11. Lecke 

A talajerózió becslése 



A talajeróziót befolyásoló tényezők 

 
   

   Nedvességi állapot 

   Domborzat 

   Vízgazdálkodás 

   Talajszerkezet  

   Hőmérséklet (fagyosság) 

   Vegetáció 



egységnyi területre számított évi átlagos talajveszteség; 

a helyileg várható záporok erózió-potenciálja; 

a talaj erodálhatóságát kifejező tényező; 

a lejtőhosszúság tényezője; 

a lejtőhajlás tényezője; 

a növénytermesztés és gazdálkodás tényezője; 

a talajvédelmi eljárások tényezője. 

A képlet Wischmeier (1959) nevéhez fűződik: 

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 

Szerző(k) Növényzet/talaj T érték 

Foster és Wischmeier 

(1974) 

természetes 0,25-1,48 t*ha-

1*év-1  

Soil Conserv. Society 

(1985) 

természetes max. 11 t*ha-1*év-1  

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

Sparovek et al. (1998)  1 m vastag talaj 0,2 mm*év-1  

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 
Szélsőséges 

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 

Erősen 

Lerakás 

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek 



Kérdések a leckéhez 

• A Wischmeier egyenlet 

• Tolerálható talajveszteség (T érték) 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


