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A talajvédelem: defláció, erózió

• Erózió fogalma

• Erózió tényezői

• Erózió fajtái

• Talajveszteség meghatározása

• Defláció tényezői

• Defláció formái és ellenük való védekezés



• Erózió (24%)

• Fizikai leromlás (14%)

• Savanyodás (12%)

• Szikesedés (8%)

• Extrém szárazság / árvíz

• Biológiai degradáció

• Puffer-kapacitás csökkenés

• Szennyezés

Fő talaj degradációs formák:



Erózió
Talajeróziónak nevezik a csapadékvíz felszíni,

(ritkábban felszín alatti) pusztító tevékenységét.

Az eróziónak a felszínen lefolyó csapadékvíz romboló

hatását nevezték, de kutatások bizonyították, hogy az

esőcseppek felszíni becsapódása (csepperózió), és a

talajban szivárgó víz oldó hatása (oldásos erózió) is

okoz szerkezetrombolást, illetve anyagveszteséget,

ezáltal csökkenve a talaj termőképességét.



A víz okozta eróziós folyamat három 
fázisa (Stefanovits, 1977) 

1. Az esőcseppek ütőhatásától a talaj aggregátumai

mikro-aggregátumokra vagy egyenesen elemi

részeikre esnek szét, eliszapolódnak.

2. A szétesett talajrészecskéket a lefolyó víz elszállítja.

3. A hordalékot szemcsenagyság szerinti sorrendben

különböző távolságokban lerakja.



Tordai hasadék: természetes erózió
Az erózió természetes
formája, amely a
hegypusztulás,
völgyképződés,
feltöltődés folyamataiban
jelentkezik, ez a föld
kérgének kialakulása óta
tart. Zavartalan
természeti körülmények
között lassan megy
végbe, egyensúly alakul
ki a mállás, a
talajképződés és az
anyag elhordása között.



Gyorsított erózió

http://muntanyenc.blogspot.com/2010/06/serra-del-verd-des-de-gosol.html

Az emberi 
tevékenység 
(erdőirtás, 
túllegeltetés, 
talajművelés,) 
hatására kialakuló 
talajpusztulás a 
gyorsított erózió.



Az erózió tényezői
Az erózió tényezői:
Kétféle romboló erő: vízcseppek ütőhatása és a víz 

szállító ereje

Kiváltó tényezők Befolyásoló tényezők

Csapadék Lejtő A talaj A növény 
borítottság

-cseppnagyság
-intenzitás
-tartam
-az olvadó hó 
mennyisége és 
az olvadás 
üteme

-meredekség
-hosszúság
-alak
-kitettség

-nedvesség
-vízgazdálkodás
-szerkezet



Talajaink erodáltsága



Eróziós formák

• csepperózió

• mikroszoliflukció

• lepelerózió

• barázdáserózió

• árkos erózió

• szakadékos erózió

• kémiai vagy oldási erózió

• szedimentáció



Csepperózió
Az esőcseppek ütőhatásából ered. Másként hat nedves és

száraz talajon. Ha a cseppek kiszáradt talajfelszínt
nedvesítenek meg, a hirtelen nedvesség hatására a
talajmorzsák robbanásszerűen esnek szét.

A cseppek nagyságából és azok sebességéből adódó energia
a becsapódáskor a pépszerű talajt szétfröccsenti, és segíti
a talajrészeket a lejtőn való lefelé elmozdulásban.

A növényzet közel teljesen felfogja az esőcseppek energiáját.,
a magas szerves anyag tartalom az agyagfrakcióval együtt
szintén csökkenti a csepperózió hatását.

Bizonyos esetekben a csepperózió által megmozgatott talaj
mennyisége 50-90-szerese lehet a lefolyásból eredő
eróziónak.



Dr. Centeri Csaba



Mikroszoliflukció
Elsősorban tél végén, tavasz kezdetén figyelhető meg, amikor a

vastag hótakaró gyors olvadásnak indul a fagyott talaj felett,
ill. a fagyott talaj felső része is felenged.

A mikroszoliflukció kialakulásának főbb kiváltó okai:
1. lejtős térszín,
2. Az átlagosnál több őszi-téli csapadék,
3. télen nagy vastagságban átfagyott talaj,
4. a vastag hótakaró tél végén gyors olvadása.

A mikroszoliflukció többféle formában jelenik meg, e szerint a
lejtőn lefelé haladó tömeg mozgása lehet:

• csúszó,
• folyó,
• vegyes (csúszó-folyó).



Lepelerózió

Az egyidőben, nagy felületen elmozduló víztömeg okozta
pusztítás, amely elhordja a pépes állapotban lévő
talajrészeket. A mikroszoliflukciótól a néhány cm mély
érhálózat kialakulása különbözteti meg. Az erekben
valamivel nagyobb a víz talajerodáló hatása, de a
lepelerózió még a talajt megközelítően egyenletesen
hordja el.



A domborzat és a csapadék hatása az 
erózióra



Vonalas eróziós formák

http://geography.sierra.cc.ca.us/booth/Physical/chp16_fluvial/sh
eet_rill_gully.jpg

Akkor alakulnak ki, 
amikor a felülről 
lefolyó víztömegek 
egyesülnek és már 
nem egyenletesen 
hatnak a 
talajfelszínre. 



Eróziós formák méret szerint lehetnek:
• Barázdás erózió: 15-20 cm mélységű és

szélességű, még akadálytalanul
átművelhető.

• Árkos erózió: mélysége 30-50 cm, a
talajművelést még lehetővé teszi, de
nyomai már nehezen tüntethetők el.

• Vízmosásos erózió: a vonalas eróziónak
erősen kifejlett formája, amely már
megakadályozza a szintvonalas
művelést, és a vízmosások közötti
területre korlátozza a gazdálkodást.



Vízmosásos erózió



Vízmosásos erózió



Erózió formái
a) felületi gyengén < 30

közepesen erodált 30 – 70 
erősen > 70

b) barázdás < 35 t/ha
35 – 90 t/ha
> 90 t/ha

c) vízmosás
- általában az 1 km2–re eső vízmosások hosszát adják 

meg
< 200 m/km2

200 – 500 m/km2

> 500 m/km2

d) Padkásodás 
< 10%
10 – 30 % az összterület
> 30 %



Padkásodás



Lejtőtípusok

Az eróziós folyamat sebessége legkisebb a csernozjom
talaj esetében, legnagyobb az erdőtalajok felszínén

Védekezés (komplex)
Növénytermesztési és erdészetei szintvonalas művelés
Talajtani – szerkezet, talajművelés, altalajlazítás
Kultúr-technika – sánc, terasz, övárok



Talajveszteség meghatározása

A= R * K * LS * C * P

A= évi átlagos talajveszteség (t/ha * év)
R= esőtényező
K =talaj erodáltsága
LS= lejtő hosszúsága és meredeksége
C= növénytakaró
P= talajvédelmi tényező



Defláció (szél talajpusztító hatása)

Kiváltó tényezők Befolyásoló tényezők

Szél A talaj
A növény 
borítottság

- sebesség
- örvénylés
- defláció terület 
hossza

- szemcseösszetétel
-szerkezetesség
-szerves anyag tartalom
-nedvességi állapot



Defláció formái és ellene való 
védekezés lehetőségei

A célsebesség = 0-val, a felszíntől 1 – 2 mm-re
• lamináris
• és turbuláris áramlás
• a defláció terület hossza
Formái, fokozatai
• szélfodrok,
• szélbarázdák,
• buckák,
• dünék.
Védekezés
• Erdősávok, fa sorok
• Növénysávok – merőlegesen a szélirányra
• Talajfelszín nedvességtartalma



Defláció formái

szélfodor

szélbarázda

Dűne



Szélerózió Magyarországon



Előadás összefoglalása I.

Talajeróziónak nevezik a csapadékvíz felszíni,
(ritkábban felszín alatti) pusztító tevékenységét.

Az eróziónak a felszínen lefolyó csapadékvíz romboló
hatását nevezték, de kutatások bizonyították, hogy az
esőcseppek felszíni becsapódása (csepperózió), és a
talajban szivárgó vízoldó hatása (oldásos erózió) is okoz
szerkezetrombolást, illetve anyagveszteséget, ezáltal
csökkenve a talaj termőképességét.

A talaj erózió és defláció értékelése során figyelembe
kell vennünk a talajpusztítást kiváltó és befolyásoló
tényezőket.



Előadás összefoglalása I.

A víz okozta eróziós folyamat három fázisa van
(Stefanovits, 1977)

• Az esőcseppek ütőhatásától a talaj aggregátumai
mikroaggregátumokra vagy egyenesen elemi részeikre
esnek szét, eliszapolódnak.

• A szétesett talajrészecskéket a lefolyó víz elszállítja.
• A hordalékot szemcsenagyság szerinti sorrendben

különböző távolságokban lerakja.

A defláció (a szél erózió) legismertebb hatása a
csökkenő termőképességgel járó feltalaj- és
tápanyagveszteség.



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a vízeróziót kiváltó és
befolyásoló tényezőket!

• Milyen eróziós formákat ismer?
• A különböző eróziós formák esetében az

erózió mértékét hogyan minősítjük?
• Melyek a defláció formái és hogyan

védekezünk ellenük?



Előadásban felhasznált irodalmak

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan

• Stefanovits P. – Michéli E. (szerk): A talajok jelentősége a 
21. században 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A talajvédelmi információs monitoring 

rendszer és gyakorlati alkalmazása

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd
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