
Talajvédelem V. 

Szélerózió okai, széleróziós károk. 

Széleróziót kiváltó tényezők. 

Széleróziót befolyásoló tényezők. 

A talajrészecskék mozgásának módjai. 

Deflációs felszíni formák. 

A defláció elleni védekezés módszerei. 



Széleróziótól veszélyetetett területek  

 

 A szélerózió a világon 

mintegy 550 millió ha-on, 

Európában 42 millió ha-

on, Magyarországon 8 

millió hektáron okoz 

károkat.  



Szélerózió Magyarországon 



Széleróziós károk helyei  



„Ismétlés” 



„Ismétlés” 



„Ismétlés” 



„Ismétlés” 





Definíció 

A defláció (latin: ‘lefúj’ szóból) a szél 

felszínalakító munkája, szűkebb és 

gyakrabban használt értelemben a 

földfelszín szél okozta letarolása. 

Fontosabb folyamatai a talajszemcsék 

leválasztása, szállítása és újra lerakása 

szél által. 



Széleróziós károk 

 A defláció legismertebb hatása a 
csökkenő termőképességgel járó 
feltalaj- és tápanyagveszteség. 

  A szél eltávolítja a kisebb 
talajszemcséket, a szerves anyagot és 
a durvább részeket hagyja hátra. 

 A hordalék lerakódásának helyén 
(szedimentációs terület) a növények, 
utak, csatornák stb. betakarása  



 A defláció legfőbb okai: 

 

 az erdők irtása  

 gyepterületek felszámolása 

 a talaj védelmét figyelmen kívül hagyó 
talajhasználat 

 a talajszerkezet leromlása 

 helytelen vízrendezés (lápok lecsapolása) 

 potenciálisan deflációveszélyes területek 
nagyobb aránya (futóhomok talajok) 

 



Deflációt kiváltó és befolyásoló tényezők 

• Kiváltó tényezők: 

 – Szél sebessége 

 – Szél örvénylése 

 

• Befolyásoló tényezők: 

 – Deflációs terület nagysága 

 – Talaj mechanikai összetétele 

 – Talaj agronómiai és morfológiai szerkezetessége 

 – Talaj szervesanyag tartalma (%) 

 – Talajfelszín érdessége (néhány cm-es 
nagyságrendben) 

 – Talaj nedvesség tartalma 

 – Felszín növényborítottsága 

 



A deflációt befolyásoló talajjellemzők: 

 A felszín érdessége: ellentétes hatások 

 szélsebesség mérséklése 

 szélörvények –ugrálva, pattogva mozgó 
részecskék 

 szélcsatorna hatás 

 

 Talajszerkezet -> ellentmondás: a jó agronómiai 
szerkezetű talaj deflációs érzékenysége nagyobb 
(lekerekített felület, nagyobb szerves anyag-tartalom, 
porózus belső—kisebb térfogattömeg) 

 

 Következmény: A jó szerkezetű Mezőségi talajok a 
homoktalajokkal együtt  a deflációtól erősen 
veszélyetetett kategóriába tartoznak, a kérgesedésre 
eliszapolódásra hajlamos talajok kevésbé 
veszélyeztettek 
 

 



Defláció szakaszai I.  

Kifúvás - lepusztult talaj termékenység 

csökkenése, szelvény csonkolódás : 

Defláció érzékeny területen 2-3 éves 

földhasználat után a feltalajban elveszik az  

 agyagfrakció 10-30%-a, 

 humusztartalom 35-40%-a,  

 nitrogén tartalom 35-40%-a,  

 foszfor tartalom 10-12%-a,  

 kálium tartalom 8-10%-a. 

 

 



Defláció szakaszai II. 

 

 Szállítás – homokverés 

 Szedimentáció – betemetés, ráhordás 

 Bevonás → gátolt fotoszintézis, légzés, 

transpiráció 

 Légzőszervi megbetegedések 

 



Talajrészecskék mozgása 

Gördülő,csúszó 

Szuszpenzió 

szaltáció 

 

•Felszínen való gördülés vagy csúszás (0,5-2 mm) 

•Ugrálás, pattogás /szaltáció/ (0,05-0,5 mm) 

•Lebegés (<0,05 mm) 

 

Következmény: szerves és szervetlen kolloidokban való 

szegényedés 



HEFOP 3.3.1. 

A szél által szállítható szemcsék mérete és a szállítás 

távolsága (Stefanovits, Filep, Füleky, 1990) 

A részecskék átmérője 

mm A szállítás távolsága 

8-1 néhány m 

1-0,125 1-1,5 km 

0,125-0,062 néhány km 

0,062-0,031 300 km 

0,031-0,016 1500 km 

<0,016 végtelen 



Különböző méretű talajszemcsék 

megmozdításához szükséges szélsebesség  

Talajszemcse 

átmérő Kritikus sebesség (m/sec) 

(mm) talajfelszínén 8 m magasságban 

0,1-0,25 0,3 4,2 

0,26-0,50 0,3 4,8 

0,51-1,00 0,4 5,8 

1,10-2,00 0,5 7,6 

2,10-3,00 0,6 9,4 

3,10-4,00 0,7 11 



Szerkezetesség 

 Ahogy nő az egyedi szemcsék átmérője, úgy 

csökken a szemcsét összetapasztó erő, 

ezáltal a szerkezetesség kialakulásának 

lehetősége. 

 Futóhomok:5%> szervetlen kolloidot, 

1%>szerves kolloidot tartalmaz. 

 Kötöttnek akkor tekintjük a homokot, ha 10-

20% szervetlen kolloidot és legalább 1,5% 

humuszt tartalmaz. 



Szervesanyag tartalom 

 Szervesanyag sűrűsége kicsi -> a sok 

szervesanyagot tartalmazó talajmorzsa 

térfogattömege száraz állapotban kicsi -> 

defláció érzékenyek a láptalajok és 

rendzinák. 

 Ha a homoktalajban a szervesanyag 

mennyisége több mint 5%, a homok 

könnyebben mozdul el. Agyag talajokon ez 

az érték 10-20%. 



HEFOP 3.3.1. 

Szélfodrok: néhány cm, „hullámok a 

vízfelszínen”, tengelyük a szélirányra 

merőleges 

Szélbarázdák: néhány m, megnyúlt 

mélyedések, a szélirányra párhuzamos 

Homokbuckák: néhány métertől a 20 m-ig, 

tengelyük szélirányra merőleges 

Lepelhomok: homokkal betakart talajfelszín 

Deflációs felszíniformák 



Szélfodrok - Fülöpháza 



Futóhomok - Fülöpháza 

 



Homok kifúvás 



Homok ráhordás, szedimentáció 



Lepelhomok kialakulása 



Homok fedés – vetés elborítása, gyepes 

terület felmagasodása 





A mechanikai összetétel változása 

 A szél eltávolítja a 

kisebb talajszemcséket, 

a szerves anyagot és a 

durvább részeket hagyja 

hátra. 



Lepelhomok 



A defláció elleni védekezés módszererei 

 A szélsebesség és a deflációs terület 

hosszának csökkentése /mezővédő 

erdősávok, álló szélvédők, sávos művelés, 

szántó és ültetvény kombinációk, kétszintű 

művelés/ 

  A talajfedettség növelése /évelők, őszi 

vetésű kultúrák, zöldtrágyák, mulcsot hagyó 

technológiák, szalma és gyökértrágyák/ 

 Melioratív, kis adagú defláció elleni öntözés. 

 Agrotechnikai módszerek (tömörítés, 

könnyűforgatással „érdesítés”) 

 Megfelelő méretű és irányultságú táblásítás 

 





Sávos vetés 



Homoktalajok javítása I. 

  Rossz vízgazd. tulajdonságok (nagy 
vízvezető kép., kicsi holtvíztart., kicsi 
vízkapacitás –> alacsony hasznos víz tart.). 
tartós megjavítás: Egerszegi-féle réteges 
altalajtrágyázás (1 v. 2 rétegben 45 és/vagy 
65 cm mélyen legalább 1 cm vastag 
szervestrágya réteg).  

 Más megoldások: zöldtrágyázás, bitumen 
anyagokkal való fedés, javító réteg 
kialakítása különböző műanyagok 
kombinációjával. Egyes növényeknél 200-
300 %-os termésnövekedést eredményez. 



Homoktalajok javítása II. 

 

 Tápanyagszegénység: szerves és műtrágyázás. 

 Savanyú homoktalajok javítása (elsősorban 

Nyírség): meszes lápföld, mészkőpor. Mg hiány 

esetén dolomit őrlemény. 

 Meszes homok javítására (D.-T. köze): mészben 

szegény, nagy szerves kolloid tartalmú 

anyagokkal: savanyú lápföld, savanyú tőzeg, 

lignit. 

 Terepegyengetés 

 Komplex homokvédelem 

 



A deflációs talajpusztulás mérése 

 Jelzőbotok segítségével /a talajréteg 

vastagság mérése 

 Talajcsapdák 

 Szélcsatornás mérések 



Szélcsatornás kísérletek csernozjom talajokon 



Monitoring állomás 



Modellezés szélcsatornában Debreceni Tudományegyetem 



A szélcsatornában a begyűjtött 
talajokkal az alábbi 
kísérleteket végezhetők: 

 A talajok kritikus indító 
sebességének 
meghatározása. 

 Erodálhatósági vizsgálatok. 

 A növényzet 
védőhatásának mérése. 

 A talajok víztartó 
képességének 
meghatározása. 

 Agrotechnikai módszerek 
hatásának tanulmányozása 
(sima és gyűrűs henger 
használatánál). 

 A kéregképző szerek 
védőhatásának vizsgálata. 

 

függőleges 

fogók 




