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BEVEZETÉS

A projekt keretében a Bihar–hegység és a Nyírség fenntartható talajvédelmi stratégiájának EU irányelvek alapján történő kidolgozását tűztük ki célul. A két, kedvezőtlen természeti adottságú, hátrányos helyzetű terület célirányos kutatását több altevékenységi
csoportban végeztük. Ebben a kötetben a Nyírség deflációérzékenység vizsgálatának és
minősítésének a kutatási eredményeit foglaljuk össze.
A deflációra nagyon érzékeny Nyírség kutatása már egy évszázadra tekint vissza. Az
első évtizedekben a geológiai, geomorfológiai kutatások a táj fejlődéstörténetével, továbbá a futóhomok formáival foglalkoztak. Már ezek a kutatások is kimutatták, hogy a
folyóvizek által kialakított hordalékkúp felszínének kialakításában a szélnek is nagyon
jelentős szerepe volt. A környező hegyekből érkező vízfolyások által szállított, illetve
lerakott homokos üledéket a földtörténeti negyedidőszak végének száraz időszakaiban a
munkaképes északias szelek többször áthalmozták. A nedvesebb időszakokban képződött talajokat a futóhomok betemette. Erről tanúskodnak a különböző mélységben előforduló fosszilis talajok.
A szél felszínalakító tevékenysége azonban nemcsak az éghajlatváltozással magyarázható. A zárt növénytakaró jó védelmet nyújt a szélerózió ellen, de ahol hiányzik, ott a
rövid száraz időszakban is jelentkezik. Az utóbbi évezredekben az ember természetátalakító tevékenységének (erdőirtás, szántás, túllegeltetés, stb.) köszönhetően, ezeken a
területeken, a szélerózió akkor is jelentkezett, amikor a táj általános éghajlati feltételei
ezt nem indokolták. Ott, ahol az ember tevékenykedett, kisebb foltokban kimutathatók a
szél felszínalakító tevékenységének a nyomai. Ezt igazolják a Nyírségben számos helyen feltárt régészeti leletek.
A széleróziós kutatások a Nyírségben már a múlt század közepén elkezdődtek. Kezdetben a terepi megfigyelések, majd mérések szolgáltattak adatokat a futóhomok–felszín
változásáról, illetve a deflációs veszélyekről, a homokveréses károkról.
A kutatásokban nagy előrelépést jelentett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen megépített szélcsatorna, ahol 1971-ben éppen a nyírségi homokkal kezdődtek az
első kísérletek. Ezeknek a kutatásoknak köszönhető, hogy a futóhomok mozgásának
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törvényszerűségeit jól megismertük. A nyolcvanas évek elejétől a kutatásokat kiterjesztettük a különböző hazai talajtípusokra is. A szélcsatorna kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a szélerózió nemcsak a futóhomokon kialakult talajokon jelentkezik.
A korábbi évtizedek kutatási eredményeinek ismeretében fogtunk hozzá e projekt keretében az újabb vizsgálatokhoz. Ezek a kutatások egyrészt a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének laboratóriumaiban, másrészt a terepen folytak. Napjainkban is
Magyarországon csak itt létezik olyan szélcsatorna, amelyben deflációérzékenységi
kísérletek végezhetők. A terepi kutatásokat három mintaterületen végeztük. Ezek a kutatások a szélsebességre, a szél- és lepelerózióra, továbbá a mezővédő erdősávok felmérésére terjedtek ki.
A laboratóriumi és terepi mérések, valamint a rendelkezésre álló széleróziót befolyásoló
adatsorok felhasználásával lehetőség nyílt a Nyírség digitális, potenciális deflációérzékenységi térképének az elkészítésére.
A kötet olvasását elsősorban azoknak az agrárszakembereknek, gazdálkodóknak ajánljuk, akik a gazdaságuk lehetőségeit, illetve a szélerózió által várható veszélyeket szeretnék jobban megismerni. Mivel a szélerózió során a levegőbe kerülő por és vegyi anyagok az egészségre is ártalmasak, ezért továbbá ajánljuk a könyvben olvasható kutatási
eredményeket a különböző szintű döntéshozóknak és Nyírség lakóinak.
Dr. Lóki József
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1.

A NYÍRSÉG TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI

1.1. A Nyírség földrajzi helyzete
A Nyírség a Kárpát-medence ÉK-i részén a Rétköz, Bereg–Szatmári–síkság, az Érmellék és a Hajdúhát–Hajdúság által közrefogott 5100 km2 területű futóhomok terület (1.
ábra). A Tiszántúl síkjából 20–50 m-re emelkedik ki, a legmagasabb pontja a Hoportyó
(183 m Bf.). É–D-i irányban 120 km hosszan nyúlik el, K–Ny-i irányban a
legnagyobb szélessége 65
km. A DK-i részen átnyúlik az országhatáron az
Érmellékig. A területről
készült korábbi leírások
szerint nevét a nyírfáról
kapta, amelyből az akác
megjelenése, elszaporodása előtt sok volt a Nyírség
területén. Egyes vélemények szerint a Nyírség szó
nyírfával benőtt dombos
vidéket jelent.

1. ábra A Nyírség földrajzi helyzete

A földrajzi helyzet vizsgálatakor meg kell említeni a tengerektől való távolságát is. A
terület középpontja a Balti–tengertől 750, az Adriától 600, a Fekete–tengertől 650 és az
Északi tengertől 1100 km távolságra helyezkedik el. A tengerektől való távolság és a
Kárpátok közelsége az éghajlatának kialakításában játszik szerepet.

1.2. A felszín kialakulása
Ha a Nyírség domborzati viszonyait, illetve a jelenlegi felszín kialakulását meg akarjuk
ismerni, akkor a földtörténeti múltba, az újharmadidőszakig kell visszatekintenünk.
A szarmata emeleti vulkáni tevékenységet követően az Alföld ÉK-i része süllyedni kezdett és a területet elöntötte a tenger. Ennek köszönhető, hogy az 1150 m mélységben
található vulkáni képződményeket 150–200 m vastagságú agyag, agyagmárga, márga,
7

mészmárga és mészkőrétegek borították be. A felsőpannóniai emeletben az ország jelentős részét borító beltenger fokozatosan kiédesedett és beltóvá alakult. Az Alföld ÉK-i
részén a felsőpannon beltóba az ÉK-i Kárpátokból és É-Erdélyből érkező vízfolyások
sok üledéket szállítottak.
A tó teljes feltöltődése a felsőpannóniai emelet végére következett be, majd a szárazzá
vált felszínen fokozatosan indult meg az új vízhálózat kialakulása. Az akkori vízrajz
azonban még jelentősen különbözött a maitól. Abban az időben az ÉK−Alföldön a vízfolyások É−D-i, illetve ÉK−DNy-i futásúak voltak és a legerősebben süllyedő Körös−
vidék irányába tartottak.
A földtörténeti negyedidőszak beköszöntése (2,5 millió évvel ezelőtt) jelentős változásokat hozott a terület fejlődéstörténetében. A folyóvízi feltöltődéssel nagyjából kiegyenlített felszínt újabb süllyedések érték. Ennek az lett a következménye, hogy a környező
hegyvidékeken a vízfolyások erőteljes bevágó munkába kezdtek, a hegyvidékek előterében − az alföldi szakaszon − sok durvaszemű üledéket raktak le. A kavics még a Nyírség É-i, ÉK-i részére is eljutott. A nyíregyházi határban azonban ebben az időszakban is
csak durva- és középszemű homok rakódott le, amelyet az Ős–Tapoly–Ondava és esetleg a Laborc szállított.
A középpleisztocénben a vízfolyások hordalékszállítása kissé megváltozott, ugyanis ezt
a fejlődési szakaszt főleg finomszemű üledék (apró- és középszemű homok, iszap,
agyag) felhalmozódása jellemezte. A későbbiekben éppen ez a sok apró- és középszemű
homokot tartalmazó rétegsor képezte a futóhomok forrását. A fúrásszelvények alapján
megállapíthatjuk, hogy a terület süllyedése ebben az időszakban Nyíregyháza alatt volt
a legkisebb, és ezért ott a legvékonyabb a felhalmozott üledéksor.
A würm elején (70−80 000 évvel ezelőtt) az Alföld ÉK-i részében az ÉK-i
Kárpátokból és az É−Erdély felől lefutó vízfolyások még É−D-i, illetve ÉK−
DNy-i irányban folytak és a Körös−vidék felé tartottak (2. ábra).

2. ábra Az Alföld ÉK-i részének folyóhálózata a würm elején
(BORSY−FÉLEGYHÁZI 1982. – nyomán)
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Az első jelentősebb változás 45−50 000
évvel ezelőtt következett be, amikor a
Tisza és a Szamos a hordalékkúp keleti
peremére, a mai Ér−völgy környékére,
tolódott (3. ábra). Az Ős−Tapoly−
Ondava és Laborc egy ideig még keresztülfolytak a Nyírségen.
3. ábra A folyóhálózat az interpleniglaciálisban
(BORSY−FÉLEGYHÁZI 1982. – nyomán)

A felső-pleniglaciális időszak közepén a Bereg−Szatmári-síkság és a Bodrogköz sülylyedni kezdett, és minthogy az É-i részén a süllyedés valamivel erőteljesebb volt, a Tisza mintegy 20 000–22 000 évvel ezelőtt elhagyta az Ér-völgyet, és a Huszti-kapu után
a Beregszászi hegyeket megkerülve ÉNy-nak fordult a Bodrogköz irányába. Mivel a
Bodrogköz is süllyedt, a Tisza behatolt erre a területre. Innen a Tokaji-kapu kialakítása
után nyílt meg az útja az Alföld belseje felé (4. ábra). A peremterületek süllyedésekor a
Nyírség középső része megemelkedett és Hajdúhadház–Nyírbátor–Vásárosnamény irányában kialakult a vízválasztó.
A Tisza folyásirányának ÉNy-ra váltása azt eredményezte, hogy az É-ról érkező vízfolyások már nem juthattak el a Nyírség területére. A felső-pleniglaciális időszakban a
hideg, száraz éghajlaton csak gyér sztyeppvegetáció fedte be a felszínen lévő folyóvízi
üledéket. Ez a növényzet nem tudott kellő védelmet nyújtani az erős
szelek támadásaival szemben, így a
védtelen felszínen megindult a futóhomok formáinak kialakulása. A
felszín átformálása közben a szél a
korábbi vízfolyások elhagyott medreit több helyen homokkal temette
be. A legjelentősebb homokmozgás
a felső-pleniglaciális időszak első
hideg maximuma idejére (26 000–
20 000 év BP.) tehető.

4. ábra A folyóhálózat a felső-pleniglaciális időszak második felében (BORSY−FÉLEGYHÁZI 1982. – nyomán)
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A geomorfológiai és a rétegtani vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a Nyírség
egyes részein a felső-pleniglaciálisban mérsékeltebb, máshol (pl. a terület ÉK-i és középső részén) jelentősebb méretű volt a homokmozgás. A homokmozgás mértéke a talajvízállástól és a növényzet védő hatásától függően változott. Ott, ahol az északabbra
fekvő deflációs övezetből nagyobb mennyiségű homokot halmozott össze a szél, kisebb
foltokon nagy reliefenergiájú buckás területek alakultak ki.
A felső-pleniglaciális első hideg maximuma után kissé enyhébb, nedvesebb lett az éghajlat és az alacsonyabban fekvő futóhomok területeket már jobban védte a növényzet,
amelyen megindulhatott a hullóporos takaró képződése. A hullópor azokról a területekről származott, ahol továbbra is mozgásban volt a futóhomok. A mozgó homokból kifújt
poranyag az alacsonyabban fekvő, megkötött buckás felszíneken rakódott le. A lerakódott poranyagból a diagenezis során lösz képződött. A löszös takaró elsősorban a Nyírség ÉNy-i részének buckáit, másrészt a Hajdúhát és Hajdúság területét borította be. A
lösz vastagsága változó, helyenként megközelíti a 2,5 m-t. A löszös réteg a buckák oldalán és a buckák közötti mélyedésben a legvastagabb. A buckák tetején az erózió hatására a löszös takaró elvékonyodott, sőt helyenként a futóhomok a felszínre került.
A későglaciálisban 10 200–13 700 évvel ezelőtt az enyhébb nedvesebb és szárazabb,
hidegebb időszakok váltogatták egymást. Az Allerödben a júliusi középhőmérséklet
már elérte a 16 oC-t és erdős sztyepp, illetve sztyeppvegetáció védte a felszínt a széleróziótól. A növényzet alatt megindult a talaj képződése.
A 6–8 oC-al alacsonyabb hőmérsékletű száraz Dryas időszakban a magasabban fekvő
buckás felszíneken a növényzet gyérebbé vált, és ott újra megindult a futóhomok képződése. A futóhomok több helyen rányomult a korábban kialakult formákra, illetve az
Alleröd talajokra. A homok mozgását éppen az eltemetett talajok jelzik, amelyeken helyenként 4–10 m vastagságú változatos felszínű futóhomok halmozódott fel. A radiokarbon vizsgálataink arról tanúskodnak, hogy a Nyírségben a későglaciális időszakban
kétszer is képződhetett talajtakaró, melyet a száraz, hideg időszakokban homok borított
be. Olyan területek is előfordulnak, ahol a talaj képződésére nem volt lehetőség. Ezt
igazolják azok a feltárások, amelyekben a futóhomokra települt löszre ismét futóhomok
rakódott le.
A holocén kezdetét (11 200 éve) a melegebbé váló éghajlat jelzi. Az enyhébb, nedvesebb éghajlaton kialakult növényzet egyre jobban védte a felszínt, ezért a homokmozgás
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fokozatosan megszűnt. A történelmi időben az antropogén hatásra többször bekövetkezett homokmozgás csak kisebb felszínátalakulást eredményezett. A beépített területeken
a természetes felszíni formák teljesen átalakultak.

1.3. A Nyírség morfológiája
A környezete fölé emelkedő nyírségi táj nem
egységes arculatú. Geomorfológiai, éghajlati, vízrajzi és talajtani szempontból jelentős
eltérések figyelhetők meg, ezért a területét
kisebb részekre szoktuk bontani (5. ábra).
A Nyírség ÉK-i részén már a felsőpleniglaciálisban szélbarázdák, maradékgerincek, deflációs mélyedések és garmadák
alakultak ki. A löszképződés időszakában a
buckákat löszös homok, illetve homokos
lösz borította be, amelyre a dryasban és a
holocén szárazabb időszakaiban (ekkor elsősorban antropogén hatásra) futóhomok halmozódott fel. A Nyírségben a legnagyobb
akkumulációs formákat ezen a részén találjuk.

5. ábra A Nyírség részei

A Nyírség ÉNy-i részén a buckák többségét napjainkban is löszös üledék borítja. Ez
arra utal, hogy ezeket a lösz jól megvédte a későbbi homokmozgási periódusokban, tehát a legidősebbek közé tartoznak. A terület másik fő jellemzője, hogy itt nagyon kevés
elhagyott folyómedret lehet látni, tehát az egykori medrek a futóhomokmozgás korai
időszakában betemetődtek, illetve feltöltődtek. A Nyírségnek ez a része átmenetet jelent
a löszös Hajdúhát irányába, amelynek északi részére a kisméretű homokos lösszel takart
buckák a jellemzőek. Tulajdonképpen a két kistáj közötti határt itt nagyon nehéz pontosan meghatározni.
A Nyírség középső részére is a szélbarázdák, garmadák és maradékgerincek a jellemzőek, de a formák méretében eltérést tapasztalunk a Nyíregyháza–Máriapócs vonaltól É-ra
és D-re. Az említett vonaltól É-ra a nagyobb, D-re a kisebb méretű formák a jellemzőek.
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A Nyírség középső részén még azt is megfigyelhetjük, hogy É–D-i irányú szélesebbkeskenyebb sávban váltakoznak a löszös és homokos területek. Ezen a területen, több
helyen megmaradtak a hordalékkúp vízfolyásainak a medrei. Egyes szakaszokon (pl.
Hajdúhadház–Nyíregyháza között a 4-es főút mellett) az elhagyott medreket nád borítja,
illetve a mélyebb – kevésbé feltöltött – részeken sekély tavak találhatók.
A Nyírség DK-i része (Nyírbátor–Piricse–Ömböly vonaltól K-re) a formakincs tekintetében a leglátványosabb. Itt alakultak ki a fejletlen nyugati szárú parabolabuckák, amelyek ÉÉK–DDNy-i irányba rendeződtek. Itt lehet látni a nyírvizek mentén a szegélybuckákat, amelyek szintén fejletlen szárú parabolabuckák. A buckasorok között DNy-i
irányba tartanak a vízválasztó kiemelkedése után kialakult patakok.
A Nyírség déli részén löszös üledék képződésére csak kevés helyen került sor. Ennek
megfelelően az akkumulációs formák futóhomokból épültek. A bennük található fosszilis talajok arra utalnak, hogy több időszakban formálódtak. Ezt igazolják a radiokarbon
és OSL koradatok. Formakincsét tekintve a keleti részen az aszimmetrikus parabolák, a
nyugatin pedig a szélbarázda–maradékgerinc együttesek a jellemzőek.
A Nyírség formakincse nagyon változatos. A deflációs formák között előfordulnak széllyukak, különböző hosszúságú szélbarázdák, deflációs mélyedések és deflációs laposok.
A maradékgerincek tulajdonképpen három csoportba sorolhatók. Kisebb számban előfordulnak olyanok, amelyek rétegei az eredeti hordalékkúpra utalnak, tehát ott, ahol a
szélbarázda folyóvízi hordalékba mélyült. A másik csoportba azok sorolhatók, amelyek
rétegei alul folyóvízi, felül futóhomokból állnak. A harmadik csoportot a futóhomokból
felépült maradékgerincek alkotják. Ezek ott alakultak ki, ahol a homok akkumulációs
homokmezőbe rendeződött, majd a munkaképes szelek ebbe mélyítették a szélbarázdákat.
Az akkumulációs formák között a garmadák (hosszanti, ovális, parabola alakú), a parabolabuckák (szimmetrikus és aszimmetrikus) és a szegélybuckák a jellemzőek, de a déli
és nyugati peremterületeken sikerült kimutatni 2–4 m vastagságú lepelhomokkal borított
felszíneket is.
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1.4. A Nyírség éghajlata
Az Alföld ÉK-i részén fekvő, környezetéből kiemelkedő Nyírségnek megvannak a sajátos vonásai, amelyek az Alföld többi részével összehasonlítva könnyen kimutathatók. A
Nyírségben a nyár hűvösebb, a tél pedig hidegebb, mint az Alföld délebbre, vagy nyugatabbra fekvő területein, viszont a hőmérséklet napi, vagy éves ingása nem olyan
nagyfokú. Évi középhőmérséklete 9,6–9,7 oC. Az éves napfénytartam 1970–80 óra.
A terület meteorológiai állomásainak adatait elemezve még azt is megállapíthatjuk,
hogy e viszonylag kis területen belül is vannak eltérések. Ez nemcsak a hőmérsékleti
értékekben mutatkozik meg, hanem a csapadék mennyiségében is. Ez a Kárpátok közelségével magyarázható. A nyugatról keletre áramló légtömegek itt összetorlódnak, felemelkedésre kényszerülnek, és ennek köszönhető, hogy az Alföld legcsapadékosabb
területe itt alakult ki. A csapadék évi mennyisége É–ÉK-i irányba haladva fokozatosan
nő 550 mm-ről 650 mm-re. A csapadék magasabb értékei arra utalnak, hogy az aszályos
időszakok nem olyan gyakoriak, mint az Alföld belsőbb területein.
A domborzata miatt a mikroklímája jelentősen eltér a sík vidékekétől. Ez egyrészt abban mutatkozik meg, hogy a homokbucka vonulatok megegyeznek az uralkodó széliránnyal, magasabb és alacsonyabb területek váltakoznak nyugatról keletre haladva. A
mélyebben fekvő területek nedvesebbek, hűvösebbek, a homokbuckák futóhomokja és a
felette lévő levegő jobban felmelegszik. A nagyobb buckák oldalai között is hőmérsékleti eltérések tapasztalhatók. Az ár- és belvízmentesítési munkálatok után csökkentek a
vízzel borított területek és ennek következtében a levegő páratartalma is. Ez nemcsak a
mélyebben fekvő deflációs mélyedésekre és laposokra jellemző, hanem a buckás területekre is. A buckák felszíni rétegei gyorsabban kiszáradnak, növekszik a szélerózió veszélye.
A Nyírség esetében különösen fontos a szélviszonyok ismerete, mert a felszín kialakításában a szél játszotta a legnagyobb szerepet. Napjainkban pedig a szántóföldi termelés
szempontjából a szélerózió elleni védekezés nagyon fontos, amelyhez ismernünk kell a
munkaképes szelek irányát, erősségét és gyakoriságát.
Az Alföld ÉK-i részét hegyek veszik körül, DNy-i irányban viszont nyitott és ennek
megfelelően alakulnak a légáramlatok. A széladatokból megállapítható, hogy a leggya13

koribbak az északias (ÉK, É, ÉNy) irányú szelek, de jellemzőek még a délies (D, DNy)
irányúak is. Az előbbiek gyakran hideg légtömegeket szállítanak, az utóbbiak pedig
csapadékban gazdagabbak az orográfiai hatás miatt. A szélviszonyok itt is évszakonként
váltakoznak. Az évszakok közül szeles voltával a tavasz emelkedik ki, ami a szélerózió
szempontjából nagyon veszélyes, ugyanis ekkor még nem védi összefüggő növénytakaró a felszínt. A munkaképes szelek (> 6 m/s) elsősorban északiasak.
A Nyírség csapadékellátottsága – ahogy erre már a bevezetőben utaltunk – jobb, mint az
Alföld többi területein. A csapadék sokévi átlaga – néhány kisebb területtől eltekintve –
mindenütt meghaladja az 550 mm-t. Legkevesebb a csapadék az év első két hónapjában,
majd a tavaszi hónapokban fokozatosan emelkedik. A csapadék maximuma (65–75
mm) júniusban van, de gyakran észlelnek egy őszi másodmaximumot is.
Az utóbbi években nem a csapadék mennyisége, hanem időbeli aránytalan eloszlása
jelent gondot. A rövid idő alatt lehulló nagy csapadékmennyiség a buckákon areális,
vagy lineáris (esőbarázdák) eróziót eredményez, az alacsonyabb területeken (buckaközi
mélyedésekben, deflációs laposokon) pedig belvízként jelentkezik. A csapadékos napokat gyakran több hétig tartó aszály követi, mivel a homokfelszín gyorsan kiszárad és a
szélerózió veszélye jelentkezik a szántóterületeken. Kutatásaink során arra is felfigyeltünk, hogy a kevés téli csapadék (hó) miatt télen is jelentkezik a szélerózió. Az erős
munkaképes szelek a vékony hótakaróval együtt szállítják a felső száraz talajréteget is.

1.5. A Nyírség vízrajza
A mai vízhálózat fő vonásai a pleisztocén végére kialakultak, amikor a hordalékkúp
épülése megszűnt és a folyóvölgyek elvesztették vízutánpótlásukat, holtmedrekké váltak. Elhagyott folyómedrek korábbi időszakokban is kialakultak, mert a hordalékkúpot
építő vízfolyások gyakran változtatták futásirányukat. Az elhagyott medrek többsége a
szárazabb időszakokban az eolikus felszínalakulás során szakaszosan feltöltődött, csak
néhány maradt meg, amelyekben a csapadékosabb időszakokban kisebb vízfolyások
szállították a csapadékvizet a központi vízválasztótól É-ra a Tisza, és D-re a Berettyó–
Kálló-ér irányába. A medermaradványokban nedvesebb időszakokban a tavak vize csillogott, amelyek lassan láposodni kezdtek. A tavak száma és kiterjedése az éghajlattól
függően változott. A csapadékos időszakokban nemcsak az elhagyott folyómedreket
borította víz, hanem a deflációs mélyedéseket, laposokat és a mélyebb szélbarázdákat is.
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Ezzel magyarázható, hogy a lecsapolási munkálatok előtt milyen sok kisebb – nagyobb
vízzel állandóan, vagy időszakosan borított terület volt a Nyírségben (6a. ábra).
A Nyírség vízzel borított területei a csapadékosabb években sok gondot okoztak, ezért
már a XVIII. századtól kezdve felmerült a csatornahálózat kiépítésének a gondolata. Az
első árokrendszerek kialakítása nem vezetett eredményre, ezért a XIX. század második
felében és a XX. század elején jelentős ármentesítési munkálatokat végeztek. A Nyírség
É-i felének vizeit a megépített Lónyai-csatornába vezették. A Nyírség D-i felében, ahol
a völgyek DNy-i irányba tartottak, a csatornákat a Kondoros-ér, Kösely és a csatornázott Kálló-ér irányába alakították ki. A keleti vizenyős területek lecsapolására a Kraszna
felé irányuló csatornarendszert építettek. Ezt követően már csak kisebb területek maradtak lefolyástalanok, amelyek vízelvezetését azóta megoldották, és kialakult a Nyírség
mai vízrendszere (6b. ábra). A Nyírségnek jelenleg egyetlen természetes vízfolyása
sincs.

a,

b,

6. ábra A Nyírség felszíni vizei a lecsapoló munkálatok előtt és napjainkban
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1.6. A Nyírség talajai
A Nyírség területén a legfontosabb talajképző kőzet a homok, amely mellett löszös homok, homokos lösz, lösz, iszapos homok és homokos iszap fordul elő. Ezeken különféle
talajtípusok alakultak ki. A Nyírség genetikai talajtípusait szemlélteti a 7. ábra. A terület
É-i felén a legnagyobb kiterjedésű a kovárványos barna erdőtalaj, a vízválasztótól D-re
pedig a futóhomok foglal el jelentős területeket. A vékony humuszrétegű talajok is a
Nyírség déli részében fordulnak elő a legtöbb esetben kisebb foltokban. A vastagabb
humuszrétegű homok csak a Nyírség középső részén Téglástól Ny-ra található. A csernozjom jellegű talajok a táj Ny-i peremén alakultak ki.

7.ábra A Nyírség genetikai talajtípusai
(2:futóhomok; 3:humuszos homok; 9:barnaföldek; 10:kovárványos barna erdőtalaj;
12:csernozjom jellegű homoktalaj;14:alföldi mészlepedékes csernozjom;15:mélyben sós alföldi
mészlepedékes csernozjom;16:réti csernozjom;17:mélyben sós réti csernozjom; 18:mélyben
szolonyeces réti csernozjom; 20:szoloncsák; 21:szoloncsák-szolonyec; 22:réti szolonyec;
23:sztyeppesedő réti szolonyec; 24:szolonyeces réti talajok; 25:réti talajok; 26:réti öntéstalajok;27:lápos réti talajok;29:lecsapolt, telkesített síkláp;31:fiatal nyers öntéstalaj)
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A többi talajtípus csak kisebb területet borít. A réti talajok a homokvonulatok közötti
laposokban, buckaközi mélyedésekben alakultak ki. A szikes talajok elsősorban a Nyírség Ny-i részében jelentkezik a sekély tavak környékén és a deflációs laposokon.
A Nyírségben – ahol löszös üledék nem borítja a felszínt – a futóhomok rétegeket
kovárványos rétegek (8. ábra) tagolják. Ezeknek a finomabb szemcseösszetételű, vasat
tartalmazó rétegnek a vastagsága nagyon változó. Az egyik helyen a vastagságuk nem
éri el az 1 cm-t, máshol pedig 10–20 cm-esek is lehetnek. Ezek a rétegek több vizet képesek megkötni, ezért mezőgazdasági szempontból – különösen a gyümölcsösöknél – a
vízutánpótlás miatt nagyon
hasznosak. Ott, ahol az
erózió miatt a felszínre
kerülnek, kiszáradnak és
nagyon kemény védőréteget alkotnak. A nagyüzemi
termelés során a nagy parcellák kialakításakor rónázással sok helyen megszüntették ezeknek a rétegeknek a folytonosságát és
komoly károkat idéztek elő.

8. ábra Kovárványos homok Nyírbogát határában

1.7. A Nyírség növényzete
A Nyírség növényzete a felszín kialakulása óta sokat változott. A holocén különböző
éghajlatú szakaszait jól jelzi a rétegek pollentartalma. A jelenlegi természetes növényzete az Alföld flóratartományának nyírségi flórajárásába tartozik. Ennek fő erdőtársulásai
a tölgy-kőris-szil ligeterdők, fűz- és égerlápok, pusztai tölgyesek és a gyöngyvirágos
tölgyesek, a nyílt társulások közül pedig a homokpuszta-gyepek, rétek és homoki legelők, továbbá a lágyszárúak közül a nádfélék, a tőzegeper, a magyar kökörcsin, a debreceni csormolya és a réti angelica lenne a jellemző, ha az ember természetalakító tevékenységével nem avatkozott volna be a táj fejlődésébe. A tölgyerdők valamikor nagy
területet borítottak a Nyírségben, de ma már csak kis területen fordulnak elő. A lecsapolási munkálatok után megváltozott a mocsaras, lápos területek élővilága is. Nyírfa is
csak kevés helyen látható. Az erdők többsége akácerdő, amelynek a térhódítása a XIX.
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század második felében kezdődött. Az akácnak nagy szerepe volt a futóhomok megkötésében a mezővédő erdősávok kialakításával.
A SPOT űrfelvételek alapján készült CORINE adatbázis jól szemlélteti (9. ábra) a felszín borítottságának sokszínűségét. A térképet elemezve megállapíthatjuk, hogy nagy
területet foglalnak el a szántóterületek, amelyek öntözésére a vízfolyások hiánya miatt
nincs lehetőség. A terület csatornáinak vízhozama, vízutánpótlása nem teszi lehetővé a
szántók öntözését. Az aszályos időszakokban sok csatornában vizet sem lehet látni.

9. ábra A Nyírség felszínborítása
(a CORINE adatbázis felhasználásával készült)
18

1.8. A Nyírség természeti értékei
A táj természeti értékei közé tartoznak a védelem alatt álló területek és a Hajdúsági Tájvédelmi körzet (10. ábra).
Ezek közül külön ki kell emelni a Bátorligeti Őslápot, amely több mint 50 hektáron fekvő fokozottan védett területünk. A homokbuckák által közrefogott, vízzel borított mélyedésekben nedves, hűvös élőhelyek alakultak ki. Ez annak köszönhető, hogy a mocsárvilágot körülölelő erdők megvédték a területet a melegebb légáramlatoktól. A száraz homokdombokon pedig a jégkorszak előtti időkből származó melegkedvelő fajok
élték túl az eljegesedés időszakát. A különböző területekre jellemző növényfajok nagy
fajgazdagságot eredményeznek.

Az

őslápon

közel 1100 virágos növény és hétezer állatfaj
él. Ki kell még emelni a
Debreceni

Nagyerdőt,

amely a Nyírség kiterjedt
homoki

tölgyeseinek

egyik utolsó, ha nem is a
legnagyobb maradványa.
A Nyírségben több kultúrtörténeti értékkel rendelkező város is található
(Debrecen, Nyíregyháza,
Nyírbátor, stb.). Több
településen termálfürdő
is található (Debrecen 60
o

C,

Kisvárda

53

o

C,

Nyíregyháza 52 oC, Baktalórántháza 45 oC, stb.)
10. ábra Védett területek a Nyírségben
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2.

A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

A nyírségi homokterület kutatása már egy évszázadra tekint vissza, ennek ellenére még
mindig felvetődnek olyan kérdések, amelyekre egyrészt a napjainkban, másrészt a jövőben folyó kutatások adhatnak megnyugtató válaszokat. CHOLNOKY (1910) az Alföld
felszínéről írt dolgozatában az akkori ismeretek birtokában részletesen tárgyalta a Nyírség kialakulását és formakincsét.
A geológusok közül SÜMEGHY fúrásadatokra támaszkodva, a „Tiszántúl” című könyvében (SÜMEGHY 1944) a Nyírséget hordalékkúpnak írta le, amelyet a Kárpátokból és
Erdélyből lefutó folyók építettek. Továbbá azt is megjegyezte, hogy a futóhomok alatt
nem lösz van, – ahogy ezt korábban CHOLNOKY magyarázta – hanem folyóvízi homok és a futóhomokot ebből fújta ki a szél. A hordalékkúpokról alkotott elmélete jelentősen elősegítette a nyírségi futóhomok felszín fejlődéstörténetének későbbi magyarázatát is.

2.1. Terepi kutatások
KÁDÁR (1938) a Nyírségben végzett terepi megfigyelései alapján új elméletet alkotott
a széllyukak keletkezéséről. A Nyírség morfológiáját tanulmányozva a félig kötött futóhomok területek legjellegzetesebb formájaként a parabolabuckákat írta le, de az ő nevéhez (KÁDÁR 1951, 1956) fűződik a szegélybuckák és a fejletlen Ny-i szárú parabolabuckák kialakulásának magyarázata is.
A múlt század ötvenes éveiben BORSY részletes természetföldrajzi vizsgálatokat végzett a Nyírségben. A felszín kialakulásának magyarázatánál (BORSY 1961), miután
részt vett az Alföld ÉK-i részének geológiai térképező munkálataiban is, elfogadta
Sümeghynek a nyírségi hordalékkúpról alkotott nézeteit. Az elhagyott folyómedrek rétegsorának

pollenanalitikai

vizsgálata

után

megállapította,

hogy

a

terület

pleisztocénvégi felszínének kialakításában a folyóvíz mellett fontos szerepe volt a szélnek is.
BORSY (1961) a Nyírség felszínének tanulmányozásakor, a jelentősebb méretű, épebb
formák alapján, még holocén homokmozgást tételezett fel. A feltárásokban felfigyelt a
buckákat tagoló fosszilis talajokra, és a helyenként előforduló löszös rétegekre. A löszszel fedett buckák homokja pedig a würm végének száraz időszakában halmozódott fel.
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A löszös réteg feletti futóhomok kialakulását a mainál szárazabb, melegebb mogyoró−fázisra helyezte.
A holocénkori homokmozgásról alkotott véleményét akkor változtatta meg, amikor a
14

C-es kormeghatározások lehetővé tették a futóhomok mozgásperiódusainak pontosabb

meghatározását. Kutatásaink alapján megállapítottuk, hogy a futóhomok első jelentősebb felhalmozódása a felsőpleniglaciálisban ment végbe, amelyet a Dryasban újabbak
követtek (BORSY et al. 1981, LÓKI et al. 1994).
Az irodalmi és levéltári ismeretekre támaszkodva a XVIII. századi erdőirtások területén
tételeztünk fel fiatalabb homokmozgásokat. Ezt támasztották alá azok a feltárások, ahol
a felszín alatt néhány deciméter mélységben eltemetett talajréteget tártunk fel.
A felszínformák alapos rendszerezése és térképezése után a kutatások egyrészt a felszínfejlődés pontosítását segítő rétegelemzésekre, másrészt a terepi és a laboratóriumi széleróziós kutatásokra irányultak, és napjainkban is ezen a területen születnek az újabb
eredmények.

11. ábra Szélerózió 1957 tavaszán a Nyírségben
(BORSY felvétele)

Az első terepi széleróziós megfigyelések és mérések BORSY nevéhez fűződnek. A
Nyírségről írt tanulmánykötet (BORSY 1961) megjelenése után is rendszeresen kutatta
a területet. Megfigyelte, fényképezte (11.–12. ábra) a különböző száraz időszakokban
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jelentkező széleróziót. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nyírségben a legveszélyesebb
időszak a tavasz, amikor a tavaszi szántást követően nem védi növényzet a felszínt. Ott,
ahol a növények kelése után még nem nyújtanak kellő védelmet, a homokverés komoly
károkat idéz elő (13. ábra).

12. ábra Kora tavaszi szélerózió 1972-ben Nyíradony határában
(BORSY felvétele)

A szélerózió mértékének meghatározására terepi méréseket végzett. A szállított hordalék meghatározásához vízszintes és függőleges hordalékfogókat (14. ábra) használt.

13. ábra Homokverés rozsban 1972 tavaszán Nyírbéltek határában
(BORSY felvétele)
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14. ábra Vízszintes és függőleges fogók a Nyírségben
(BORSY felvétele)

Kutatásaink során megfigyeltük, hogy a szélerózió nemcsak a tavaszi időszakban jelentkezik. A négy évszak közül egyébként télen esik a legkevesebb csapadék, általában
nem éri el az évi összeg ötödét sem. A téli évszak hónapjai közül pedig a február a legszárazabb, amelynek ismerete számunkra azért fontos, mert ekkor már gyakran nem
védi hótakaró a felszínt és a téli szélerózióra számítani lehet. Megfigyeléseink szerint
gyakoriak február közepén az olyan erősségű szelek, amelyek az eróziót beindítják. Száraz, szeles téli időszakban − különösen akkor, ha nem védi vastag hótakaró a felszínt −
az ősszel felszántott parcellákon jelentős széleróziós károk várhatók (LÓKI 1985). A
téli szélerózió során az út menti árokparti növényzet és a hófogók oly mértékben csökkentik a szél energiáját, hogy a szállított hordalékot lerakni kényszerül (15. ábra).
Hosszú ideig megválaszolatlanul maradt a kisebb–nagyobb területre kiterjedő lepelhomokkal borított felszínek kialakulásának magyarázata, illetve azok kortani tagolása.
A szegedi és debreceni geomorfológus kollégák együttműködésével – a Duna-Tisza
közén és a Nyírségben tanulmányoztuk (FÉLEGYHÁZI–LÓKI 2006) a futóhomok rétegeket. Az utóbbi évtizedben e területeken nagyobb számú régészeti feltárás is készült
és a rétegek korának meghatározásánál az előkerült leletek is segítséget nyújtottak. Ezen
kívül a radiokarbon és a pollenanalitikai vizsgálatok mellett az OSL mérések is elkezdődtek. Ezeknek köszönhető, hogy a holocén felszínfejlődés leírásához is sikerült újabb
eredményeket elérni.
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15. ábra Télen az út menti árokban felhalmozódott homok

A hazai futóhomok területek kutatása során elsősorban a szél felszínalakító tevékenységét (defláció, akkumuláció) tanulmányoztuk. A féligkötött futóhomok területek éghajlatára a szárazabb/nedvesebb időszakok váltakozása a jellemző. A szárazabb időszakokban a szél, a nedvesebb periódusban pedig a felszínre érkező csapadék alakítja a felszínt.
A két külső erő eltérő felszínátalakulást eredményez. Ott, ahol a szél akkumulációs tevékenysége révén nagyobb a relief energia, a víz eróziós tevékenysége jelentősebb.
Mindegyik esetben jelentős szerepe van a növényzetnek. A növényzet hiánya az eróziós
folyamatokat elősegíti, ugyanis a növényzettel borított felszín védett a szélerózió ellen
és csökkenti a lejtőn lefolyó víz munkavégző képességét.
A növényzet nélküli homokfelszín gyorsan felmelegszik, a felső réteg kiszárad. A megfigyeléseink szerint az ilyen felszínre érkező csapadék egy ideig „lepereg”, és a lejtőn a
buckák közötti mélyebb területek felé tart. A felszín lehűlése után megkezdődik a víz
beszivárgása a felső talajrétegbe. A homok kiváló vízvezető és sok vizet képes befogadni, de ha rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék érkezik a felszínre, akkor a buckák
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oldalán széles esőbarázdák (16. ábra) alakulnak ki. Mivel a homokszemcsék között kicsi
a kohézió, ezért rövid idő alatt viszonylag nagy mennyiségű homok mosódik le.
A talajerózió és a felszínfejlődés kapcsolatát több hazai és nemzetközi kutatás igazolta. Ezeknek a kutatásoknak a többsége nem
a futóhomok területeket érintette. BORSY
(1961) szerint a Dél-Nyírség területén az
aszimmetrikus buckák luv-oldalán a buckák alacsonyodása 1–2 m is lehetett a formák kialakulása óta. Későbbi tanulmányában (BORSY 1974) arra utalt, hogy amióta
intenzív mezőgazdasági munkák folynak a
területen, a buckák tetőszintje 15–80 cm-t
alacsonyodott, és a lemosódott anyag a
buckák közötti mélyedésekben halmozódott fel. Erre vonatkozó konkrét méréseket
nem végzett, adatait a terepi ismeretei, feltárásai alapján állapította meg.

16. ábra Esőbarázda a bucka oldalán

A Nyírség területén eróziós mérések egyrészt az ÉNy-i (BOROS–BOROSNÉ 1980) és
D-i területekről (KISS 1997, 2000) ismertek. Az első egy egyszeri hóolvadék-víz által
okozott lemosás mértékéről közölt adatokat. Az őszi búzával bevetett területén kialakult
vízmosások felmérésével a parabolabucka 7–9o-os oldalán 0,01–0,15 mm-t határoztak
meg.
KISS (2000) PhD értekezésében a több évig, különböző mintaterületen végzett üledékcsapdás mérései alapján 20,1–26,8 kg/év anyaglepusztulást mutatott ki.

2.2. Laboratóriumi kutatások
A szélerózióval kapcsolatos laboratóriumi kutatások több évtizedes múltra tekintenek
vissza. A Nyírség területéről származó minták elemzését már a múlt század ötvenes
éveiben elkezdték. Egyetemünk laboratóriumában meghatározták a futóhomok rétegeiből begyűjtött minták szemcseösszetételét, CaCO3- és szervesszén tartalmát, másrészt
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elvégezték az arra alkalmas minták palinológiai elemzését. Vizsgálták a homokszemcsék felülelét és a görgetettségi értéküket.
A kutatási eredmények területén jelentős fejlődést eredményezett Debreceni Egyetem
Fizikai Földrajzi Laboratóriumának az átadása és az új módszerek alkalmazása. Az
eolikus kutatásokhoz a szedimentológiai, talajtani laboratóriumok mellett a szélcsatorna
megépítése új lehetőségeket biztosított. Kezdetben a futóhomok mozgásának törvényszerűségeit tanulmányoztuk (BORSY 1974), majd a kutatásokat a különböző hazai talajtípusokra is kiterjesztettük (LÓKI 2003; NÉGYESI 2008). Tanulmányoztuk a szélerózió elleni védekezési lehetőségeket is.
Az új módszerek között meg kell említeni a homokszemcsék elektronmikroszkópos
vizsgálatát, amelyet az egyetemünk Fizikai Intézetével közösen végeztünk. Ennek
eredményeként pontosabban megállapítható, hogy a homokot tartalmazó réteget folyóvíz, vagy szél halmozta fel.
A rétegek korának meghatározását lehetővé teszi a fosszilis talajrétegekből begyűjtött
faszén, amelynek a radiokarbon kormeghatározását az MTA Atommagkutató Intézetének Környezetanalitikai Laboratóriumában végzik. Fontos információt nyújtanak a feltárásokból előkerült régészeti leletek, amelyek korát a Déry Múzeum régészei határozták meg. A pontosabb felszínfejlődést elősegítő koradatokra vonatkozó újabb eredmények születtek a Szegedi Tudományegyetem OSL laboratóriumában.
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3.

A SZÉLERÓZIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A szélerózió kialakulásában és az okozott kár mértékében több tényező kölcsönhatása
játszik szerepet (17. ábra). A deflációt kiváltó egyik legfontosabb elem a szél, amelynek
tulajdonságai (sebessége, iránya, turbulenciája) döntőek a folyamat kialakulása szempontjából. A talaj állapota és jellemzői (szemcseösszetétele, szerkezete, humusztartalma, érdessége, nedvessége) szintén közvetlenül befolyásolják a szélerózió megjelenését
és mértékének nagyságát.
A szélerózió fellépésére és folyamatára a többi tényező csak közvetett hatást gyakorol.
Az éghajlati tényezők közül meg kell említenünk a csapadék mennyiségét, időtartamát,
továbbá a hőmérséklet és a páratartalom változását. A felszín erodálhatósága szempontjából nagyon jelentős a felszín fedettségének, növényzettel való borítottságának mértéke, valamint a deflációs terület kiterjedése, tagoltsága és fekvése is. A közvetve ható
tényezők növelhetik, vagy csökkenthetik a szélerózió mértékét. Hatásuk ismerete nagyon fontos a szélerózió elleni védekezésben, éppen ezért a továbbiakban a széleróziót
befolyásoló tényezőket, illetve azok hatását elemezzük.

3.1. A szél
A levegő mozgása, illetve a szél a légkör nyomáskülönbségeinek köszönhető. A levegő
áramlása a nyomáskülönbségek kiegyenlítésére törekszik, ezért mindig a kisebb nyomású hely felé halad. A légnyomás kiegyenlítésére megindult áramlás is okoz nyomáskülönbségeket, ami tovább bonyolítja a levegő mozgását. A légnyomás különbségétől
függ az áramlás sebessége.
A Föld légkörében a nyomáskülönbségek függőleges és vízszintes irányban is létrejöhetnek. Emiatt a levegő áramlása felfelé és vízszintes irányban is kialakulhat.
A levegő áramlását számos hatás éri, ezért a valóságban a szél a ható tényezők által kialakult különböző nagyságú, sebességű, irányú és tömegű légáramlások sokaságának
egymásra hatásából jön létre.
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17. ábra A széleróziót befolyásoló tényezők

Földünk légköre több horizontális rétegre osztható. A szélerózió szempontjából a
felszínközeli alsó légréteg tulajdonságainak van jelentősége. Ezzel a múlt század második évtizedétől kialakuló fizikai mikrometeorológia kezdett el foglalkozni. A felszín és
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a légkör találkozásánál kialakuló határréteg alapvető törvényszerűségeit PRANDTL
(1932) írta le, ezért ezt a légréteget a szakirodalomban Prandtl−rétegnek szokták nevezni. SZÁSZ (1999) felhívta a figyelmet a talajmenti határréteg felszín és a légkör közötti
közvetítő szerepére. Rámutatott arra, hogy a felszín és a légkör közötti kölcsönhatás,
továbbá a köztük lezajló energia- és anyagkörforgalom az állapot változásának ismeretében fizikai törvényekkel írható le.
Ez a határréteg mutatja legélesebben a földfelszín hatását a légáramlásra, s ez a réteg a
légmozgás szempontjából a legváltozatosabb. E rétegből felfelé haladva csökken a felszín szerepe.
A légáramban lévő levegőrészecskék helyzete, mozgása szerint meg szoktak különböztetni lamináris és turbulens lökéses áramlást. Ha a mozgásban lévő levegőrészecskék
egymáshoz viszonyított helyzete nem változik, akkor lamináris, egyébként turbulens
szélről beszélünk. Lamináris légáramlás a természetben csak nagyon ritkán fordul elő.
A légáramlások turbulenciáját elsősorban a felszín súrlódása okozza. Széleróziót mindig
a turbulens légáramlások váltják ki.
A szél sebessége, iránya időben és térben állandóan változik. A szélerózió mértéke a
szél sebességétől függ, de a szállított talaj mennyisége is visszahat a szél erejére, sebességére. Továbbá azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szél erejének, irányának változását
a növényzet is befolyásolja. Ezekről a továbbiakban szólunk.

3.1.1. A szélsebesség időbeli változása
A szélsebesség időbeli változását a széleróziós kutatások szempontjából fontosnak tartjuk. A napi, az évi és a hosszú távú változások az eddigi mérési adatok alapján megbízható módon rekonstruálhatók.
A sebesség napi menete az általánosan ismert képet mutatja (18. ábra). A sebesség maximuma 14 óra körül, minimuma az éjszakai illetve hajnali órákban jelentkezik az év
minden hónapjában, mindegyik hazai mérőhelyen. A szabályos napi menetben csak
akkor tapasztalunk eltérést, ha valamilyen frontátvonulás van az adott helyen. Továbbá
megállapíthatjuk, hogy a nyári hónapokban az ingás háromszorosa a decemberi, illetve
januári átlagos sebesség ingadozásnak.
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A szélsebesség havi értékeit (19. ábra) elemezve megállapíthatjuk, hogy a maximum a
tavaszi, a minimum az őszi hónapok valamelyikében következik be. A szélerózió szempontjából nagyon fontos annak ismerete, hogy a legerősebb szelek melyik időszakban
várhatók. A tavasz kezdetén jelentkező maximális szélsebességek azért is veszélyesek,
mert a vegetációs időszak elején a növényzet még nem védi a felszínt, sőt a már kikelt,
fejlődő fiatal növények ekkor károsodnak (homokverés) a legjobban.

18. ábra A szélsebesség átlagos menete Debrecenben
(SZÁSZ adatai alapján)

19.ábra A szélsebesség átlagos havi értékei Debrecenben
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3.1.2. A szélsebesség függőleges változásai
A szélsebesség függőleges változásának tárgyalásánál egyrészt külön kell választani a
szélcsatornában tapasztalható, mérhető változásokat a szabadban mozgó levegő sebességének változásától, másrészt mindkét helyen tekintettel kell lenni arra is, hogy a levegő áramlását valamilyen akadályok módosítják-e.
A magasban áramló légtömegek áramlási viszonyaival részletesen nem foglalkozunk.
Szélerózió szempontjából azonban meg kell jegyezni, hogy a magasabb légköri áramlatoknak komoly szerepük van a lebegő por nagy távolságokra történő szállításában.
A szélsebesség függőleges irányú változását, ismert magasságban mért értékből, a referenciaadatok számításához a következő képlettel számolják ki:
Vh = V10 ∗ {0.233 + 0.656 ∗ lg(h + 4.75) }
ahol Vh a sebesség értéke h magasságban, V10 pedig a 10 m magasságban mért szélsebesség. Ezt a képletet elsősorban akkor kell használnunk, ha különböző helyeken eltérő
magasságban mért értékeket szeretnénk összehasonlítani.
A nagyobb magasságokban szabadon mozgó levegő a felszín érdessége és a talajfelszínt
borító növényzet hatására a talaj felett fokozatosan lefékeződik, ezért a felszín felett
különböző magasságokban mért szélsebesség értékei jelentős eltérést mutatnak. A mérési adatok arra utalnak, hogy a szél sebessége a felszín felett a magasság növekedésével logaritmikusan nő. A felszín érdességének, egyenetlenségeinek a hatására az egyenletes vagy lamináris mozgás örvénylő, turbulens mozgássá változik. A talajszemcsék
mozgását a turbulens szelek idézik elő. A levegő örvénylő és lökésszerű mozgása sokszor jelentős sebességbeli eltéréseket idézhet elő. Ezek szélsőséges értékei sok esetben a
felszín formáihoz kötöttek, így egy nagyobb talajrög szél felőli oldalán magasabbak,
mint a szélárnyékos részén.
Azt a sebességet, amely mellett az adott talajra ható szél a szemcséket mozgásba hozza,
küszöbsebességnek (kritikus indítósebességnek) nevezzük. A Nyírségből a szélcsatorna
kísérletekre beszállított talajok küszöbsebessége 6,65–11,6 m/s között változott. (A részletes értékelés a 4.6.2. fejezetben található.)
A szélcsatornában végzett kísérleteinknél minden esetben mértük a szélsebesség értékeit
a talaj szintjétől 2, 10, 20, 30 és 35 cm magasságban. A kapott értékeket koordináta
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rendszerben ábrázoltuk, majd a pontokra közelítő függvényeket illesztettünk. A különböző genetikai talajok szélprofil függvényeit az 1. altevékenységi jelentésben értékeltük. A szélprofil függvényeket értékelve megállapítottuk, hogy a szélsebesség növekedésével a felszín sebességcsökkentő hatása jobban érvényesül. A kísérleteink legkisebb
sebességfokozatán a talajfelszín feletti sebesség kis mértékben tért el a 10–30 cm magasságtartományban mért értékektől. Ezzel magyarázható a függvény meredeksége. A
sebesség fokozásával szembetűnőbb a felszín érdességének sebességcsökkentő hatása,
így a felszín közelében és a nagyobb magasságokban mért értékek között számottevő az
eltérés. Azt is megállapíthatjuk, hogy a levegőnek a felszínhez való súrlódása következtében a sebesség mintegy 10 cm-ig növekszik erőteljesebben. A felszín közelében (0–10
cm) ugráltatva szállított hordalék is jelentősen csökkenti a szél energiáját. Minél nagyobb a sebesség, annál több a szállított hordalék, ezért a sebesség csökkenése nemcsak
a felszín érdességével magyarázható.

3.1.3. A szélirányok változása és hatásai
A szélerózió és a folyóvízi erózió között sok hasonlóságot fedezhetünk fel, de vannak
különbségek is. A szél munkavégző képessége nem szakaszonként, lineárisan hat, hanem areálisan. A szél munkavégző képessége az erejének a függvénye, ez pedig egyenesen arányos a gyorsulásával, azaz a sebességének az időegység alatti változásával.
Ezzel magyarázható, hogy a turbulens szelek nagyobb pusztítást okoznak, mint az
egyenletes sebességűek. A szél lökéses jellege nemcsak a sebességben, hanem az irányváltásban is megnyilvánul és ez sem közömbös a felszín pusztítása szempontjából.
A szél, ellentétben a folyóvízzel gyakran és könnyen változtatja futásirányát. A szél
irányát elsősorban a légnyomás különbségei határozzák meg, de a levegő áramlását az
útjába kerülő akadályok (természetes és mesterséges) is módosíthatják. A szélerózió
elleni védekezésnél ez egyrészt előnynek, másrészt hátránynak tekinthető. Az előny
abban mutatkozik, hogy ismert, gyakori széliránynál mesterséges akadályokkal, vagy
mezővédő erdősávokkal, stb. egyrészt csökkenthetjük erejét, másrészt az irányából kitéríthetjük. Azokon a területeken, ahol a szélirány a légköri viszonyok miatt többször változik, nagyon nehéz a védekezés. A szélirányok néha pár óra alatt módosulhatnak. Ez a
védekezés szempontjából hátrányt jelent, mert a széltörő akadályok helyzetét ilyen
gyakran nem változtathatjuk.

34

A talaj felszínén, ahol kisebb-nagyobb rögök kerülnek az áramló levegő útjába, tulajdonképpen irányváltások mennek végbe és kialakul a turbulens áramlás. A mozgó levegő energiája hat a mozgását, irányváltozását előidéző talajrögökre, szemcsékre, azok
pedig csökkentik a szélerőt. Az állandó irányváltás miatt, a felszínnek ugyanazt a darabját rövid idő alatt különböző irányú erőhatások érik. A szél munkavégző képessége
azonban a szélerőn (gyorsuláson) kívül a levegőben áramló hordaléktól is függ. Mivel a
levegő sűrűsége kisebb, mint a szállított hordalék, ezért a munkavégző képesség megnő,
ha anyagot szállít. A hordalék azonban növeli a felszín súrlódását, ezért a levegő mozgására fékezőleg hat.
A szélerózió elleni védekezésnél nélkülözhetetlen a szélirányok gyakoriságának ismerete. Az átlagos erősségű szelek mellett a maximális szélsebességek irányának gyakoriságát is elemeznünk kell. Hazánkban kevés olyan meteorológiai állomás van, ahol hoszszabb ideje mérik a szélsebesség mellett az irányokat is. A Nyírség területén két állomás
(20. ábra) létezik hosszabb adatsorral.
A szélerózió szempontjából a tavasz a legveszélyesebb, de ősszel és a száraz téli időszakban is előfordul. Nyáron – amikor a növényzet védi a felszínt – nem kell a szélerózió veszélyével számolni.
A szél sebességét az állomások többségén általában 10–30 m magasan mérik. Ebben a
magasságban már kevesebb akadály módosítja a légtömegek áramlását, mint a felszín
közelében, de az ott észlelt uralkodó szelek erőssége és iránya hatással van a felszín
közelében lévő áramlási viszonyokra. Ott, ahol jelentősebb széleróziós károk szoktak
előfordulni, illetve a terület ilyen szempontból erősen veszélyeztetett, a jövőben nagyobb gondot kell fordítani a szél paramétereinek mérésére. A 20. ábra jól érzékelteti,
hogy a Nyírség ÉK-i és DNy-i részén eltérő a szélirányok gyakorisága. A védekezést
jelentősen segítené, ha a közbeeső területekről is rendelkeznénk szélirány gyakoriságú
és szélsebesség értékekkel.
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20. ábra Szélirányok gyakorisága évszakonként Kisvárdán és Debrecenben
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3.1.4. A talajmozgás hatása a szélre
Ha a szélsebesség értéke átlépi a homokszemcsék mozgásba lendítéséhez szükséges
küszöbsebességet, megváltozik a felszín feletti szél sebességének sima felszín esetében
tapasztalt eloszlása. Hiába növeljük a szélsebességet, ha megindult a talajszemcsék
mozgása, a felszín közelében csökken a szélsebesség. Ez természetesen érthető, hiszen a
felpattanó homokszemek a szél számára akadályt jelentenek.
A felszín közelében áramló levegő sebességének meghatározása éppen ezért nem egyszerű feladat. Különféle képleteket dolgoztak ki a sebesség meghatározására, de tulajdonképpen a sok ható tényező miatt egységes képlet nem alakítható ki. A talajfelszín
felett a szél sebességértékeit mutató szélprofilok is jelentős eltéréseket mutatnak.
Abban az esetben, ha azonos sebességtartományban vizsgáljuk a különböző genetikai
talajok szélprofil függvényeit, akkor a függvények meredekségének eltérései a felszín
érdességének változatosságát jelzik. A több finom frakciót tartalmazó talajok görbéi
meredekebbek, a felszín közelében is nagyobb sebességek várhatók, mint pl. az érdesebb felületű futóhomoknál. A szemcsék közötti kohézió miatt a szemcsék később indulnak, a felszín felett áramló levegő könnyen tud gyorsulni egészen addig, amíg a
szemcsék mozgásához szükséges küszöbsebességet el nem éri.
A kritikus indító sebesség elérése után, a szemcsék indulását követően megváltoznak a
szélprofil függvények. A szélcsatornában vizsgált minden talajtípusnál – amelyekről az
altevékenységi jelentésben részletesebben szólunk – azt tapasztaltuk, hogy a szélsebesség növekedésével a szélprofil függvények egyre kisebb meredekséget mutatnak az alsó
10 cm-es tartományban. Az ugráló mozgást végző talajszemcsék többsége ebben a magasságban halad előre, így megállapíthatjuk, hogy a levegőbe kerülő anyag csökkenti a
szél sebességét.
A szélsebesség csökkenése ebben a magasságtartományban azonban nemcsak az anyag
szállításával van összefüggésben. A szélerózió beindulását követően a szemcsék távozásának, illetve visszaesésének hatására változik a felszín érdessége is, amely szintén hatást gyakorol a levegő áramlására. A szél a nagyobb súrlódás hatására is veszít sebességéből, s az elvesztett mozgási energia nagy része örvények, másodlagos légmozgások
létrehozására fordítódik. Ezek a mozgások még jobban elősegítik az erózió fokozódását.
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A széleróziós folyamatban rövid idő elteltével már mikroformák alakulnak ki, amelyek
mérete az idő előrehaladtával egyre jobban nő. A felszínen kialakuló deflációs és akkumulációs formák is hatással vannak a szél energiájára. A kisebb formák (homokfodrok)
felett és között nehéz megállapítani a szélsebesség eltéréseit. A műszerek ugyan mutatnak ingadozásokat, de a mérések nem tekinthetők pontosnak, ugyanis a műszer mérőfeje is zavarólag hat. A formák anyagának szemcseeloszlásából lehet következtetni a szél
sebességére. A durvább szemcsék a szélnek kitett oldalon, a finomabbak pedig a szélárnyékban, a homokfodrok hátoldalán rakódnak le.

3.1.5. A növényzet hatása a szélre
Az előző fejezetben kifejtettük, hogy a felszín közelében áramló levegő sebességét,
energiáját a felszín érdessége, a szállított anyag mennyisége és a mikrodomborzat hogyan módosítja. Az elmondottak azokra a területekre érvényesek, ahol a növények nem
védik a felszínt. Nálunk is vannak ilyen – elsősorban tavaszi – időszakok, de a vegetációs időszak előrehaladtával a növényzettel mindenképpen számolnunk kell. A növényzettel, mint a szélerózióra ható egyik fontos tényezővel, a Nyírség területén is foglalkozunk.
A talajból a légkörbe benyúló növény sajátos mikroklimatikus viszonyokat alakít ki a
környezetében, így hatással van a széleróziót befolyásoló két legfontosabb tényezőre: a
levegő áramlására, és a talajra, illetve ezek paramétereire.
A növények hatását a szélre több, a növényállomány szerkezetére utaló paraméter határozza meg. Ezek a következők:
• A növények magassága (m).
• A levélfelület egyedenkénti mérete (m2 / egyed).
• A levélfelületi index (m2 / m2 ).
• A levélfelület sűrűsége (m2/ m3).
• A növénytömeg sűrűsége (kg/ m3).
A fenti paraméterek tulajdonképpen a növények kelésétől az elpusztulásukig állandóan
változó tulajdonságok, így a hatásuk is állandóan változik. A fenti jellemzők közül leggyakrabban a növény magasságát, a növényállomány sűrűségét (zártságát) és a levélfelületi indexet szokták emlegetni. Ezek a paraméterek annál erősebb hatást gyakorolnak
a szélre, minél nagyobb a mértékszámuk. A szél erejét és irányát a növényzet előtt, fölött és a növényzeten belül egyaránt módosítja a növénytakaró.
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A jelenlegi kutatás keretében elsősorban a Nyírség növényi borítottságával foglalkozunk, illetve azokat az adatbázisokat használjuk fel, amelyek a terület vegetációjáról
szolgáltatnak adatokat.

3.2. A csapadék
Az éghajlati tényezők közül a szél után a csapadéknak van a legnagyobb hatása a szélerózióra. A csapadék mennyisége, intenzitása, megoszlása szoros összefüggésben van a
talajnedvesség állapotával, és ezen keresztül a talaj ellenállásával. A nedves talajban
kevesebb a talajlevegő, nagyobb a szemcsék közötti kohézió, ezért a szél nehezebben
tudja támadni a felszínt. A rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadékot hozó zivatarok
általában erős széllel érkeznek. Abban az esetben, ha előtte hosszabb ideig nem esett
eső és a talajfelszín nagyon kiszáradt, akkor a vihar szele komoly széleróziós károkat
idéz elő. Ilyenkor gyakoriak a porviharok is.
Hazánkban, és azon belül a Nyírségben is, a csapadék mérése hosszú múltra tekint viszsza, így a rendelkezésre álló adatsor lehetővé teszi az időbeli eloszlásának az elemzését.
A területre eső állomások megoszlása lehetővé teszi a térbeli eloszlás elemzését is.

3.2.1. A csapadék időbeli eloszlása
A sokévi adatsort (1954−2005) elemezve megállapíthatjuk, hogy a terület csapadékviszonyait a nagy időbeli változékonyság jellemzi. Mindig voltak szárazabb és nedvesebb
periódusok, amelyek időtartama 10−15 évet is kitett. Ha az országos adatbázist tekintjük, akkor megállapíthatjuk, hogy a múlt század legcsapadékosabb időszaka a 60-as
évekre tehető. A nyolcvanas évek elejétől egy másfél évtizedig tartó nagyon aszályos,
száraz időszak sújtotta az országot. A szélerózió szempontjából az aszályos évek a veszélyesebbek. Ha így tekintjük át az évszázad adatsorát, akkor megállapíthatjuk, hogy
az aszályhajlam növekedett.
A nyírségi éves csapadékösszegek adatsora arra utal, hogy az átlag 550 – 650 mm között ingadozik. A félévek csapadékösszegét elemezve megállapíthatjuk, hogy annak
több mint a fele (≈ 60%-a) a nyári félévben hull le, amely elsősorban a mérsékeltövi
ciklonoknak köszönhető.
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A téli félév csapadékának jelentős része déli, délnyugati irányból érkezik. A négy évszak közül egyébként télen esik a legkevesebb csapadék, általában nem éri el az évi
összeg ötödét sem. A téli évszak hónapjai közül pedig a február a legszárazabb, amelynek ismerete számunkra azért fontos, mert ekkor már gyakran nem védi hótakaró a felszínt és a téli szélerózióra számítani lehet (21. ábra). Megfigyeléseink szerint gyakoriak
február közepén az olyan erősségű szelek, amelyek az eróziót beindítják (LÓKI. 1984).

21. ábra Téli szélerózió a Nyírségben

A tavasz kezdetén – márciusban – az átlag (≈35 mm) alig haladja meg a februárit. Ebben a hónapban már kezdődnek a tavaszi munkák, aminek a hatására a felszínt védő
növénymaradvánnyal fedett területek mértéke is csökken, ezért a szélerózió veszélye
egyre jobban fokozódik. Az évszak végére a csapadék mennyisége már a márciusinak
közel a duplája, ami a hőmérséklet emelkedésével együtt a növényzet fejlődését is segíti, a szélerózió veszélye pedig fokozatosan csökken.
A nyári hónapokban és egyben az egész évben is a június a legcsapadékosabb (22. ábra). Az időbeli eloszlás is ebben a hónapban a legegyenletesebb. A szélerózió csak a
szélsőségesen száraz hónapokban fordulhat elő, de akkor is csak kisebb területeket érint.
Az egyes évek nyári csapadékösszegeiben is eltérések adódnak.
Júniustól kezdődően egészen novemberig a havi csapadékösszegek csökkennek. Az őszi
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hónapok közül az október a legszárazabb. Ekkor az Alföld jelentős részén a csapadék
havi összege gyakran nem haladja meg a 20 mm-t. Ott, ahol az őszi munkákat ekkor
végzik, a szélerózió veszélyével kell számolni.
A szélerózió szempontjából a csapadék hosszabb időtartamú átlaga nem sokat mond,
ugyanis ha egy hosszú, több hónapig tartó szárazságot egy nagy csapadékmennyiségű
felhőszakadás szakít meg, akkor az átlagból nem olvasható ki a veszélyes időszak.

22. ábra A csapadék havi átlagai Nyíregyházán (1954–2005)

3.2.2. A csapadék területi eloszlása
A Nyírségben a szélerózió veszélye területenként eltérő, ezért foglalkoznunk kell a csapadék területi eloszlásával is. Az éves csapadék területi eloszlását szemléltető ábráról
(23. ábra) megállapíthatjuk, hogy a mennyisége Ny-ról K-re nő. A legmagasabb értékeket az ÉK-i részén (Mátészalka–Záhony térségében) mértek, ahol már a közeli hegyek
hatása érvényesül. A legkisebb évi csapadékösszegek Nyíregyháza–Kemecse térségére
jellemzőek.

3.3. A talaj
A szélerózió mértéke a szél erősségén kívül elsősorban a talajtól függ. Az alapkőzeten
az eltérő domborzati, éghajlati, növényzeti, hidrológiai, stb. hatásra különféle talajtípusok alakultak ki. A munkaképes szelek különböző mértékben tudják támadni az egyes
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talajokat. A talaj szemcseösszetétele, szerkezete, felszínének mikrodomborzata (érdessége), nedvesség- és szervesanyag-tartalma meghatározza a szélerózió mértékét.

23. ábra A csapadék területi eloszlása a Nyírségben (1954–2005)

BODOLAYNÉ (1974) a talajok erodálhatósága szempontjából elsődleges és másodlagos faktorokat különböztetett meg. Elsődlegesnek azokat tartotta, melyek közvetlenül
hatnak a szélerózió fellépésére. Másodlagos tényezők közé sorolta a talajnak azokat az
állandó tulajdonságait, sajátságait, amelyek az elsődleges tényezőkre befolyással vannak, kedvező vagy kedvezőtlen kialakításuk határait megszabják. Rámutatott arra is,
hogy az elsődleges és másodlagos faktorok merev elkülönítése természetesen nem lehetséges.
A szélerózió szempontjából számunkra azért fontos a talajok legfontosabb jellemzőinek
a megismerése, mert így lehetőség nyílik a veszélyeztetettségük fokának megállapítására. A talajok erodálhatósági mértékének ismeretében a talajoktól függő potenciális széleróziós térképet szerkeszthetünk. A talajok legfontosabb jellemzőinek és a többi ható
tényezőknek az ismeretében pedig kidolgozhatjuk a megfelelő védekezési eljárásokat.
Ezeknek az eljárásoknak a többsége a talaj felszíni rétegéhez kötődik. A területről begyűjtött különböző típusú talajokat laboratóriumban elemeztük, jellemzőiket a 4.6.1.
fejezetben értékeljük.
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A széleróziós térkép szerkesztésénél az MTA TAKI által készített 1:100 000-es méretarányú AGROTOPO térképet (24. ábra), illetve adatbázist vettük alapul. A kísérletekhez felhasznált talajmintákat az USDA (USA Talajtani Szolgálata) által kidolgozott
textúra-minősítés osztályaiba soroltuk be.

24. ábra A Nyírség talajtérképe
(A jelmagyarázat számai az AGROTOPO adatbázis jelölései)

A szélerózió szempontjából fontos a szemcseösszetételének, szerkezetének, a felszín
mikrodomborzatának, érdességének, nedvességének, szervesanyag-tartalmának és
mésztartalmának

az

ismerete.

Ezek

többségét

a

begyűjtött

talajmintákon

szedimentológiai laboratórimban vizsgáltuk. Az eredményeket a 4.2. fejezetben értékeljük.
Természetesen a talajok jellemzői antropogén hatásra is változnak. Nem megfelelő
agrotechnológiai beavatkozás hatására a talaj szerkezete is igen gyorsan, akár néhány év
alatt leromolhat.
A talaj nedvessége nagyon jelentősen befolyásolja a szélerózió mértékét. A nedvesség
utánpótlása természetes úton a csapadékból, talajvízből, mesterségesen pedig az öntözéssel történhet. Az öntözéshez a vizet a csatornákból, a kutakból, tározókból nyerhetik.
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3.4. A talajvíz és belvíz
A szélerózió erózióbázisa a talajvíz, ezért a felszín alatti mélységének ismerete nagyon
fontos a deflációérzékenység tanulmányozásánál. A talajvíz szintje azonban állandóan
változik. Ez a változás nagyon sok tényezőtől függ, de hosszú időtartam alatt elsősorban
az utánpótlás a meghatározó, amely a területre jutó csapadék mennyiségének a függvénye. A csapadék mennyiségének növekedése/csökkenése a beszivárgási idő elteltével
kimutatható a talajvíz szintjének változásában. Természetesen a csapadék hatásának a
mértéke szintén több tényezőtől függ, amelyek vizsgálata nem tartozik e jelentés témakörébe.
A talajvíznek évi ingása is van. A legmagasabb szintjét a tavaszi hónapokban éri el,
majd őszig fokozatosan csökken. Éves szinten szinusz-szerű görbét ír le. A nyári szintcsökkenés a vegetáció fejlődésével van összefüggésben. Az éves ingás mértéke szintén
több tényezőtől függ. Előfordulnak olyan területek, ahol az ingás olyan mértékű, hogy a
tavaszi maximum idején a talajvíz szintje eléri a felszínt és belvizet eredményez.
A szélerózió szempontjából a tavaszi időszak talajvízszintjének a mélysége a fontos. A
vegetációs időszak kezdetén, a szántóterületeken a felszín védtelen a szél támadásával
szemben. Azokon a területeken, ahol a talajvíz közel van a felszínhez a felső talajszint
nedvességének utánpótlásával nő a szemcsék közötti kohéziós erő, ami csökkenti a
szélerózió veszélyét, viszont a mélyebb talajvízszintű területeken a felszín kiszáradása
gyorsabb és ez által veszélyeztetettebb. A nyírségi talajvízkutak adatbázisából szerkeszthető olyan térkép (25a. ábra), amely a talajvízállások legmagasabb relatív értékeit
szemlélteti. Erről a térképről megállapítható, hogy melyek a Nyírségnek azok a területrészei, ahol a magasabb, vagy mélyebb vízszintek a deflációveszély csökkentik, illetve
növelik. Természetesen a térkép „pontossága” ebből a szempontból a kútsűrűség függvénye. Általánosságban elmondható a homokbuckás nyírségi tájról, hogy a deflációs
laposok, széllyukak és szélbarázdák legmélyebb pontján van a legközelebb a talajvíz a
felszínhez. Ez természetes is, hiszen a felszín kialakulásakor a szél erről a területről
szállította el a homokot és halmozta fel az akkumulációs formákba. A deflációs formák
mélységét a kialakuláskor is a talajvíz mélysége határozta meg.
Nyáron ugyan csökken a talajvíz szintje, de a vegetáció védelmet nyújt a szélerózió ellen. Ősszel, amikor a talajvíz szintje mindenütt a legalacsonyabbra csökken, akkor
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azoknak a területeknek a veszélyeztetettsége a legnagyobb, ahol őszi szántást végeznek
és a talajvíz mélyen helyezkedik el. A talajvíz minimális értékeit a 25b. ábra szemlélteti.
Télen a kisebb besugárzás miatt a kapilláris emelkedés kicsi, ezért a mélyebb talajvízszintű területeken a felső száraz homokrétegben a szemcsék nem fagynak össze. Száraz
téli időszakokban, ha nem védi hótakaró, vagy növényi maradványok a felszínt, akkor a
szélerózió veszélyével számolnunk kell.
Legkisebb a szélerózió veszélye a belvízveszélyes területeken. Belvíz egyrészt ott alakulhat ki, ahol a talajvíz maximális vízálláskor eléri a felszínt, másrészt pedig ott, ahol a
csapadék víz a mélyebb fekvésű területeken összegyűlik. Ezeken a mélyebb fekvésű
területeken vagy egy vízzáró réteg gátolja a beszivárgást, vagy nagyon közel van a talajvíz a felszínhez és emiatt lassabb a beszivárgás sebessége.
Itt meg kell még jegyeznünk, hogy az ármentesítések előtt a Nyírségben nagyobb területeket borított a víz (6a. ábra). A nagyobb vízfelületeknek köszönhetően a levegő páratartalma is nagyobb volt és ezért a homokfelszín nehezebben száradt ki. A lecsapoló
munkálatokkal a vízfelület csökkent és nőtt a szélerózió veszélye.

a,

b,
25. ábra A talajvíz minimális és maximális mélysége(cm) a Nyírségben
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3.5. A növényzet
A szélerózió elleni legeredményesebb védekezés a talajt teljesen beborító növényzettel
érhető el. A jól fejlett, zárt növénytakaró lényegesen csökkenti a szél erejét, így a sebessége nem éri el a talajviszonyok által megszabott küszöbsebességet, tehát a defláció
nem lép fel.
A növényzet a szél sebességének csökkentésével gátolja meg a szélerózió kifejlődését.
A sebesség csökkenése elsősorban a felszín feletti tartományban nagyon fontos. A növényzet pedig éppen a felszín felett növeli meg a 0–sebességű légréteg vastagságát. A
növényállománytól függ ennek a szélcsendes sávnak a vastagsága. Magasabb zárt növénytakaró esetén a k–értéke is nő. A különböző növények magassága és a k–érték közötti összefüggést PAESCHKE (1937) tanulmányozta. BODOLAYNÉ (1974) Paeschke
eredményei alapján néhány növényre meghatározta a 0–sebességű zóna vastagságát (1.
táblázat).
1.táblázat A növényzet magassága és a k-érték aránya (Bodolay I.-né – 1974 adatai)

A talaj feletti kiemelkedés magassága (cm)
10

A magasság és a kérték aránya (1/k)
4,0

0-sebességű réteg
vastagsága (cm)
2,5

Gyep

20

3,8

5,3

Gyep

30

3,6

8,3

Répaföld

45

3,0

15,0

Búzaföld

130

3,5

37,2

Haraszt

A táblázat adatai egyértelműen igazolják, hogy a felszín érdességének, vagyis a növények magasságának növekedésével nő a 0–sebességű réteg vastagsága és csökken a szél
sebessége.
A talajra közvetlenül érkező napsugárzás gyors kiszáradást eredményez. A növényzet
hatása abban is megmutatkozik, hogy a zárt növénytakaró beárnyékolja a felszínt és
ezáltal a kiszáradását csökkenti. A szél sebességének csökkentése a talajnedvesség kedvező alakulására is hatással van.
A növényzet nyújtotta védelem hatása a növényzet állapotán, sűrűségén, magasságán, a
növényi sorok irányán kívül még attól is függ, hogy mennyi ideig és mikor borítja a
talajt. A növények megválasztásánál ezt a szempontot is figyelembe kell vennünk. A
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rét, legelő, évelő növények, melyek évekig fedettséget biztosítottak a talajnak, a legjobbak. A növényzet pusztulását eredményező természetátalakítás, amint erre már a fentiekben utaltunk, jelentősen növelheti a szélerózió veszélyét.

3.5.1. Természetes növénytakaró
A jelenlegi éghajlati körülmények között, ha nem avatkoznánk be a természetbe, hazánkban a természetes növényzet hosszabb ideig védelmet nyújtana a felszínnek a szélerózió ellen. Az éghajlat szárazodása is előidézheti a természetes növénytakaró védő
hatásának csökkenését, de ennél sokkal jelentősebb változásokat idéz elő az ember. A
szántóföldi területek növelésével csökken a természetes növényzettel fedett felszín kiterjedése. A természetes erdőket, az erdőgazdálkodás hatására, lassan felváltják a telepített erdők. A XVIII – XX. században az ármentesítési munkálatokkal szinte teljesen
átalakult a Nyírség természetes növénytakarója. A víz pusztító hatása elleni védekezéssel, ár- és belvízmentesítéssel a szántóföldi területek növelésével egyre nagyobb teret
nyerhetett a szélerózió. A sok helyen és egyre gyakrabban jelentkező szélerózió veszélyei kényszerítették ki az ellene való védekezést. Elindult az Alföld fásítási programja
és ennek köszönhetően a Nyírségben is növekedett az erdőterületek aránya. A Nyírség
erdőborítását a 26. ábra szemlélteti.
Jelenleg a nagyobb területre kiterjedő védelmet az erdők, továbbá a rét-, gyep- és legelő–területek jelentik. Ezeknek a területeknek − amint már fentebb jeleztük − jelentős
részét már nem természetes növénytakaró borítja. Ennek ellenére, mivel viszonylag
hosszabb ideig védelmet nyújtanak a felszínnek, ebben a fejezetben tárgyaljuk.
A hazai felszín növényborítottságának értékelését napjainkban már segítik a természeti
erőforrások kutatására, földkörüli pályára juttatott mesterséges holdak felvételei. E felvételek adatai nagyon hasznos adatbázisul szolgálnak a széleróziós kutatások számára
is. Távérzékelési módszerek alkalmazásával szinte naprakészen meghatározható az erdők, rétek, stb. területe, illetve a területek változása. Kimutatható, hogy hol vágtak ki
nagyobb területű erdőket, hogyan fejlődnek a telepített erdők, továbbá az is, hogy a betegségek milyen károkat idéztek elő az állományokban, és az esetleges pusztulásuk hatására a széleróziótól veszélyeztetett területek kiterjedése hogyan változik. A gyep-, rétés legelő területek elemzése is hasonlóan fontos a széleróziós kutatásoknál. A szélerózió
jelenségére felfigyelhetünk a legelőkön is. A legelőknek azon a részein, ahol az állatok
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rendszeresen tartózkodnak, illetve itató, vagy szálláshelyekre járnak, kipusztul a növényzet. Az állatcsorda vonulása is elősegíti a széleróziót. A legelő túllegeltetése is
pusztítja a növényzetet. Ott, ahol a növényzet kipusztul, a szélerózió érezteti hatását. A
növényzet pusztulása az űrfelvételeken kimutatható.
Az erdők, rétek és legelők nyírségi területi kiterjedését a CORINE űrfelvételi adatbázis
segítségével kimutathatjuk (27. ábra). Az adatbázis új űrfelvételekkel frissíthető.

26. ábra Főbb faállományok a Nyírségben 2010-ben
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27. ábra A Nyírség felszínborítása (CORINE 50)
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3.5.2. Szántóföldi növények
Hazánkban a szélerózió elsősorban a szántóföldi területeken érezteti hatását. Tavasszal
a növényi magvak vetéséhez, illetve a palánták ültetéséhez előkészített talajt hosszú
ideig nem védi a növénytakaró. Ekkor a szélerózió kártétele a talajok felső szintjében
jelentkezik azáltal, hogy a szél kifújja, áthalmozza a kolloidokat, csökkenti a humusztartalmat és a növényzet hiányában a párolgás növekedésével a nedvességtartalom
csökken.
Az előkészítő munkálatok, a vetés és palántázás már érdesebbé teszi a felszínt, de a
szélerózió nem csökken, sőt a károk mértéke még fokozódhat is. A szél talajnedvességcsökkentő hatására nem indul meg, lelassul, vagy megáll a magvak csírázása. A feltalaj
eróziója a magágyig, sőt még mélyebbre is lehatol, a magvak a felszínre kerülnek, sőt
gyakran a talajszemcsékkel együtt el is szállítódnak. A vetéskor a talajba juttatott vegyi
anyagok (növényvédő szerek, műtrágyák) is az erózió áldozatául esnek és a levegőbe
kerülve egészségkárosító hatást eredményeznek. A palántázott területeken a szélerózió
újabb kártétele is jelentkezik, amit homokverés néven szoktunk emlegetni. A felszínen
ugráló mozgást végző szemcsék, amelyek nem feltétlenül homokszemcsék – lehetnek
aggregátumok is – a növények leveleinek csapódva károsítják azokat oly mértékben,
hogy a növény el is pusztulhat.
A fentiek figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy a szélerózió elleni védekezésnél
erre az időszakra kell a legnagyobb gondot fordítani. A növények további fejlődése már
jelentősen csökkenti a szélerózió veszélyét.
A növények magassága, sűrűsége, egyenletessége és sortávolsága meghatározza a védelem mértékét. A növényzet kifejlődésével a felszín érdessége a csupasz felszínhez viszonyítva jelentősen nő. A felszíni súrlódás növekedése miatt a levegő áramlása nem
gyorsulhat fel, sőt a szél sebessége lecsökken a talajszemcsék elmozdításához szükséges
kritikus indítósebesség alá.
A növények nemcsak a felszín érdesítésével fejtik ki eróziócsökkentő hatásukat, hanem
azáltal is, hogy a gyökérzetükkel behálózzák a talajt. A talajhoz kötődő növényekben a
szél gyakran károkat idéz elő, meghajtja, sőt megtöri szárukat, de csak a nagyon erős
szél képes őket gyökerestül kiszakítani. Elsősorban a fiatal növények esnek a szél pusz-
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tításának áldozatául. A kritikus érdességi konstans, mely megmutatja, hogy bizonyos
szélsebességi értéknél a növények egymástól való távolságának és magasságának milyen aránya nyújt védelmet a talaj számára, itt is érvényesül, mint a felszín egyéb agrotechnikai módszerekkel történő érdesítésénél. A kicsi és egymástól aránylag távolabb
eső növények nem alakítanak ki kellően érdes felszínt, ezért a széleróziót gyakran nem
tudják meggátolni.
A szél sebességének csökkentése szempontjából nagyon fontos a növénysorok iránya is.
ZINGG et al. (1952) hordozható szélcsatornával vizsgálatokat végeztek a széliránnyal
párhuzamosan és rá merőlegesen elhelyezett sorokból álló ciroktarló hatásának megállapítására. A mérések alapján kimutatták, hogy a párhuzamos sorok esetén az elfújt talajmennyiség háromszor annyi volt, mint a szélre merőlegesnél. Az eredményeket öszszehasonlították a növény nélküli talajfelszínen mért értékekkel úgy, hogy a szélsebességet a v/vc aránnyal fejezték ki. (a v-t a különböző magasságokban, a vc-t pedig a szélcsatorna közepén, kb 45 cm magasan mérték). Megállapították, hogy a szélre merőleges
irányú tarló lényegesen jobban csökkentette a szél sebességét.
A növények egyrészt eltérő mértékben csökkentik a szél sebességét, másrészt a tenyészidőszakuk hossza is eltérő. Ezért a szélerózió veszélyének csökkentése érdekében úgy
kell megtervezni a vetésforgót, hogy az a talajnak a lehető leghosszabb ideig nyújtson
védelmet. Figyelembe kell venni a vetés, a talajművelés és az aratás időpontját.
A növények védőhatása általában alakjuktól, sűrűségüktől, magasságuktól függ. A talajt
borító növényzet azonban azáltal, hogy a szelet lefékezi, saját maga gyakran súlyos kárt
szenved. A növények egyes fajai jellegüknél fogva jól, mások kevésbé állnak ellen a
szélnek.

3.5.3. Mezővédő erdősávok
A mezővédő erdősávok hatásának vizsgálata, alkalmazásának szükségessége a legrégebbi múltra tekint vissza a szélerózió elleni védekezésben. Hazánkban már 1802-ben
Györkös József telepített szélfogó erdősávot Fenyőfő – Bakonyszentlászló vidéki futóhomokon. A XIX. század közepén pedig tudományos igényű felvetések, tanulmányok
szorgalmazták a védelmet nyújtó erdősávok telepítését. A védősávok hatásával, a telepítések ajánlásaival kapcsolatos kutatások eredményeit azonban nem mindig vették figye-
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lembe. A nagyüzemi nagyparcellás művelésnél sajnos sok helyen a korábban telepített
erdősávokat megszüntették, emiatt a szélerózió nagy károkat okozott. Az utóbbi két
évtizedben a még megmaradt erdősávok gondozásával a legtöbb helyen nem foglalkoztak.
Korábban az erdészeti kutatóhelyek jelentős eredményeket értek el a védősávok kutatásában. Nemzetközi viszonylatban is számottevő GÁL (1965, 1966) munkássága, aki
mérésekkel igazolta a telepítési irányelveket. Az erdősávok szerepe elsősorban a talajok
védelmében, termékenységük megóvásában és fokozásában, a mikroklíma javításában
és ezeken keresztül a növénytermesztés folyamatosságának biztosításában és a terméseredmények növelésében nyilvánul meg. Ezeken kívül jelentős az erdősávok szerepe az
út- és vasúthálózat védelmében, a levegőben áramló por megkötésével az egészségügyben, a tájesztétikában és nem utolsó sorban a fatermesztésben is.
A különféle céllal telepített erdősávok közül most csupán azokat emeljük ki, amelyek a
szélerózió elleni védelmet szolgálták, illetve szolgálják napjainkban is. Mivel kezdetben
a széleróziós károk leglátványosabban a futóhomok területeken jelentkeztek, ezért az
erdősávokat is ott telepítették. Az erdészek homokkötő erdősávoknak nevezték a Duna–
Tisza közén, a Nyírségben és a Dunántúl egyes részein található sávokat.
Az utóbbi években a mezővédő erdősávok kutatásával NÉGYESI (2009) foglalkozott.
A jelenlegi pályázat keretében – a nyírségi mintaterületeken – végzett kutatások eredményeiről a 6. fejezetben számolunk be.

3.5.4. Növényi maradványok
A veszélyeztetett területek védelmét elősegítik a termesztett növények maradványai. A
növények betakarítása után a felszínen hagyott, vagy részben a talajba bedolgozott növényi maradványok növelik a talaj érdességét és ez által csökkentik a szél sebességét.
Felmerül a kérdés, hogy mennyi növényi maradványra van szükség a sikeres védekezéshez? Teljes védelem akkor érhető el, ha a növényi maradványok teljesen beborítják a
felszínt, tehát az egész felület érdességének növelése megtörténik. Elvileg ez a módszer
mindenütt kivitelezhető, de leginkább azokon a növénytermesztés alatt álló területeken
alkalmazzák, ahol nem okoznak vetési, vagy betakarítási problémákat. A növényi maradványokat úgy nyerik, hogy a betakarítás után a növény egy része (tarló, kukoricaszár,
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répalevél, stb.) a szántóföldön marad. Nagy gondot jelenthet az, hogy a növények nem
termelnek annyi maradványt, amennyi a védekezéshez szükséges. Ezek általában a száraz területek, ahol pedig éppen a szélerózió veszélye miatt nagyobb szükség lenne az
egész felület teljes védelmére. Nagyon fontos a növényi maradványsorok tájolásának a
figyelembe vétele. A növényi sorok irányának meghatározásához hasonlóan itt is a növényi maradványsorokat a szélirányra merőlegesen célszerű kialakítani.
A felszínt beborító növényi maradványok pozitív hatása a szélerózió elleni védekezésben abban is megmutatkozik, hogy csökken a területen a párolgás, magasabb lesz a talaj
nedvességtartalma, a nedvesebb talajt pedig lassan tudja kiszárítani a lecsökkent erejű
szél.
A növényi maradványokkal történő védekezés sok munkát igényel és jelentős többletköltséget jelent. Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy a növényi maradványok
búvóhelyet, védelmet nyújtanak a kártevőknek, amelyek elszaporodása jelentős károkat
idézhet elő. Az ellenük való védekezés pedig újabb többletköltséggel jár.

3.6. A domborzat
A deflációs terület kiterjedése és fekvése is befolyásolja a szélerózió mértékét. Amint
már utaltunk rá, a szélerózió során a szemcsék többsége ugráló mozgással halad előre.
A felszínre csapódó szemcsék hosszabb távon újabb és újabb szemcséket indítanak,
tehát a hatások lavinaszerűen összegződnek. A defláció felgyorsulását az is előidézi,
hogy az ugráló mozgást végző szemcsék (szaltáció) az aggregátumokhoz csapódva egyre több erodálható részecskéket hoznak létre.
A könnyebben erodálható talajokon rövidebb távon is nagy mennyiségű anyag szállítódik, ezért a szélerózió elleni védekezésnél a parcella méreteket a talajok erodálhatósági
indexének figyelembe vételével kell megállapítani. Még a szélerózióval szemben ellenállóbb talajokkal kapcsolatban is megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb, hosszabb a
védtelen terület, annál nagyobb a lehetősége a defláció kialakulásának.
A veszélyeztetett terület nagyságát a hosszúságával és szélességével jellemezhetjük. A
széleróziós kutatásoknál a parcellák méreteit mindig az uralkodó széliránnyal együtt
kell értékelni. Lehet egy keskeny, hosszú parcella nagy területű, ha a kialakításánál (tájolásánál) figyelembe vették az uralkodó szélirányt. A szántóföldi táblák szélességének
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csökkentése, vagy a mezővédő erdősávok, illetve növényi akadályok telepítése addig
nem lesz hatékony, amíg a táblákat nem tájolják merőlegesen az uralkodó, széleróziót
kiváltó szélirányra.
A táblák tájolásának megválasztása azonban nem egyszerű feladat, ugyanis a természeti
és társadalmi–gazdasági tényezőket is figyelembe kell venni. A természeti tényezők
közül elég csak a domborzat változatosságára, vagy az ezzel is összefüggő szélirányváltozásra utalni. A társadalmi–gazdasági hatások is nagyon sokszínűek (pl. tulajdonviszonyok, utak, vasutak iránya, alkalmazható gépek a művelésnél, stb.).
A szántóföldi területek nagyságát és irányát napjainkban már meghatározhatjuk a különböző felbontású űrfelvételek segítségével. A hazai széleróziós veszélyek felmérésénél ezek az adatbázisok nélkülözhetetlenek.
A szántóföldi parcellák fekvésénél figyelembe kell venni a domborzati tényezőket is. A
domborzat módosítja a szélviszonyokat és a magasabb hegyek, dombok a szélfogókhoz
hasonlóan akadályt is jelentenek. A szélárnyékos oldalak védettebbek a szélerózió ellen,
a szél felőli oldalon pedig erősebb szelekkel kell számolnunk. A szél ereje és iránya
meghatározta a széleróziós formák kialakulását és fejlődését. A formák változása, pusztulása a szélerózió mellett a vízeróziótól is függ. KISS (2000) mérésekkel igazolta, hogy
a Nyírség déli részén a homokbuckák magassága a kialakulásuktól napjainkig 2–4 m-rel
is csökkenhetett. Természetesen, ahol a szél és a víz felszínalakító munkája egyaránt
érvényesül, ott nagyon változatos lehet az erózió. Szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy a víz által erodált és a lejtő aljára áthalmozott talajt a szél visszahordja.

3.7. Antropogén hatások – agrotechnikai módszerek
A talaj művelése, akár kézi, vagy gépi erővel történik, súlyosbíthatja, vagy enyhítheti a
széleróziót. A talajt porosító, vagy a növényi takarót elpusztító gépek elősegítik a deflációt. A szántóföldi növénytermesztésnél azonban a gyomot el kell pusztítani és a vetéshez a magágyat elő kell készíteni. Ez a művelet csökkenti ugyan a növénytakarót, de
lehet olyan módszert alkalmazni, aminek eredményeként rögös, egyenetlen felszín alakul ki, ami csökkenti a szélerózió veszélyét. A talajművelésnél mindig figyelembe kell
venni a talajtani adottságokat, továbbá azokat a tényezőket, amelyek a szélerózióra hatással vannak. A kutatások és a gyakorlati alkalmazások eredményeinek felhasználásával törekedni kell a szélerózió csökkentésére, illetve a teljes védelem biztosítására. A
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növénytermesztési szakemberek számos módszert alkalmaznak, amelyek közül néhányat vázlatosan ismertetünk.
Hazánkban a vegetációs időszak kezdetén a talajművelés a szántással kezdődik. A szántást követően a felszín mikrodomborzata függ a talaj típusától, szerkezetétől, nedvességétől és a szántás mélységétől is. A homokos talajon a mélyszántás csak akkor véd a
szélerózió ellen, ha a talaj mélyebb szintjeiből több finom frakció kerül a felszínre és
ennek következtében rögök képződnek. A homokos talajokon a mélyszántással kapott
hantosság általában rövid életű, ezért a szántást követően más védekezési eljárásokat
kell alkalmazni. Megoszlanak a vélemények abban, hogy homokos talajon mikor végezzék a mélyszántást. Egerszegi S. BERÉNYI (1964) szélerózióról tartott előadásának
felkért hozzászólójaként az őszi mélyszántás jelentőségét szorgalmazta.
Megfigyeléseink szerint (LÓKI 1984) a homokterületeken az őszi mélyszántás súlyos
széleróziós károkat idézhet elő, ha ősszel kevés, vagy egyenlőtlen eloszlású csapadék
hull a területre és a tél folyamán nem védi összefüggő hótakaró a felszínt. Ha bőséges
az őszi–téli csapadék, amelynek jelentős része beszivárogva a talajba növeli annak nedvességtartalmát, akkor hasznos lehet az őszi mélyszántás.
A kötöttebb talajokon a kialakult rögök megfelelő érdességet biztosítanak akkor, ha a
szántás irányának kiválasztásánál, hasonlóan a parcellák irányítottságához, figyelembe
veszik az uralkodó szélirányokat. Az őszi mélyszántást követően a téli fagyos napokon
a nagy nedvességtartalmú rögök a fagy által okozott aprózódás hatására szétesnek apró
szemcsékre, amelyeket könnyen mozgásba hoz a szél, ha nem borítja hótakaró a felszínt.
A szántást követően különféle boronákat, tárcsákat, hengereket használnak a vetés előkészítésére. A megfelelő előkészítés itt is sok tényezőtől függ és még az agrárszakemberek véleménye is megoszlik abban, hogy melyik a legmegfelelőbb módszer a szélerózió
elleni védekezésnél. Vannak akik a talaj tömörítésével, a szemcsék közötti kohéziós erő
növelésével, mások a felszín érdesítésével, a szélsebesség csökkentésével szeretnének
eredményesen védekezni a szélerózió ellen. A talajfelszín megfelelő kialakítását a talaj
tulajdonságai megszabják, de bizonyos határok között ronthatunk, vagy javíthatunk
azon.
BODOLAYNÉ (1974) tíz homokos talajú szántóföldi parcellán tanulmányozta a boro55

na, henger+borona, sima henger, gyűrűs henger és sorhenger alkalmazásának szélerózióra gyakorolt hatását. A mérési eredményei alapján azt állapította meg, hogy a legkisebb talajmozgás a sorhenger és a henger+borona alkalmazásánál volt. A legtöbb hordalékot a sima hengerrel művelt talajon elhelyezett fogóból gyűjtötte be. A sima és a gyűrűs hengerrel modellkísérleteket is végzett a BME Áramlástani Tanszékén.
A következő munkafázis a vetés és palántázás. A megfelelő vetőgép nagyon fontos a
szélerózió elleni védelemben. Leggyakrabban vetés után a legérzékenyebb a talaj egészen addig, amíg a növények el nem érik azt a fejlettségi szintet, amikor már kellő védelmet nyújtanak a felszínnek. A vetőgépnek a felszínt hantosan, rögösen kell tartani, de
ugyanakkor a magot nedves, szilárd talajba kell vetnie. A vetés, palántázás tervezésekor
figyelembe kell venni a sorok irányánál az uralkodó szélirányt, továbbá a parcellák kialakításánál a sávos termesztést.
A vetés után az öntözés és a különböző felszíni rögzítőszerek alkalmazása csökkentheti
a szélerózió mértékét. A nagy sortávolságú növényeknél a köztes vetéssel, vagy a sorok
közötti területek takarásával védekezhetünk. Ez utóbbi nagyon sok kézi munkaerőt igényel.
A tenyészidőszak végén, az aratást és a betakarítást követően is gondot kell fordítani a
szélerózió elleni védekezésre. A rövid tenyészidejű növények után következik a másodvetés. Hazánkban ez a nyár második felére esik, amikor már a csapadék mennyisége
csökken. A magas hőmérséklet és a párolgás hatására a talaj felső rétegének a nedvességtartalma gyorsan csökken. A felszántott száraz talajon nyári szélviharban komoly
deflációs károk keletkezhetnek. Éppen ezért a másodvetést célszerűbb a tarló, illetve a
növényi maradványok között elvégezni.
Ősszel a szélerózió ellen a legbiztosabb védelmet a növényi maradványok nyújtják. A
terület gazosodása ellen azonban védekezni kell. Nem szabad megvárni a gyomnövények magjának beérését, előtte tarlómaró, tarlóbedolgozó munkálatokat kell végezni
úgy, hogy a növényi maradványok részben a felszínen maradjanak. Ezzel a módszerrel
is növelhetjük a felszín érdességét.
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4.

A NYÍRSÉGI TALAJOK DEFLÁCIÓÉRZÉKENYSÉGE

4.1. Terepi mintavétel, mintavételi helyek
A jelenlegi éghajlati körülmények között hazánkban a szélerózió csak antropogén hatásra (szántás, tárcsázás, stb.), főként a tavaszi hónapokban jelentkezik. Ezért a terepen,
egyrészt a szedimentológiai, másrészt a szélcsatorna vizsgálatokhoz a különböző talajtípusokból mindig a felső szántott rétegből (0–20 cm) gyűjtöttünk mintát. A talajokból
mindig akkora mennyiséget gyűjtöttünk, hogy az általunk végzett vizsgálatokhoz (erodálhatósági vizsgálatok, öntözéses mérések, növényzettel végzett kísérletek) elegendő
mennyiségben álljon rendelkezésre. A mintavételi helyek kiválasztása az Agrotopo
100 000-es méretarányú adatbázisa alapján történt úgy, hogy a kiválasztásnál a talajok
textúráját vettük figyelembe, valamint fontos szempont volt az is, hogy egy típusba lehetőleg több minta tartozzon, ezáltal az azonos textúra-osztályba tartozó talajminták
különbségeit össze lehessen hasonlítani.
A mintavételi helyek EOV koordinátáit GPS műszerrel határoztuk meg. Így lehetőség
nyílt EOTR digitális térképen a mintavételi helyek pontos ábrázolására (28. ábra).

28. ábra A mintavételi helyek térképe
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4.2. A talajok szedimentológiai vizsgálata
A laboratóriumi vizsgálatokat a Debreceni Egyetem Fizikai Földrajzi laboratóriumaiban
végeztük. A széleróziós vizsgálatoknál nagyon fontos a talajminták szemcseösszetételének, CaCO3- és humusztartalmának ismerete. A szél, a sebességétől függően, csak
meghatározott méretű szemcséket képes mozgásba lendíteni. A talajok CaCO3- és humusztartalmától függ a szemcsék összetapadása, az aggregátumok képződése. A humusztartalom a nedvességmegtartó képességet is növeli, valamint a növényzet fejlődésében is szerepet játszik.
A széleróziós vizsgálatra begyűjtött 68, különböző helyről származó talajból a
szedimentológiai vizsgálatokhoz mintákat különítettünk el. A szedimentológiai
laboratóriumban meghatároztuk a talajok mechanikai összetételét, CaCO3- és
humusztartalmát, valamint a pH értékeit. A talajok szemcseösszetételét szitálással és
iszapolással (Köhn–pipetta) határoztuk meg. A CaCO3-tartalom meghatározásához
Scheibler készüléket használtunk. A humusztartalom mérése Tyurin–módszerrel történt.
Sor került pH (vizes és káliumkloridos) vizsgálatokra is. A táblázatba foglalt adatokat
MS Excel program segítségével számítógépen dolgoztuk fel.

4.3. A talajok besorolása
A talajokat alapesetben két fő szempont szerint jellemezhetjük: a keletkezésük szerint,
így beszélhetünk genetikai talajtípusokról; illetve a mechanikai összetételük szerint
beszélhetünk textúra-osztályokról, vagy fizikai talajféleségekről. Ebben az esetben a
talajokat három fő szemcsefrakciójuk, a bennük előforduló homok, iszap és
agyagtartalom egymáshoz viszonyított aránya alapján jellemezhetjük. Széleróziós
szempontú vizsgálatoknál célszerű a talajokat mechanikai összetételük, és nem
keletkezésük szerint osztályozni, mivel a talajok széllel szembeni viselkedését az előbbi
tulajdonságuk határozza meg. Igaz ugyan, hogy a talajok genetikája és szemcseösszetétele között is van összefüggés, azonban ugyanazon genetikai talajnak a textúrája
eléggé eltérő lehet, elég csak a nyírségi és a hortobágyi, vagy hajdúháti réti talajok
közötti különbségekre utalnunk. Mindegyikük képződésében fontos szerepe van a
hidrológiai tulajdonságoknak, textúrájuk azonban az anyakőzet jellege miatt mégis igen
eltérő.
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A talajok textúra alapú csoportosításának számos módja van. Nemzetközi szinten a
legelfogadottabb, és a leggyakrabban használt rendszer az USDA (USA Talajtani
Szolgálata) által kidolgozott textúraminősítés. A textúra-osztályokba sorolt talajokat
háromszögdiagram segítségével ábrázolhatjuk (29. ábra). A háromszög három oldalán
százalékos megjelöléssel szerepel a homok, iszap és az agyagtartalom. A minták a mért
mechanikai összetételük alapján így könnyen az alábbi textúra csoportok valamelyikébe
sorolhatók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A homoktalajokban több, mint 85% a homok, és 10%-nál kevesebb az
agyagfrakció, az iszap pedig 0–15% arányban fordul elő.
A vályogos homoktalajban a homok 70–90%, az agyag 0–15%, az iszaptartalom
pedig 0–30%-ban van jelen.
A homokos vályogtalajban a homok 40–80% lehet, az agyagfrakció kevesebb,
mint 20%, az iszap pedig 0–50% mennyiségben van jelen
A homokos agyagos vályogtalajnál 20–35% az agyag, 45–80% a homok és 0–
28% az iszaptartalom.
A homokos agyag 35–45% agyagot, kevesebb, mint 20% iszapot és 45–65%-nyi
homokot tartalmaz.
Vályogtextúra esetén az agyagtartalom 7–27% közötti, az iszap 28–50%, a
homokfrakció pedig 23–50% között változhat.
Iszaptextúra esetén 0–20% a homoktartalom, több mint, 88% az iszaptartalom.
Iszapos vályog talajok esetén az agyag 0–28%, az iszap 50–80%, a
homoktartalom pedig 20–50% között változhat.
Iszapos agyagos vályog talajok esetén 28–40% az agyagtartalom, 60–72% az
iszaptartalom és 0–20% a homoktartalom.
Iszapos agyagnál 40–60% az agyagtartalom, az iszaptartalom szintén 40-60%
közötti, a homoktartalom pedig 20% alatt van.
Agyagtalajoknál az agyagfrakció több mint 40%, az iszap kevesebb, mint 40%
és a homok kevesebb, mint 45%.

Az általunk használt USDA–háromszögdiagram egy Microsoft Excel szoftverben
futtatható változat, amely a mintákat automatikusan besorolja a megfelelő textúraosztályokba, így azokat gyorsabban és pontosabban lehet csoportosítani.
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29. ábra Az USDA háromszögdiagramja

4.4. Szélcsatorna-vizsgálatok
4.4.1. A szélcsatorna jellemzői
A széleróziós vizsgálatokat egyetemünk laboratóriumi szélcsatornájában (30. ábra) végeztük, amelynek a paramétereit az alábbiakban foglalhatjuk össze. A szélcsatorna teljes
hossza (a ventillátortól a szűrőházig) 12,3 m. A hordalékszállítási, illetve széleróziós
vizsgálatokhoz mintegy 8 méteres szelvényt lehet hasznosítani.
A szögvaskeretű, gumibetétes műanyagablakokkal tökéletesen zárható csatorna szélessége 80, magassága 50 cm. Ennél a magasságnál már megbízhatóan lehet dolgozni a
szélcsatornában, mert a szél által szállított hordalék túlnyomó része még nagyon erős (l6
m/s) szélben is 70 mm-nél alacsonyabban halad előre.
A torlónyomás elvén működő szélcsatornában a légáramlást egy (12 LE teljesítményű)
2 sebességfokozatú villanymotor által hajtott ventillátor biztosítja. Az ehhez beérkező
levegő mennyiségét egy távirányítású reteszelő lap segítségével lehet szabályozni. Így
lehetőség van arra, hogy a csatornában a légáramlás sebességét 0,1 m/s pontossággal
beállítsuk.
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A csatornában a tökéletes áramlási viszonyokat a csatorna hasznos tere előtt elhelyezett
terelőlapok biztosítják. A különböző módon (görgetve, csúsztatva, ugráltatva, lebegtetve) szállított hordalék befogására kétféle hordalékfogót használhatunk. Az egyik a görgetett hordalék befogása mellett lehetővé teszi, hogy 45 cm magasságig 5 cm-enként
fogjuk be az anyagot. A gyakrabban használt másik, 5 cm széles hordalékfogóval, a 10
cm alatt és e felett szállított hordalék mennyiségét tudjuk meghatározni.

30. ábra A Debreceni Egyetem szélcsatornája

A hordalékfogóba került anyagot a légáramlás egy bádog lemezből épített nagyméretű
üledékcsapdába sodorja, ahol az lerakódik, mert a hordalékfogónál ötször szélesebb
csapdán akadálytalanul keresztüláramló levegőnek közben − a fizika törvényeinek megfelelően − erőteljesen lecsökken a sebessége.
A hordalékfogó mögött (szélirányban) a csatorna tölcsérszerűen kitágul – így itt csökken a szélsebesség –, és már ebben a szelvényben megindul a nagyobb szemű hordalék
lerakódása.
A szélcsatornához szűrőház csatlakozik. Ebben a szállított hordalék túlnyomó része
lecsapódik, itt ugyanis a szélsebesség erőteljesen lecsökken. A még levegőben maradt
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hordalékot a szűrőház végén elhelyezett sűrűszövetű szitarendszer felfogja, és a csatornával párhuzamos alagútban a hordalékmentes levegő áramlik vissza a ventillátorhoz.
A csatornában a jelenlegi keresztszelvény mellett maximálisan 16,5 m/s áramlási sebesség érhető el 10 cm magasságban. A csatornában lehetőség van a hőmérséklet és a légnedvesség meghatározására is.
A szélsebesség méréséhez Testo 512 típusú differenciál nyomásmérőt használtunk,
amely a légnyomást méri, de az értékeket m/s-ban is megadja, vagyis a szélsebesség
mérésére is alkalmas. A műszer mérési tartománya 0 és 18 m/s közé esik. Az eszközhöz
egy Pitot–cső csatlakozik, amelybe a levegő beleáramlik és a műszer a beáramló levegő
nyomását érzékeli. Az áramló talajrészecskékkel terhelt levegő áramlási sebességének
meghatározásához a szárnykerekes érzékelővel ellátott szélsebességmérők nem alkalmasak, mivel a levegőben áramló talajszemcsék tönkreteszik az eszköz érzékelőjét.
Az egyes mintáknál a kritikus indítósebesség meghatározásához egy fényvető segítségével kialakított 70 cm hosszú, l cm széles erős fénysávot használtunk. A fényt a fényvédő felső részébe beépített 1500W fényerejű halogén lámpa szolgáltatta.
A szélcsatornában a begyűjtött talajokkal az alábbi kísérleteket végeztük el:
•
•
•
•
•

A talajok kritikus indító sebességének meghatározása.
A talajok feletti szélprofilok mérései.
Erodálhatósági vizsgálatok.
A talajok víztartó képességének meghatározása.
Csapadék és öntözővíz hatására keletkezett kérgek mechanikai összetételének
vizsgálata.

4.4.2. A minták előkészítése a kísérletre
A szélcsatornában végzett széleróziós vizsgálatoknál tisztában kell lenni azzal, hogy a
begyűjtött talajok tulajdonságai (pl. szerkezete, nedvességtartalma) megváltoznak. Éppen ezért a mintákat úgy kell előkészíteni a kísérletekhez, hogy a különböző talajtípusokon végzett széleróziós mérési eredmények összehasonlíthatóak legyenek. A szélcsatorna-kísérletekhez begyűjtött eltérő nedvességtartalmú mintákat szárítószekrényben kiszárítottuk, az összeállt rögöket szétmorzsoltuk, majd 2 mm lyukátmérőjű drótszita segítségével eltávolítottuk a talajban előforduló szennyeződéseket (tarlómaradványok, gyomok, gyökerek, stb.), valamint a nagyobb talajrögöket.
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Az így előkészített száraz talajt, 30x50 cm felületű, 5 cm mélységű fémtálcákba töltöttük úgy, hogy a talajminta felszíne az edény felső peremével azonos magasságban legyen (31. ábra). A szélcsatornába helyezett tálcák elé egy kis szögben emelkedő lejtőt
helyeztünk azért, hogy a levegő ne ütközzön a tálca merőleges falába, és így kiküszöbölhessük az ebből adódó turbulencia képződését (LÓKI–SZABÓ 1997).

31. ábra A szélcsatornás mérésekhez előkészített talaj a mintatartó tálcában

4.4.3. Kísérletek légszáraz talajokkal
A szélcsatornában a kísérleteket több sebességfokozaton végeztük úgy, hogy a szél sebességét a talajfelszín felett több ponton mértük. A mérési eredményekből határoztuk
meg a talajok feletti szélprofil–függvényeket. A különböző talajféleségek eltérő felszíni
érdességét (a súrlódásbeli különbségeket) jól tükrözik a felszín több pontja feletti szélprofilok.
Az elszállított anyag mennyiségét a mérés előtti kiindulási tömeg és a mérés végén mért
tömeg különbségéből számoltuk. Az így nyert adathalmazt számítógépen dolgoztuk fel.
Így lehetőség nyílt az adatok közötti korrelációs összefüggések megállapítására.
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4.4.4. Kísérletek nedves talajokkal
A talajok víztartó képességének vizsgálatánál a 30x50 cm felületű talajfelszínre egyenletesen 0.5, l, 2 és 5 mm csapadéknak megfelelő mennyiségű (75 gramm, 150 gramm,
300 gramm, 750 gramm) vizet permeteztünk. A szélcsatornába helyezett nedves minták
felett, a száraz mintákkal végzett kísérletekhez hasonlóan, 2, 5, 10, 20, és 30 cm magasságban mértük a szél sebességét. A méréseredmények alapján trendvonal illesztéssel
meghatároztuk a szélprofil függvényeket. A begyűjtött 68 talajmintánál négy sebességfokozaton meghatároztuk a 10 perc alatt elpárolgott víz tömegét. A mért tömegveszteség alapján, a permetezett víz összmennyiségének elpárologtatásához szükséges időtartamot az alábbi képlet szerint határoztuk meg:
párolgás időtartama

=

permetezett víz össztömege
* mérés ideje
10 perc alatt elpáro lg ott víz tömege

Ezt a méréssorozatot mind a négy öntözési fokozaton elvégeztük. A talajok kiszáradása
után tanulmányoztuk az öntözés hatására kialakuló kérgek mechanikai összetételét.
Szedimentológiai vizsgálatokhoz a talajok kiszáradása előtt és után is mintát vettünk
azért, hogy képet kapjunk arról, hogy az öntözővíz (vagy csapadék) hatására a talaj felső néhány milliméterében milyen szemcseösszetételi átalakulások mennek végbe.

4.5. A kéregellenállás vizsgálata
A penetrométer általánosan használt a talajellenállás mérésére mind talajmonolitok,
mind pedig mikropedológiai vizsgálatok esetében. A penetrométeres mérések során a
szemcsék becsapódási energiájának hatását mérik (THOMAS–DOUGILL 2007). A
módszer lényege, hogy a kéregbe hatoló tű modellezi a szemcsék becsapódási erejét.
A vizsgálatainkkal arra kerestük a választ, hogy a különböző fizikai talajféleségeken
képződött kérgek milyen ellenállást tanúsítanak. A keletkezett kérgek ellenállását egyedi gyártású mikropenetrométer (32. ábra) segítségével több ponton, a műszer tűjétől
számított 10 cm mélységig milliméteres értékközökkel mértük meg. A 10 cm-es értékből 7 cm-t le kellett vonni, mivel a tű kezdetben „üresben”, a levegőben halad, csak az
utolsó 3 cm-en hatol be a talajba. A mérőeszköz egy tápegységből, egy motorikus részből és egy fémpálcából áll, amely tíz centiméter mélységig képes a talajba hatolni. A
motorikus rész mozgatja a fémpálcát, amely áttöri a kérget, annak ellenállásának megfelelően, miközben a tápegység az adatokat kilogramm/milliméterben rögzíti egy IC2-es
memóriaegységre, amelyből azok számítógépbe beolvashatók és egy erre a célra készí64

tett programmal, illetve Microsoft Excel programmal is feldolgozhatók (NÉGYESI
2007).

32. ábra A Karuczka–Szőllősi féle egyedi gyártású mikropenetrométer

4.6. A kísérletek eredményei
4.6.1. A szedimentológiai vizsgálatok eredményei
A nyírségi talajminták öt csoportba oszthatók: homok, vályogos homok, homokos vályog, vályog és iszapos vályog. A homok textúrájú talajok homoktartalma 87–97%,
iszaptartalma 1–12%, agyagtartalma pedig 0,1–5,6% között változott (33. ábra). Ezekre
a talajokra a szerkezetnélküliség, az alacsony humusz- és mésztartalom a jellemző. A
Nyírség bármely részén megtalálhatóak, elsősorban a homokbuckák anyagában,
tetőközeli helyzetben, de helyenként buckák előterében is (BORSY 1974). Anyaguk jól
osztályozott, elsősorban aprószemű homokot tartalmaz (50% fölötti arányban). Ez a
tulajdonságuk a szélerózió szempontjából meghatározó, mivel a szél éppen az
aprószemű homokot tudja a legkönnyebben mozgásba hozni (BAGNOLD 1941).
A vályogos homok textúrájú talajok homoktartalma 75 és 85%, iszaptartalma 10–20%,
agyagtartalma pedig 3–5 százalék között változott (34. ábra). Ezek összetételében is az
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apró homok dominál, 49–66%-os arányban. Genetikailag ezek kovárványos barna erdőtalajok, futóhomokok, de van közöttük barnaföld és réti talaj is.

33. ábra A homok textúrájú talajminták mechanikai összetétele

34. ábra A vályogos homok textúrájú talajminták mechanikai összetétele

A homokos vályog textúrájú talajok homoktartalma 50–75%, iszaptartalma 17–73%,
agyagtartalma pedig 1,8–10% között változott (35. ábra). Főként ezek a talajok jellem66

zik a Nyírség belső részeinek kiterjedt deflációs laposait. Ezek a felszínhez közel elhelyezkedő talajvíz, valamint a mélyedésekben összegyűlő csapadékvíz hatása alatt állnak.
Ezekbe a laposokba a buckák oldaláról is jelentős anyagáttelepítés történik (KISS
1997). Erre utal a minták magasabb mész-és humusztartalma is.

35. ábra A homokos vályog textúrájú talajminták mechanikai összetétele
A vályog textúrájú talajok homoktartalma 32–49%, iszaptartalma 37–47%, agyagtartalma pedig 9–20% között változott (36. ábra). Ezekben a talajokban az iszap aránya megnövekszik, emiatt a széllel szembeni ellenállásuk is megnő. Mésztartalmuk 3–4%, humusztartalmuk pedig 1–2% között van. Ezek a talajok elsősorban a Nyírség peremi részein, löszös alapkőzeten fordulnak elő. Genetikailag réti talajok, csernozjom barna
erdőtalajok, réti csernozjomok, mélyben szolonyeces réti csernozjomok.
Az iszapos vályog textúrájú talajokban az iszap kerül túlsúlyba a homokkal szemben, az
agyagtartalom továbbra is 10% alatt marad. Mechanikai összetételükben a finom homok, a por és az iszap játszik meghatározó szerepet, elenyésző az apró homok aránya
(37. ábra). Ez a talajok szélerózióval szembeni viselkedésében is jelentős változásokat
hoz: az apró talajszemcséket a szél nehezen tudja mozgásba lendíteni, továbbá az iszapszemcsék könnyebben képeznek aggregátumokat, amelyek jelentős ellenállást fejtenek
ki a széllel szemben. Mésztartalmuk 3–12%, humusztartalmuk pedig 2–6% között van.
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Területileg ezek főként a Nyugati–Nyírség buckákban szegényebb részein (elsősorban a
deflációs laposokban) és a Nyírség árterekkel szomszédos részein helyezkednek el; az
előbbin nagyobb, az utóbbin kisebb foltokban. Genetikailag alföldi mészlepedékes csernozjomok, szolonyeces réti talajok. Az egész Nyírséget tekintve az iszapos vályog textúrájú talajok viszonylag kis arányban fordulnak elő.

36. ábra A vályog textúrájú talajminták mechanikai összetétele

37. ábra Az iszapos vályog textúrájú talajminták mechanikai összetétele
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4.6.2. A talajok kritikus indítósebessége
A kritikus indítósebesség ismerete nagyon fontos a talajok széleróziós szempontú vizsgálatánál, ezért a szélcsatorna kísérleteink során a begyűjtött talajminták ezen értékeit
mi is meghatároztuk. Már a kísérletek közben felfigyeltünk arra, hogy a talajok indításához szükséges szélsebesség nem a genetikai talajtípusoktól, hanem elsősorban a
szemcseeloszlásuktól függően változik. A korábbi évtizedekben végzett méréseink során már megállapítottuk, hogy a száraz futóhomokot, tőzeget és kotut már az 5 m/s –
körüli sebességű szél is mozgásba tudja lendíteni, viszont a magas agyagtartalmú talajoknál csak > 10 m/s szélsebességnél kezdődik a defláció.
A legalacsonyabb kritikus indítósebességet a Mézeshegyi-tó mellől behozott futóhomok
talajnál mértük (6 m/s). A minta apróhomok tartalma 75% , a humusztartalma <1%, a
mésztartalma pedig 1,75% volt. A homok textúrájú talajok kritikus indítósebessége 6,2–
7,3 m/s között változott, vagyis nem voltak nagy eltérések az egyes minták között (38.
ábra). A mérési eredmények arra utalnak, hogy azok a minták, amelyekben az apró- és
középszemű homok százalékaránya a legmagasabb, a legkisebb mértékben ellenállóak a
szélerózióval szemben. Az intervallumon belül a kritikus indítósebesség növekedése
egyrészt a finom homokszemcsék, másrészt az iszap- és agyagfrakció arányának növekedésével magyarázható. A szedimentológiai eredmények elemzésekor arra is felfigyeltünk, hogy a megközelítőleg azonos homokfrakció eloszlású minták eltérő indító sebességértékeit a CaCO3 – és a humusztartalom is befolyásolja. Azok a talajok, amelyekben
a kalcium-karbonát aránya magasabb, nagyobb sebességfokozaton indulnak mozgásba.
A vályogos homok textúrájú talajminták kritikus indítósebessége 6,4–9,1 m/s között
változott (39. ábra). Ezeknek a talajmintáknak már kevesebb a homoktartalma, de ahhoz
még mindig elég magas, hogy a homok textúrájú talajokéhoz hasonló, alacsony kritikus
indítósebességet tegyen lehetővé. Az átlagnál kisebb értékek elsősorban a futóhomok
mintáknál fordulnak elő. Ezek tulajdonképpen a homoknál feltüntetett értékhatárok közé esnek. Az értékváltozás itt is elsősorban a szemcseméretek eloszlásával van összefüggésben. A magasabb értékeket azoknál a talajoknál mértük, amelyeknél az alacsonyabb homoktartalom magasabb iszap- és agyagtartalommal párosult. Ezeknél a talajoknál is megfigyelhető a CaCO3 – és a humusztartalom hatása. A legmagasabb értéket
(9,1 m/s) a Kálmánháza határából begyűjtött mintánál mértük, amelynek az iszap és
agyagtartalma 26%.
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38. ábra Homok textúrájú talajminták kritikus indítósebessége

39. ábra Vályogos homok textúrájú talajminták kritikus indítósebessége

A homokos vályog textúrájú talajminták már magasabb kritikus indítósebességgel rendelkeznek, mint az előző két csoport. Genetikalilag nagyon változatosak: előfordul bennük kovárványos barna erdőtalaj, réti talaj és barnaföld is. A mért értékek 7,5–9,8 m/s
között változtak (40. ábra). Ennek oka, hogy ezeknek a talajmintáknak már magasabb az
iszaptartalma, ami jobban összetapasztja a szemcséket, ezáltal a szélnek nagyobb ener70

giát kell a szemcsék mozgásba lendítésére fordítani. A magasabb értékkel a magasabb
iszap- és agyagtartalmú talajok rendelkeznek.

40. ábra A homokos vályog textúrájú talajminták kritikus indítósebessége

A vályog textúrájú talajok kritikus indítósebessége 9,3–11,6 m/s között változott (41.
ábra). Ezeket a talajokat már csak az igen erős szelek tudják mozgásba lendíteni. Ezeknek a talajmintáknak már csak kevesebb, mint 50%-a homokfrakció, az iszap – és néhány minta esetében – az agyag dominál. Genetikailag mindegyik más: réti csernozjom
éppúgy előfordul, mint kovárványos barna erdőtalaj vagy sztyeppesedő réti szolonyec.
Az iszapos vályog textúrájú talajok kritikus indítósebessége 10–11,6 m/s között változott (42. ábra). Ezeknek a mintáknak a fő frakciója az iszap (50%-os túlsúlyban).
A vizsgálati eredményeket tekintve elmondható, hogy a kritikus indítósebesség értékeit
elsősorban a talajminták mechanikai összetétele határozza meg, az azonos textúra osztályokon belül viszont az a mész-és humusztartalom eltérései is eltéréseket okozhatnak.
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41. ábra A vályog textúrájú talajminták kritikus indítósebessége

42. ábra Iszapos vályog textúrájú talajminták kritikus indítósebessége
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4.6.3. A szélprofil vizsgálatok eredményei
A különböző textúrájú talajféleségek eltérő felszíni érdességét (a súrlódásbeli különbségeket) jól tükrözik a felszín több pontja felett mért szélsebességek eltérései. A szélcsatornába helyezett talajok felett először 36 ponton (43. ábra) mértük a szél sebességét. A
szélcsatorna függőleges metszetében a szélsebesség értékei eltérőek voltak. A minták
felett, talajonként azonos magasságban mért sebességek eltérései a levegőnek a csatorna
oldalfalához történő súrlódásával magyarázhatók. A szélsebesség legmagasabb értékei a
csatorna középvonalában adódtak (LÓKI–SZABÓ 1997). A különböző magasságban
mért értékek változásai a talaj érdességétől függtek.
A nagyobb magasságokban szabadon áramló levegő a felszín érdessége és a talajfelszínt
borító növényzet hatására a talaj felett fokozatosan lefékeződik, ezért a felszín felett
különböző magasságokban mért szélsebesség értékei jelentős eltérést mutatnak.

43. ábra A szélsebesség mérésének helyei

A mérési adatok arra utalnak, hogy a szél sebessége a felszín felett a magasság növekedésével logaritmikusan nő. A felszín érdességének, egyenetlenségeinek a hatására az
egyenletes vagy lamináris mozgás örvénylő, turbulens mozgássá változik. A talajszemcsék mozgását a turbulens szelek idézik elő. A talajfelszín felett a szél sebességértékeit
mutató szélprofilok is jelentős eltéréseket mutatnak.
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A szélprofil függvényeket értékelve megállapíthatjuk, hogy a szélsebesség növekedésével a felszín sebességcsökkentő hatása jobban érvényesül. A kísérleteink legkisebb sebességfokozatán a talajfelszín feletti sebesség kis mértékben tért el a 10–30 cm magasságtartományban mért értékektől. Ezzel magyarázható a függvény meredeksége. A sebesség fokozásával szembetűnőbb a felszín érdességének sebességcsökkentő hatása, így
a felszín közelében és a nagyobb magasságokban mért értékek között számottevő az
eltérés. Azt is megállapíthatjuk, hogy a levegőnek a felszínhez való súrlódása következtében a sebesség mintegy 10 cm-ig növekszik erőteljesebben (44., 45. ábra). A felszín
közelében (0–10 cm) ugráltatva szállított hordalék is jelentősen csökkenti a szél energiáját. Minél nagyobb a sebesség, annál több a szállított hordalék, ezért a sebesség
csökkenése nemcsak a felszín érdességével magyarázható.

44. ábra Homok textúrájú talaj (Nagykálló) felett mért szélprofilgörbék

4.6.4. Az erodálhatósági vizsgálatok eredményei
A mérési eredményeket áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az erodálhatóság mértéke elsősorban a talajok szemcseösszetételétől függ. Ezért a továbbiakban az egyes
textúra osztályokba tartozó talajok erodálhatóságát értékeljük.
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A futóhomok erodálhatóságával az egyetemünkön már évtizedek óta foglalkozunk, ennek köszönhetően a jelenlegi kísérleti eredményeinken túl is sok adattal rendelkezünk.
A homok textúra osztályba tartozó talajok nagyon érzékenyek a szélerózióval szemben.
A kritikus indító sebességek értékelésekor már jeleztük, hogy a homoktalajok átlagosan
6,65 m/s-on indulnak, de az egyes minták között vannak eltérések. Az átlagos talajveszteség 5000–6000 g között van, ami 50%-os veszteséget jelent a kiindulási tömeghez
képest (46. ábra). Ez megfelel –2,5 cm anyag eltávozásának. A kritikus indítósebességnél még alacsony talajveszteség mérhető, jelentős anyag áthelyeződés 10–11 m/s közötti
sebességeknél indul meg. Az erodálhatósági kísérletek eredményeinek értékelésénél
meghatároztuk az átlagos értékeket, majd a szélsebességi értékek és az elszállított talajmennyiségek közötti függvénykapcsolatot vizsgáltuk. A mérési eredményekre illesztett
trendvonal exponenciális kapcsolatra utal. A különböző sebességfokozaton szállított
anyagmennyiséget tekintve jelentős eltérések tapasztalhatók a különböző minták között.
Az erodálhatóság mértékében mutatkozó eltérések a talajok tulajdonságainak változásaiból adódnak.

45. ábra Homokos vályog (Nyírkáta-Terem) textúrájú talaj felett mért szélprofilgörbék

A vályogos homokkal végzett kísérletek méréseredményei is jelentős talajelhordásra
hívják fel a figyelmet. A vizsgált talajok többsége alacsony humusztartalmú humuszos
homok volt. A maximális szélsebesség értékeinél átlagosan 5100 g elhordást mértünk,
ami kb. 40%-os veszteséget jelent a kiindulási értékhez képest. Ez megfelel 2 cm vas75

tagságú anyag eltávozásának. A kritikus indítósebességeknél alacsony talajelhordással
lehet számolni, jelentős anyagelhordás 13–14 m/s-nál következik be. A szélsebesség és
a talajelhordás közötti függvény exponenciális (47. ábra) és az R2 értéke szoros kapcsolatra utal. A vályogos homok talajoknál, hasonlóan a homok talajokhoz itt is megfigyelhetők az erodálhatóságban mutatkozó különbségek.

46. ábra A szélsebesség és az erodált anyag tömegének összefüggései homok textúrájú talajoknál

47. ábra A szélsebesség és az erodált anyag tömegének összefüggései vályogos homok
textúrájú talajoknál
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A harmadik textúra osztályba a homokos vályog talajok tartoznak, amelyeknek az átlagos kritikus indító sebessége 8,44 m/s volt. Ez az érték is jelzi, hogy az ebbe a kategóriába tartozó talajoknál a szemcsék közötti nagyobb kohéziós erő miatt a defláció lassabban indul. A maximális szélsebességnél a talajok átlagos erodálhatósága 3300 gramm
volt, ami kb. 30%-os veszteséget jelent a kiindulási értékhez képest. Ez megfelel 1,6 cm
vastagságú talaj eltávozásának. Az exponenciális függvény (48. ábra) meredekségéből
is jól látszik, hogy a szállított talaj mennyisége 10,5 m/s-nál a negyedét sem éri el a homoknál ugyanezen szélsebességnél mért értéknek. A kísérleteknél arra is felfigyeltünk,
hogy a 11–12 m/s sebességű szél nagy mennyiségű port juttat a levegőbe. A nagy sebességű szelek a finom frakciót a származási helyéről távolra szállítják. A finom szemcsék
távozása a feltalajból azt eredményezi, hogy a talaj fokozatosan erodálhatóbbá válik.

48. ábra A szélsebesség és az erodált anyag tömegének összefüggései homokos vályog textúrájú talajoknál

A vályog textúrájú talajoknál a homoktartalom csökkenése és az iszap+agyag arányának
növekedése megmutatkozott a kritikus indító sebességükben, amelynek átlagos értéke
10,5 m/s volt. A sebességet kritikus indító érték fölé emelve egészen 13 m/s-ig alig érzékelhető a talajmozgás. A szélcsatornában elérhető legnagyobb sebességfokozaton itt
is megfigyelhető a – finom textúrájú talajokra jellemző – levegő által szállított por
mennyiségének növekedése, de az elhordott talaj mennyisége jelentősen csökkent az
előző kategóriához viszonyítva. Ezt jól jelzi a függvény (49. ábra) meredekségének
csökkenése is. A 15 m/s-os sebességű szélnél mért talajveszteség átlagos értéke 1170
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gramm volt, ami 10%-os veszteséget jelent a kiindulási értékhez képest. Ez megfelel 0,5
cm talaj eltávozásának.

49. ábra A szélsebesség és az erodált anyag tömegének összefüggései vályog textúrájú talajoknál

Az iszapos vályog talajoknál az erózió indulásához a szél sebességét átlagosan 10,7
m/s-ra kellett emelni. Ez az érték is jelzi, hogy ezeket a talajokat csak a nagy sebességű
szelek tudják mozgásba hozni. Az első hordalékszállítási értékeket csak 10 m/s-nál tudtuk mérni. A 15 m/s-os sebességű szélnél mért talajveszteség átlagos értéke 740 gramm
volt, ami 6–7%-os veszteséget jelent a kiindulási tömeghez képest. Ez megfelel 0,3–0,4
cm talaj eltávozásának. Az exponenciális függvény meredeksége a vályog talajokénál is
kisebb (50. ábra).

4.6.5. Az öntözéses kísérletek eredményei
Ahogyan azt már korábban említettük, a talajnedvesség lényegesen befolyásolhatja a
talajok erodálhatóságát. Vizsgálataink során ennek mértékét kívántuk megállapítani. A
talajok átnedvesedése az öntözés/csapadék mértékétől függ. A homoktalajok vízáteresztő képessége és párolgási vesztesége volt a legnagyobb. A kísérletek során az egyes
talajok víztartó képességében már vizuálisan is különbségeket lehetett megfigyelni. A
0,5 mm-es csapadéknak megfelelő öntözés alkalmazása során, a harmadik sebességfokozaton (9─9,5 m/s) a homoktalajok felszínén már néhány perc elteltével teljesen száraz
foltokat figyeltünk meg. Gyakran előfordult az is, hogy a szárazzá vált foltokat a szél
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megbontotta és anyagelhordás történt. Ez a jelenség kötöttebb talajok esetén is megfigyelhető volt, ott azonban az anyagveszteség annak hatására következett be, hogy a víz
hatására a felső 1─4 mm-es réteg kompakt, cementált egységgé állt össze, és a szél ezeket a (már kiszáradt) kéregdarabokat bontotta meg és az alattuk lévő, száraz, nem összetapadt talajszemcséket fújta ki. A magasabb iszap- és agyagtartalmú talajoknál még nagyobb öntözési dózisoknál is megfigyelhető volt ez a jelenség. Homoktalajoknál nagyobb mennyiségű öntözővíz alkalmazásánál ez azért nem zajlott le, mivel a talajok
felszínén a kialakult kéreg és az alatta elhelyezkedő talajréteg nem vált annyira élesen
el, a benedvesedett talajréteg sokkal egységesebb szerkezetű volt. Az 5 mm-es öntözés
során az egyes talajtípusok között újabb különbségeket vehettünk észre, mivel az egyes
talajok vízáteresztő képessége szemmel láthatóan eltérő volt: a homoktalajok gyorsan
beszívták a vizet, míg a kötöttebb talajoknál a kísérleteket csak bizonyos idő eltelte után
tudtuk elvégezni, mivel meg kellett várnunk, hogy a víz a talajba szivárogjon. A kísérletek során az is megfigyelhető volt, hogy a szétiszapolódás miatt a talajok felszínének
szerkezete is átalakult: a finomabb frakciók (iszap, agyag) a talajok felszínén akkumulálódtak.

50. ábra A szélsebesség és az erodált anyag tömegének összefüggései iszapos vályog textúrájú
talajoknál

A szélsebesség növelésével a párolgás sebessége nőtt. A magasabb sebességfokozaton
is megmutatkozott a talajok eltérő víztartó képessége. A méréseredményeket elemezve
arra is felfigyeltünk, hogy a szélsebesség és a nedvesség elpárologtatásához szükséges
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idő közötti összefüggésben 9 m/s körüli sebességnél minőségi változás tapasztalható. A
9 m/s sebesség alatti tartományban a függvények meredeksége megnő, ami arra utal,
hogy alacsonyabb sebességfokozaton sokkal lassabb a párolgás (ezáltal a száradás) mértéke.
A trendvonal illesztésénél az exponenciális függvény mutatott legszorosabb kapcsolatot,
az R2 értéke minden esetben 0,9 fölött volt. Az exponenciális függvény is a fentebb elmondottakat támasztja alá, vagyis azt, hogy egy bizonyos sebességhatár elérése után a
talajokból a víz párolgása felgyorsul.
Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy a mérések átlagértékei és az azonos kategóriába
tartozó egyes mintáknál mért értékekben az eltérések jelentősek. Ez elsősorban a szemcseösszetételben mutatkozó különbségekkel magyarázható, de az egyes minták értékeinek elemzése alapján megállapítható, hogy a talajok humusz- és CaCO3-tartalma is befolyásolta a víz távozásának ütemét.
A kísérletek tapasztalatai alapján továbbá azt is elmondhatjuk, hogy a talajfelszín az
öntözés vagy az eső hatására, a víz mennyiségétől függően, nemcsak a laza, hanem a
kötöttebb talajainkon is aránylag gyorsan átnedvesedik. A nedves talaj kiszáradásának
üteme azonban a talaj mechanikai összetételétől függően nagyon változó (51., 52., 53.,
54. ábra). A talaj kiszáradását a vízvisszatartó képessége befolyásolja. A vízvisszatartó
képesség egyrészt a víz lefele irányuló mozgását lassítja, másrészt a párolgás csökkentését idézi elő. A víz lefelé irányuló mozgását a talaj víznyelő és a vízáteresztő képessége szabja meg, melyeknek a szemcseösszetétellel való összefüggése közismert.
Az öntözés széleróziót csökkentő hatásakor meg kell említeni a közvetett hatást is,
ugyanis a nedves talajban az elvetett magvak gyorsabban csiráznak és kelnek, a kikelt
növények a szerves anyagok gyorsabb lebomlása, humifikációja miatt jól fejlődnek. A
kialakuló növényzet aerodinamikai ellenállása és védőhatása kedvező a szélerózió elleni
küzdelemben.
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51. ábra A szélsebesség és a párolgás időtartamának összefüggései 0,5 mm-es öntözés esetén

52. ábra A szélsebesség és a párolgás időtartamának összefüggései 1 mm öntözés esetén
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53. ábra A szélsebesség és a párolgás időtartamának összefüggései 2 mm öntözés esetén

54. ábra A szélsebesség és a párolgás időtartamának összefüggései 5 mm-es öntözés esetén

4.6.6. A talajfelszíni kéreg kialakulása
Az öntözéses kísérletek közben felfigyeltünk arra, hogy a talajok felszínén eltérő vastagságú réteg alakul ki, amely a száradás során talajtípustól függően különböző szerkezetű kéreggé alakult. A kéregképződés első jele a felszín színének változásában mutat82

kozik meg, de ezt követően hamarosan kisebb repedések képződnek. A repedések hoszsza és szélessége fokozatosan nő, majd a felszínt teljesen behálózzák. A talaj felszínét
különböző alakú és méretű kéregpoligonok borítják, melynek nagysága talajtípusonként
eltérő (55. ábra).

55. ábra Iszapos vályog textúrájú talajon kialakult kéreg

Amint azt már fentebb említettük, a talajfelszínen kialakult kérgek között már vizuálisan is különbségek figyelhetők meg. Egyes talajtípusoknál a kialakult kéreg teljes mértékben elvált az alatta lévő rétegtől, másoknál viszont ilyen értelemben nem volt lényeges különbség a két szint között. Ez különösen a magas homoktartalmú talajok esetében
mutatkozott meg.
A felszíni kéreg képződését a száradó talaj részecskéinek összetapadása okozza, ami az
őket körülvevő vízhártya zsugorodása miatt jön létre. A talaj száradása, a víz párolgása
anyagveszteséggel, illetve térfogatcsökkenéssel jár (az agyagszemcsék tulajdonságai
miatt, mivel azok víz hatására kitágulnak, száradáskor pedig összehúzódnak), ezért ahol
kisebb a részecskéket összetartó erő, ott alakul ki a repedés. A repedések kialakulásával
a felszín érdessége megváltozik. A repedésekbe benyomuló levegő a repedésperemek
hatására örvénylő mozgásba kezd, ami egyrészt felgyorsítja a poligonok peremének
száradását, másrészt az alsóbb rétegek kiszáradását is elősegíti. A poligonok peremének
gyorsabb száradása újabb térfogatcsökkenést idéz elő, ami a peremek felhajlásában mutatkozik meg. Ez a jelenség a növénymentes felszínen a szabadban is gyakran megfi-
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gyelhető. A kérgek kialakulásában a mállási, aprózódási folyamatoknak is szerepük van,
olyan értelemben, hogy a záporszerű csapadék hatására a talajszemcsék szétesnek, és
eltérő sebességgel leülepednek, melynek következtében a talaj felszíne eliszapolódik.
A kéregperem felhajlása fokozza az áramló levegő örvénylő mozgását, a kéreg alatti
szemcsék kiszáradását. Megfelelő szélerősség esetén szemcsék indulnak el a repedésből
és beindul a szélerózió. A kiáramló szemcsék helyére levegő tódul és az idő múlásával a
kéreg alátámasztás nélküli, bizonytalan helyzetbe kerül. A billegő mozgást végző kéreg
tovább szárad, súlya csökken, felszínét pedig a repedésből kijutó, ugráló mozgást végző
szemcsék „bombázzák” (McKENNA et al. 1996). A kéreg vastagságától, méretétől és a
szél erejétől függ, hogy mi lesz a további sorsa. A szélerózió során nagyon gyakran előfordul, hogy az ugráló szemcsék hatására vékonyodnak el és töredeznek szét a kéregdarabok. A kéreggel nem védett felszínrészeken a szélerózió felerősödése figyelhető meg.
A kérgek védő hatása elsősorban a méretüktől, vastagságuktól függ. Ez pedig talajonként változott, ezért méréseket végeztünk annak megállapítása céljából, hogy mitől függ
a különböző talajokon kialakuló kéreg tulajdonsága.

4.6.7. A talajfelszínen képződött kérgek szedimentológiai vizsgálatának eredményei
A kérgek kialakulása és jellemzőik elsősorban a talaj mechanikai összetételétől, humusz- és CaCO3-tartalmától függ. Ezeken kívül a talajban előforduló különféle alkotóknak (agyagásványoknak, kicserélhető kationoknak, biogén anyagoknak) és a víznek is
szerepe van. Összehasonlítva az eredeti talaj és a kéreg szemcseösszetételét a következőket állapítottuk meg:
• A kialakult kéreg szemcseösszetételében a szemcsék finomodása figyelhető
meg. A nedvesség hatására a talajszemcsék szétesnek, majd a nedves talajban átrendeződnek és száradáskor más-más szemcseméretet alkotva összetapadnak.
• A homoktalajokon képződött kérgekben megfigyelhető a 0,1–0,2 mm átmérőjű
szemcsék arányának növekedése, továbbá az iszap és az agyagtartalom emelkedése. Sok esetben észrevehető a középfinom homok felhalmozódása is. Ezeket a
kisebb átmérőjű talajalkotók mintegy körbeveszik, és magukba ágyazzák. A talaj
és a rajta kialakult kéreg szemcseösszetételében egyébként csak igen kis (gyakran csak 1─2, vagy csak néhány tized százaléknyi) különbség mutatható ki (56.
ábra). A homoktalajok kérgein a humusz és mésztartalom növekedése is megfigyelhető, azonban ez is csak néhány tized százalékot tesz ki; ez elég ugyan a
szemcsék laza összetapadásához, azonban kéregnövelő hatása nincs. Részben ez
az igen kisméretű átalakulás magyarázza azt, hogy a homoktalajokon a kéregképződés jelentéktelen; nagyon gyakran a kialakult kérget vizuálisan nem is le84

•

het elkülöníteni az alatta található talajtól. Ugyanakkor a kialakult vékony kéreg
is gyorsan mobilizálódhat a szél erejének hatására.
A vályogos homok textúrájú talajokon képződött kérgeken a finom és nagyon
finom homok, valamint a 0,002─0,001 mm agyagfrakció arányának néhány tized százalékos növekedése figyelhető meg, valamint növekedett a mész mennyisége is (57. ábra).

56. A talaj és a rajta képződött kéreg szemcseösszetétele homok textúrájú talajokon

57. ábra A talaj és a rajta képződött kéreg szemcseösszetétele vályogos homok
textúrájú talajokon
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Homokos vályog textúrájú talajoknál a finom homok, a por, az iszap és az
agyagfrakció, továbbá a mész aránya növekszik meg (58. ábra). Ebben a csoportban a talaj és a rajta keletkezett kéreg szemcseösszetételében már több százalékos eltérések is előfordulnak, vagyis sokkal jelentősebb átrendeződés megy
végbe. Ennek oka, hogy ezekben a talajokban már magasabb az iszap és az
agyag aránya, ezeknek a felületén a talajrészecskék összecementálásában fontos
szerepet játszó vízrészecskék is jobban meg tudnak kötődni. A víz közreműködésével az agyag és iszapszemcsék felszínén humusz, illetve más kolloid nagyságú alkotók kötődnek meg, ez hozzájárul a kéreg kialakulásához. Ugyanakkor
meg kell jegyezni, hogy mivel a kialakult kéreg és az alatta lévő talaj között
gyakran nincs szemmel látható különbség, emiatt a mintavételből származó hibalehetőséggel számolni kell.

58.ábra A talaj és a rajta keletkezett kéreg szemcseösszetétele homokos vályog
textúrájú talajokon

•

•

Az iszapos vályog textúrájú talajoknál a 0,005─0,002 mm frakciójú iszap, az
agyag és az apró homok arányának emelkedése mutatható ki (59. ábra). Az apró
homokot az iszap és agyagszemcsék ágyazzák be, ez a jelenség szabad szemmel
is jól megfigyelhető. Ezeken a talajokon képződött kéreg már vizuálisan is jól
elkülöníthető az alatta lévő talajtól. A talaj és a rajta képződött kéreg szemcseösszetételében 5─6%-os eltérés mutatható ki.
A különböző textúrájú talajok között a kéregképződés során bizonyos
szemcseösszetételi eltolódás figyelhető meg:
¾ A dominánsan homokból álló talajoknál a kéregben a finom homoknál
finomabb por, valamint a legdurvább szemcséjű iszapfrakció aránya növekszik meg.
¾ A finomabb összetételű talajoknál (vályog, iszapos vályog) pedig a fő alkotóiknál, a pornál és az iszapnál kisebb frakciójú 0,005─0,002 mm átmérőjű iszap és agyagfrakció arányának növekedése mérhető; iszapos
agyagos vályogoknál pedig a legfinomabb frakciójú agyagé.
86

59. ábra A talaj és a rajta képződött kéreg szemcseösszetétele iszapos vályog textúrájú
talajokon
• A keményebb kérgek a magasabb agyagtartalmú talajok felületén alakulnak ki,
de a kéreg keménységében a CaCO3-nak is fontos szerepe van. Azokban a mintákban, amelyekben magasabb volt a CaCO3-tartalom, a kéregben ez még tovább
növekedett.
• A humusztartalomnak elsősorban nem a kéreg keménységében van jelentősége,
hanem inkább annak kialakulásában játszik fontos szerepet: a víz hatására átnedvesedő humusz a finomabb frakciókat magához adszorbeálja, ezáltal a kialakuló kéreg vastagságát növeli.
• A méréseredmények szerint annál a talajnál, amelyiknél a CaCO3-érték nőtt a
kéregben, a humusztartalom csökkent. Ugyanez fordítva is igaz: ha egy talaj
kérgének alacsonyabb a CaCO3- tartalma, mint magának a talajnak, akkor a kéregben magasabb a humusztartalom, mint magában a talajban.

4.6.8. A mikropenetrométerrel végzett vizsgálatok eredményei
A mikropenetrométerrel végzett mérések során csak a kéreg áttörésekor mért értékeket
vettük figyelembe. Az 1 mm-es öntözés után kialakult kéreg nem mutatott jelentősebb
ellenállást. Jelentősebb ellenállást az 5 mm-es öntözéssel végzett kísérletek után tudtunk
mérni.
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A mikropenetrométerrel végzett méréseink megerősítik a szedimentológiai vizsgálatok
eredményeit. A legnagyobb ellenállást a nagy agyagtartalommal jellemezhető iszapos
vályog textúrájú talaj mutatta (60. ábra). A talaj felszínén kialakult kérgeken a mérhető
kéregellenállás értékeit nagymértékben meghatározza a kiindulási talaj mechanikai öszszetétele, valamint a CaCO3-tartalma. A finomabb textúrájú talajokon kialakult kérgekben az iszap és agyagszemcsék erősebben tapadnak egymáshoz, egyrészt mivel ezek
felülete nagyobb, mint a durvább szemcséké, másrészt pedig nagyobb mennyiségű humuszt és vizet képesek megkötni, ami szintén a szemcsék közötti tapadóerőt növeli.
Ennek következményeként az áttörésükhöz is nagyobb energia szükséges, ami növényélettani szempontból nagyon kedvezőtlen, mivel a növények fejlődését a kéreg áttörése
jelentősen lelassítja, így a növekedésre kevesebb erőforrás marad. A 60. ábrán jól látható, hogy az ugyanabba a textúra-osztályba tartozó talajmintákon képződött kérgek ellenállása között is jelentős eltérések lehetnek azok szemcseösszetételétől függően.

60. ábra A mikropenetrométerrel mért talajellenállás értékek
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5. TEREPI SZÉL- ÉS LEPELERÓZIÓS VIZSGÁLATOK
1.1.

Kutatási módszerek, a vizsgált területek bemutatása

A szél- és lepeleróziós vizsgálatainkat a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma tulajdonában lévő három, szántóföldi gazdálkodást folytató kísérleti telep területén, valamint a hajdúsámsoni kertségben kijelölt további egy mintaterületen végeztük (61. ábra; 2. táblázat):
•
•
•
•

Nyíregyházi Kutató Intézet (Westsik vetésforgó tartamkísérletek területe):
széleróziós és lepeleróziós vizsgálatok
Nagykállói Telep: széleróziós és lepeleróziós vizsgálatok
Kisvárdai Teichmann Telep: széleróziós és lepeleróziós vizsgálatok
Hajdúsámson, Fecske u. 26.: csak lepeleróziós vizsgálatok

61. ábra A Nyírségben elvégzett szél- és lepeleróziós vizsgálatok helyszínei

A széleróziós vizsgálatokhoz a három telep területen összesen 257 db, 1 méter hosszú
akáckarót helyeztünk ki, melyeket pontosan 30 cm-es mélységig kalapáccsal levertünk a
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homokos felszínbe. A méréseket 2011. január 18-án kezdtük el a nyíregyházi Westsik
Intézet területén.
2. táblázat A szél- és lepeleróziós mintaterületek fontosabb jellemzői
Mintaterület
neve
Nyíregyháza I.
Nyíregyháza II.
Nyíregyháza III.
Nagykálló I.
Nagykálló II.
Kisvárda I.
Kisvárda II.
Kisvárda III.
Hajdúsámson

EOV
y; x
848201;
297026
848207;
296940
848272;
296949
852639;
280931
853047;
281174
877853;
326014
877671;
325669
877365;
324956
852567;
254602

tszf. mag.
100,5103,5 m
101105,5 m
101,5103 m
134135,5 m
123,8124,8 m
103,6104,4 m
101,8102,3 m
106,0107,6 m
134135 m

Forma
garmada
garmada
garmada
parabolabucka
deflációs
lapos
deflációs
lapos
deflációs
lapos

Területhasználat

Talaj

szántó: rozs
(mellette burgonya)
szántó: rozs
(mellette csillagfürt)
szántó: rozs
(mellette csillagfürt)
parlag (mellette fasor és
szántó: napraforgó)
parlag (mellette földút és
szántó: napraforgó)
szántó: szöszös
bükköny (mellette tritikálé)

kovárványos
barna erdőt.
kovárványos
barna erdőt.
kovárványos
barna erdőt.
kovárványos
barna erdőt.
kovárványos
barna erdőt.
kovárványos
barna erdőt.
kovárványos
barna erdőt.
rozsdabarna
erdőtalaj
kovárványos
barna erdőt.

szántó: tritikálé

garmada

szántó: lucerna

parabolabucka

kert: szőlő és gyümölcsös

A karókat az egyes területek geomorfológiai és területhasználati adottságainak,
valamint a telepvezetők útmutatásai alapján, az általuk rendelkezésünkre bocsátott
területek szűkös lehetőségeinek figyelembe vételével helyeztük ki (62. ábra). Kisvárdán
csupán egy–egy vonal mentén 5 méterenként, a nyíregyházi és nagykállói telepeken
viszont már egy-egy nagyobb területet lefedő 5 x 5 méteres hálóban raktuk ki
mérőkaróinkat. A karók jellegzetes nyírségi formákra kerültek kihelyezésre, így
deflációs mélyedésekben, szélverte ill. szélárnyékos parabolabucka oldalakon és
buckatetőkön egyaránt vizsgáltuk a szél felszínalakító tevékenységét. A geomorfológiai
adottságok mellett figyeltünk arra is, hogy különböző, változatos területhasználati
módok mellett tanulmányozzuk a szél munkáját. Így a fiatal parlagterületektől, a
fasorok mentén elterülő viszonylag szélárnyékos helyszíneken, szöszös bükkönyös,
tritikálés és lucernás parcellákon át a széleróziónak leginkább kitett meredek
buckalejtők rozsvetéséig vizsgáltuk az eolikus folyamatokat.
A karók kihelyezését követően kéthetente történtek eróziós ill. akkumulációs
vizsgálatok, melyek során a karók aljától számított 30 cm-nél bejelölt vonalhoz
viszonyítva lemértük az akkumuláció és az erózió értékeit cm-ben. Összesen 10
leolvasásra került sor, melyek során voltak időszakok, amikor semmilyen, vagy csak
nagyon minimális, míg 4–5 alkalommal – területtől függően eltérő mértékben –
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jelentősnek mondható változásokat tapasztaltunk. Az egyes időszakok említésre
érdemes felszínváltozásait az eróziós és akkumulációs adatok Microsoft Excel és Surfer
8 szoftverben történő feldolgozása után térképeken, valamint grafikonokon ábrázoltuk.
A széleróziós mérések mellett teodolit és GPS segítségével feltérképeztük valamennyi
mintaterületet. Az adatokból Surfer 8 szoftver segítségével szintvonalas térképeket
készítettünk.

62. ábra A széleróziós mintaparcella kijelölése rozsvetésben egy garmada keleti lábánál („Nyíregyháza III.”, 2011.01.18)

Az eróziómérések helyszínéhez közel sekélymélységű fúrásokat végeztünk a területek
feltalaj–adottságainak meghatározása céljából. Valamennyi talajmintán elvégeztük az
alapvizsgálatokat. A minták szemcseösszetételét Köhn–féle pipettával, a mésztartalmát
Scheibler–féle kalciméterrel, a humusztartalmát káliumbikromátos-módszerrel (Tyurin–
módszer), végül a pH-ját elektrometriás mérőkészülékkel határoztuk meg.
A lepeleróziós vizsgálatokat a széleróziós parcellák mellett, illetve Hajdúsámson
kertségi területén végeztük el. Ezek során egyrészt a széleróziós vizsgálatokhoz használt
mérőkarók

mentén

tapasztalt

esővíz

areális

és

lineáris

lefolyása

okozta

anyagveszteségeket mértük (csak ritkán, kevés helyen volt a széleróziótól egyértelműen
elkülöníthető ez a folyamat). Másrészt valamennyi területen a homokbuckák lábánál
talajszelvényeket ástunk (63. ábra). A talajszelvények mélyítésének célja az volt, hogy
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megállapítsuk

a

csapadékvíz

által

a

buckatetőkről

és

-oldalakról

lemosott

üledékmennyiség vastagságát, amit helyenként az eltemetett, sötét színű, humuszban
gazdag egykori feltalajra rámosódott sárga színű homokréteg jól jelzett. A talajtani
vizsgálatok mellett a hajdúsámsoni kertségben geomorfológiai megfigyeléseket és
méréseket végeztünk, melyek eredményeit a kerttulajdonosok tapasztalataival
egészítettünk ki.
A vizsgált időszak (2011. 01. 15.–06. 15.) szél- és lepelerózió szempontjából legfontosabb meteorológiai adatait (csapadékmennyiség, szélsebesség, széllökések, szélirány)
internetes honlapok által biztosított archívumokból nyertük ki Nyíregyháza–Repülőtérre
vonatkoztatva, mely adatokat Excel segítségével diagramokon ábrázoltunk.

63. ábra Talajszelvényásás a nyíregyházi Westsik Intézet területén (2011.02.16.)

5.2. Terepi széleróziós vizsgálatok eredményei
5.2.1. Geomorfológiai adottságok
A terepi vizsgálatainknál arra törekedtünk, hogy változatos geomorfológiai és
különböző területhasználati adottságok mellett vizsgáljuk a szél felszínalakító munkáját,
a deflációt és az akkumulációt. Ezért pozitív és negatív formákon egyaránt végeztünk
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méréseket. A pozitív formák közül elsőként a Nyíregyházi Kutató Intézet (Westsik
vetésforgó) területén húzódó É–D-i irányú összetorlódott garmadasort választottuk ki,
melyen már az 1920-as évek végétől folynak vetésforgó kísérletek. Ezt a környezete
fölé 6–6,5 méterre kiemelkedő garmadavonulatot az É–ÉK-ies szelek hordták össze a
tőle északra elterülő szélbarázda homokanyagából. Az intézet kutatóinak elmondása
alapján a bucka gericvonalán és nyugati lejtőjén mutatkozik általában jelentős
homokmozgás, így ezen a repülőtér felé lejtő buckaoldalon két, egyenként 50 x 15
méteres széleróziós parcellát jelöltünk ki. Mindkettő területén az uralkodó szélirányra
merőleges rozsvetés található, az északabbi parcellát burgonya, míg a délebbit
csillagfürt hasznosítású terület határolja. A garmada keleti lejtőlábánál egy kisebb, 15 x
10 méteres széleróziós parcellát a mellette húzódó mezővédő erdősáv széleróziót
csökkentő hatásának kimutatására jelöltünk ki (64. ábra).

64. ábra A nyíregyházi széleróziós mintaparcellák helyzete a garmadáról készült szintvonalas
térképen

A „Kisvárda III.” mintaterület szintén egy garmadán került kijelölésre, csak itt a földbérlők miatt nem volt lehetőségünk nagyobb parcellát kialakítani. Csupán a bucka gerincvonalán végigfutó, ÉNy–DK-i csapású, 150 m hosszú karósorral kísérletezhettünk,
melyet a lucernás 1 m széles feltárcsázásával biztosítottak számunkra (69. ábra). A pozitív formák másik tipikus nyírségi képviselői az aszimmetrikus, fejletlen nyugati szárú
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parabolabuckák. A „Nagykálló I.” széleróziós mintaterületet egy ilyen forma fejlett,
keleti szárán keresztben jelöltünk ki, tanulmányozva ezzel a bucka szélverte (luv) és
szélárnyékos (lee) lejtőjén zajló folyamatokat szántóföldi és parlag környezetben (65.
ábra).
A Nyírség negatív formái közül a kisebb–nagyobb szélfújta mélyedések, deflációs laposok és szélbarázdák a legjellemzőbbek. Ilyen formákban került kijelölésre a „Nagykálló
II” (parlag), valamint a „Kisvárda I. (szöszös bükköny) és II. (tritikálé)” széleróziós
terület, ill. karósor (66., 67. és 68. ábra). Ezek az uralkodó szelek által kifújt deflációs
területek legfeljebb a talajvíz szintjéig mélyülhettek egykoron. Jelenleg a kifúvás folyamatát talajaik fizikai tulajdonságai mellett a területhasználatuk befolyásolja leginkább.

65. ábra A „Nagykálló I.” széleróziós mintaparcella helyzete az aszimmetrikus parabolabucka
fejlett szárán keresztben elhelyezve
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66. ábra A „Nagykálló II.” parlagon hagyott széleróziós mintaparcella helyzete egy deflációs
laposban

67. ábra A „Kisvárda I.” széleróziós karósor helyzete egy szélfújta
mélyedésben (szélbarázda), melyet szöszös bükkönnyel hasznosítanak.
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68. ábra A „Kisvárda II.” széleróziós karósor helyzete egy deflációs lapos
szélén. A területen jelenleg tritikálé tenyészkísérletek folynak.

69. ábra A „Kisvárda III.” széleróziós karósor helyzete egy garmada
gerincvonalán feltárcsázott lucernaföldön
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5.2.2. A vizsgált területek talajtani adottságai
A széleróziós vizsgálatokkal párhuzamosan fontos volt elvégezni az egyes
mintaparcellák talajtani elemzését is, hogy tudjuk értelmezni az egyes területek
felszínváltozásai között kimutatott eltéréseket. A talajtani elemzéseknél elsősorban a
feltalajra (0–20 cm) koncentráltunk, hiszen ennek fizikai és kémiai tulajdonságai
alapvetően meghatározzák a szél- és lepelerózió folyamatát, annak intenzitását.
Természetesen mélyebb rétegekből is vettünk mintákat, ezek elemzése az adott forma
talajtani folyamatainak megértése miatt volt fontos számunkra.
Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a homokbuckák és a deflációs mélyedések
nemcsak geomorfológiai, hanem talajtani szempontból is jelentősen különböznek
egymástól (3. és 4. táblázat, 70. ábra). A homokbuckák felszínén alacsony
humusztartalmú (0,8–0,9 %) enyhén savanyú, mészben szegény vékony humuszos
homoktalajok, vagy csak egyszerűen futóhomok váztalajok alakultak ki. Ezek uralkodó
szemcsefrakciója az apró homok (0,1–0,2 mm), amely 60–78 % közötti arányban van
jelen, a finom- és középszemű homoknak már lényegesen alacsonyabb, míg az iszap- és
agyagfrakciónak egyenesen elenyésző a részesedése. A domináns aprószemű homok
futóhomok frakciónak is nevezhető, hiszen a szél leginkább ezt a szemcsetartományt
tudja görgetve és ugráltatva átmozgatni, ami leginkább a szélverés és szélmarás
folyamatában, valamint a formák vándorlásában nyilvánul meg. Mindezt a szélcsatornás
kísérletek jól igazolták. A buckák oldalán lefelé haladva ez a viszonylag kedvezőtlen
talajtani adottság kedvezőbbé válik, amit a buckalábaknál vett minták elemzése és a
növényzet fejlettsége is alátámaszt. Itt már általában magasabb humusz- és
mésztartalom mellett a finomabb szemcsefrakció felé tolódik el az üledék mechanikai
összetétele, azaz az apróhomok mellett a finom- és porhomok, valamint az iszap és
agyagfrakció is valamivel nagyobb arányban van jelen.
Talajtani és mezőgazdasági szempontból a deflációs formák felszíne számít a
legkedvezőbbnek. Ezeknek a mélyfekvésű térszínek talajainak – hasonlóan a
buckalábakhoz – magasabb a humusz- és mésztartalma, bennük szintén jelentősebb a
finomabb szemcsefrakció, sőt helyenként már a finomhomok vezet, szemben az
apróhomok frakcióval. Ezek a kötöttebb talajfelszínek csapadék hatására könnyebben
kérgesednek, így a széleróziónak könnyebben ellenállnak. Ugyanakkor a talajvíz
közelsége miatt dúsabb vegetációjuk is segít az erózió megfékezésében. A „Nagykálló
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II” és a „Kisvárda II” mintaterületek talajtani elemzései igazolják leginkább a fentebb
leírtakat.
3. táblázat A talajtani elemzések összefoglaló táblázata I. Szemcseösszetétel. (szürkével kiemelve az uralkodó frakció)

70. ábra Négy felszínközeli talajminta (0–20 cm) szemcseösszetételi görbéje
(kék: Nagykálló-deflációs lapos; zöld: Nagykálló–buckaláb; narancssárga: Nagykálló–
buckatető; piros: Nyíregyháza–buckatető)
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4. táblázat A talajtani elemzések összefoglaló táblázata II.

Mész
Nk. II. defl. lapos
0-20 cm
20-40 cm
Nk. I. buckaláb K.
0-20 cm
20-40 cm
Nk. I. buckatető
0-20 cm
20-40 cm
Kisvárda I. szélb.
0-20 cm
20-40 cm
Kisvárda II. defl l.
0-20 cm
20-40 cm
Kisvárda III. bucka
0-20 cm
20-40 cm
Nyh. buckaláb K.
0-20 cm
20-40 cm
Nyh. buckatető
0-20 cm
20-40 cm
Nyh. buckaláb Ny.
0-20 cm
20-40 cm

pH(H2O) pH(KCl) Humusz

6,22
4,78

6,17
5,65

5,18
4,68

1,27
1,1

3,8
4,38

6,97
6,52

6,38
6,01

2,24
2,23

3,87
4,18

6,22
6,11

5,3
5,38

0,8
0,39

3,99
3,77

8,89
6

5,05
5,13

1,46
0,78

4,39
3,84

6,4
6,39

5,69
5,52

1,26
1,21

3,36
4,37

6,18
5,3

5,22
4,2

1,1
0,5

1,35
2,18

5,12
4,65

4,05
3,98

0,45
0,54

1,26
1,43

5,14
4,73

4,04
4,06

0,54
0,5

1,71
2,35

4,58
4,78

4
4

0,81
0,7

5.2.3. A szél- és lepeleróziós vizsgálati időszak főbb meteorológiai jellemzői
A geomorfológiai és talajtani adottságok mellett az eróziós vizsgálatokhoz szükséges
ismernünk a mérési időszak főbb meteorológiai paramétereit is, így a napi csapadékmennyiség, a szélsebesség és szélirány értékeket.
A napi hőmérséklet alakulását nem gyűjtöttük ki, mivel ez nem számít közvetlenül eróziós tényezőnek, bár a párolgás alakulását meghatározza, nem beszélve a fagy hatásáról,
ami méréseink kezdetét nagymértékben kitolta.
Közvetlenül befolyásolja viszont az erózió folyamatát a csapadékmennyiség alakulása.
A elmúlt évvel szemben 2011 első féléve nagyon száraznak bizonyult, összesen 161,7
mm csapadék hullott a nyíregyházi állomáson, melynek napi eloszlását a 71. ábra mu99

tatja. Ez alapján látható, hogy február elejétől március közepéig terjedő másfél hónapban viszonylag kevés csapadék hullott, ami viszont a legszelesebb időszaknak bizonyult. Ekkor a növényzetmentes homokfelszíneken jelentős homokmozgás indult meg.
Március közepétől április közepéig, valamint május második és június első hetében hullott említésre érdemes csapadék. A napi mennyiség maximumát június 6-án mérték
(12,8 mm).
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71. ábra A napi csapadékmennyiség alakulása a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság hidrometeorológiai állomásának adatai alapján
(Nyíregyháza, 2011. 01. 15.–06. 15)

A szélsebességet mutató 72. ábráról leolvasható, hogy a Nyírség tél végi–kora tavaszi
időszaka a legszelesebb, amikor átlagosan 20–30 km/h-ás szélsebesség mellett akár kétszer akkora széllökések is előfordulnak. A napi legnagyobb szélsebességet március 28án mérték Nyíregyházán (45 km/h), amit 60–70 km/h-ás viharos széllökések kísértek. A
Nyírség területén az É–ÉK-ies szelek uralkodnak, melyek a Hernád–völgy és a Vereckei–hágón törnek be a területre. Ezek mellett alárendelt szerepet kapnak a délies és keleties szélirányok (73. ábra).
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72. ábra A szélsebesség alakulása a Nyíregyháza-Repülőtér meteorológiai
állomáson (2011. 01. 15. – 06. 15)
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73. ábra A szélirányok alakulása a Nyíregyháza-Repülőtér meteorológiai
állomás adatai szerint (2011. 01. 15.–06. 15)

5.2.4. A terepi széleróziós vizsgálatok eredményei
A széleróziós adatok tanulmányozása és elemzése után megállapítható, hogy a vizsgált
területek közül a nyíregyházi három mintaparcellán zajlott le a legintenzívebb
felszínváltozás 2011 első félévében (5. és 6. táblázat).
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5. táblázat A nyolc széleróziós mintaterület minimális, maximális és átlagos felszínváltozásainak összegzése öt kiragadott leolvasási időszak adatai alapján (cm)

6. táblázat A vizsgált időszakban lezajlott átlagos és egységnyi széleróziós adatok összefoglalása

A nyíregyházi Westsik–vetésforgó területén a legnagyobb szélerózió április végéig zajlott le, míg a rozsvetés meg nem erősödött. Ekkor a legnagyobb erózió 3–4 cm, míg a
maximális akkumuláció csak 0,5–2 cm között alakult. Összességében az átlagos felszínváltozás -0,7 – -0,97 cm között változott, de a kora tavaszi hetekben ez az érték
meghaladta a -1 cm-t is. A garmada tetőszintjében és a lejtő felsőbb részein inkább az
eróziós folyamatok, míg a lejtő alján, valamint a szomszédos sivár növényzetmentes –
később burgonyával és csillagfürttel beültetett – parcella szegélyeken intenzívebb töltődési folyamatok zajlottak. Május közepétől a gyorsan növekedő, erősödő rozs a széleróziót mérsékelni tudta, sőt az akkumulációs folyamatok felerősödését eredményezte, amit
az átlagos felszínváltozási értékek növekedése jól jelzett (-0,25 – -0,8 cm). A bakhátas
burgonyafölddel határos „Nyíregyháza I.” terület szegélyzónájában a fellazított száraz
homokot a szél a rozstábla felé fújta, amit 1–2 méteres szélességben a rozsszálak hatékonyan megfékeztek, előidézve ezzel a terület legnagyobb, 6,5–8 cm-es akkumulációját
(74. ábra). A mintaterületen kívül azonban ennél jelentősebb töltődést tapasztaltunk,
hiszen az uralkodó szélirányra merőlegesen húzódó burgonyabakhátak közötti 20–30
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cm mély barázdákat a szél a buckatető közelében teljesen betemette az apróhomok frakcióval (75. ábra).

74. ábra A „Nyíregyháza I.” parcella felszínváltozása (2011. 05. 27.)

75. ábra Buckatetőn legintenzívebb a szél munkája, a bakhátas burgonyasorok közti 30 cm mély
barázdát a szél betemette homokkal („Nyh I.”, 2011. 05. 27.).

Ilyen intenzív akkumuláció a másik két nyíregyházi parcellán, parcellaszegélyen nem
zajlott le, ugyanis azokat a korábban elvetett és nem bakhátas művelésű csillagfürttábla
határolja, amely ezek szerint jobb védelmet nyújt a homokos felszínnek. A fasor mellé
telepített kisebb méretű „Nyíregyháza III.” széleróziós parcella területén mértük a
legnagyobb átlagos felszínpusztulás értéket március közepén (-1,29 cm), amely
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lombfakadás előtti állapotot tükröz. Később az átlagos erózió több mint a felére
csökkent.
Összességében a három nyíregyházi területen az átlagos felszínváltozás a félév során
végig negatív tartományba esett, tehát pusztult a felszín. A térfogatszámítások alapján a
„Nyíregyháza I.” területen 4,65 m3/750 m2, a „Nyíregyháza II.” parcellán 6,81 m3/750
m2 , míg a „Nyíregyháza III.” területen 1,26 m3/150 m2 feltalaj szél általi erózióját
mutattuk ki.
A nagykállói telep területén elterülő parabolabuckán kijelölt parcella lényegesen kisebb
eróziós és akkumulációs maximumokat, valamint felszínváltozási átlagot mutatott, mint
a nyíregyházi homokbucka felszíne. A legnagyobb erózióra -1,5 – -2,2 cm, míg a
maximális akkumulációra 0,6 – 5,5 cm közötti értékeket kaptunk. Itt is megfigyelhető
volt az április végéig tartó széleróziós időszak (-0,4 cm-es átlagos felszínpusztulás),
amit májustól akkumulációs periódus követett (0,3 cm-es átlagos töltődés). A
parabolabucka fejlett szárán keresztben felvett parcella Ny-i területén (szélverte, luv
oldal) főleg az erózió, míg a K-i részén (szélárnyékos, lee oldal) az akkumuláció
dominált (76. ábra). A májusi és júniusi intenzív akkumuláció a parcella északi
szegélyében jelentkezett leginkább, ahol a parlagon hagyott széleróziós terület a
művelésbe fogott buckafelszínnel találkozott. A napraforgó magágy előkészítés és vetés
után fellazított homokfelszínt a szél erőteljesen megmozgatta, és az eróziós karósor
közé fújt homokot az akkorra már 20–30 cm-es magasságot elért parlagi gyomvegetáció
(parlagfű és fehér libatop) megkötötte (+5-5,5 cm). Mivel az egyes leolvasási időszakok
átlagos felszínváltozási értékei nagyjából kiegyenlítették egymást, így összességében
csak nagyon minimális, -0,025 cm/900 m2-es átlagos szélerózióval számolhatunk, ami
0,025 m3 / 100 m2-es felszínpusztulásnak felel meg.
A parabolabuckától ÉK-re elterülő deflációs lapos területén végig a kifúvás volt a
jellemző, ami -1,5 – -3 cm-es eróziós, és 0,6 – 1,5 cm-es akkumulációs maximumokkal,
valamint összességében -0,52 cm-es felszínpusztulási átlaggal volt jellemezhető. Ezek a
közepes értékek véleményünk szerint nemcsak a szél, hanem a lefolyó csapadékvíz
lepeleróziójának tudható be. Mivel ennek a deflációs laposnak a kötöttebb talajfelszíne
jól kérgesedett, valamint a késő tavaszi – kora nyári időszakban jelentős gyomrobbanás
történt, így magyarázható a felszín csekélyebb változása (77.–78. ábra). E fenti okok
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miatt az utolsó leolvasások alkalmával szinte semmilyen eltérés nem mutatkozott. A
főképpen a kora tavaszi időszakban bekövetkezett változások miatt 2,74 m3 /525 m2-es
eróziót mutattunk ki, ami 0,52 m3 / 100 m2-es humuszos feltalajveszteségnek felelt meg.

76. ábra A „Nagykálló I.” parcella (parabolabucka) felszínváltozása
(2011. 05. 27.)

77. ábra A „Nagykálló II.” parcella (deflációs lapos) felszínváltozása
(2011.04.15.)

A kisvárdai Teichmann Telep területén a legjelentősebb széleróziót a telep északi részén
elhelyezett „Kisvárda I.” parcellában mértük. Ezen a laza homokos, kevésbé kötött
felszínű nyílt területen az uralkodó északias szelek útjában semmilyen akadályt nem
találtunk, így a széleróziós karósor mentén, a telep munkatársainak köszönhetően
állandóan vegetációmentesen tartott (vegyszerezett) sávban a nagykállói deflációs
laposhoz hasonló széleróziós értékeket kaptunk. Az akkumuláció valamennyi
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leolvasásánál elenyésző volt, csupán a karósor elején jelentkezett (79. ábra). Az átlagos
felszínpusztulás -0,552 cm volt 100 m hosszú szakaszon.

78. ábra A „Nagykálló II.” (deflációs lapos) területén a felszín kérgesedése, majd a gyomosodás miatt csak kisebb változások zajlottak le (2011.04.27)

A vizsgált széleróziós területek közül a legegyhangúbb, legkisebb változásokat mutató
területe a „Kisvárda II.” karósor volt a Jékei út mentén. Ez az egyik legmélyebben fekvő vizsgált terület nem igazán kedvezett a széleróziónak, hiszen egyrészt talaja a legkötöttebb valamennyi vizsgált talaj közül, ezért könnyen kérgesedett. Másrészt az uralkodó szélirányra merőleges útmenti fasor, valamint a gyorsan fejlődő szomszédos tritikálé
vetés szélárnyékos helyet teremtett, így csak minimális felszíni változásokat tapasztaltunk, a leolvasott értékek közel voltak a nullához. Egyedül a 7. és 13. karónál mértünk
cm-es nagyságrendű eróziót, amihez feltehetően a csapadékvíz karómenti leszivárgása
és vertikális, ill. horizontális anyagtranszportja is hozzájárult. Átlagosan végig az erózió
dominált, értéke csupán -0,042 cm/100 m-nek bizonyult. Ha viszont tisztán a szél munkáját vizsgáljuk, akkor ez a terület inkább akkumulációs térszínnek tekinthető.
Az utolsó vizsgált széleróziós terület a Kisvárdáról Pap–Nyírlövő felé vezető műút déli
oldalán emelkedő garmada gerince volt. Ezen az évek óta lucernásként hasznosított
buckán a Teichmann Telep kutatóinak közreműködésével 1 méter széles sáv
feltárcsázásra

került,

amit

gyomirtószerrel
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növényzetmentesen

tartottak

az

eróziómérések végéig. Az uralkodó széliránnyal nagyjából megegyező csapású, 150 m
hosszú karósor mentén a kora tavaszi időszakban főképp a kifúvás folyamata dominált,
amit április végétől már jelentősebb akkumuláció váltott fel, melynek értéke 0,4 cm
körül alakult (80. ábra). Ebben szerepe lehetett az út menti fasor lombfakadás utáni
széleróziót csökkentő hatásának. Emellett a fejlődésnek indult lucerna is árnyékoló
hatást fejtett ki a kopár felszínre. Ezen a fellazított kopár homokos talajfelszínen
meginduló kis intenzitású É–D-irányú szemcsemozgás a karók tövében töltődésként
jelentkezett. Összességében egyedül ezen a „Kisvárda III.” mintaterületen tapasztaltunk
a teljes féléves méréssorozat adatainak átlagaiból számított pozitív előjelű
felszínváltozást, ami 0,25 cm/ 150 m-es akkumulációnak adódott.
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79. ábra A „Kisvárda I.” széleróziós karósor mentén mért felszínváltozások a kiválasztott négy
leolvasási időszakban

A csaknem fél évig tartó széleróziós vizsgálatok összegzéseként megállapítható, hogy a
felszínek változása a geomorfológiai helyzettől, a talajok típusától, kötöttségétől, a szél
intenzitásától, valamint az adott terület, ill. környezetének területhasználati módjától
nagymértékben függ. Az átlagos felszínváltozási értékek legnagyobb szórását és egyben
a legkisebb eróziós értékeket Kisvárdán kaptuk, hiszen itt a jelentősebb széleróziós
területnek számító szélbarázdától a csekély változást felmutató, kötött, szélárnyékos
laposon át az inkább akkumulációs térszínnek minősülő garmadagerincig változatos
jellegű területek tanulmányozására kerülhetett sor.
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80. ábra A „Kisvárda III.” széleróziós karósor mentén mért felszínváltozások a kiválasztott
négy leolvasási időszakban

A nagykállói területeken már valamivel jelentősebb volt a szélerózió folyamata, de itt is
eléggé szórnak az átlagos adatok.
Széleróziós szempontból a leglátványosabb mintaterületnek a Nyíregyházi Kutató
Intézet területén lévő három parcella bizonyult. E három terület felszínváltozási
tendenciája egyértelműen az intenzív szélerózió, defláció felé mutat, az átlagos értékeik
szórása a legkisebb a három település mintaterületei közül.

5.2.5. Terepi lepeleróziós vizsgálatok eredményei
A nyírségi lepeleróziós kutatásaink három részből álltak. Egyrészt a széleróziós
kísérleteknél használt mérőkarók mentén vizsgáltuk e jelenséget, másrészt talajszelvények rétegtani elemzésével, harmadrészt pedig kiskertekben tapasztalható
geomorfológiai

változások

tanulmányozásával

igyekeztünk

jellemezni

ezt

a

mezőgazdasági szempontból káros folyamatot. Ezek során arra kerestük a választ, hogy
a buckaoldalakon lefolyó csapadékvíz milyen mértékű anyaglehordást, talajveszteséget
okoz, azaz az areális, vagy lepelerózió nagyságrendjét szerettük volna különböző
módszerekkel meghatározni. Itt azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy a szélés a lepelerózió folyamatát nem mindig sikerült egymástól szétválasztani.
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A megfigyeléseink első részét képező mérőkarós vizsgálatok során mindhárom
korábban bemutatott széleróziós mintaterületen azt tapasztaltuk, hogy a csapadékos
időszakok után a homokfelszíneken megjelentek a csepperózió nyomai, valamint a
lefolyó víz hatására keletkezett kisebb–nagyobb negatív formák, melyek mentén a kis
kohéziójú homokszemcsék könnyedén elmozdultak. A nedvesebb időszakokban az
összetapadt homokszemcséket a szél nem tudta mozgatni, tehát az anyagveszteség
egyértelműen a lepelerózió számlájára írható. Egyes mérőkarók esetében, az aljuknál
bejelölt kezdővonalhoz képest a vizsgálati időszakban 1–2 cm-es lepeleróziót tudtunk
kimutatni, melyet az alábbi ábrák igazolnak. A lejtőn lefolyó víz areális eróziója mellett
meg kell említeni a kötöttebb talajok esetében a talajrepedések mentén leszivárgó vizek
vertikális anyagtranszportját is, melyre a nagykállói és kisvárdai deflációs laposok
esetében találtunk példákat (81. és 82. ábra). Természetesen lehetetlen volt minden
esetben megállapítani, hogy ezekből az eróziós értékből a szélerózió mekkora részt tett
ki, hiszen a leolvasási időszakok között eltelt egy-két hét minden napján nem volt
módunkban ellenőrizni a karók állapotát.
Lepeleróziós vizsgálataink második módszere a buckalábaknál mélyített talajszelvények
tanulmányozása volt. Ennél a módszernél abból indultunk ki, hogy a természetes
vegetációval

(homokpusztai

tölgyesek,

zárt

homoki

száraz

gyepek)

borított

buckaoldalakon a növényzet védelme mellett nem zajlik erózió. Az erdő letermelése,
vagy a gyepek feltörése után ez a védelem megszűnik, így antropogén hatásra mind a
szél-, mind pedig a lepelerózió elkezdi formálni a felszínt. A talajszelvény ásásakor
tulajdonképpen eltemetett talajokat kerestünk, azaz az egykori kovárványos barna
erdőtalaj humuszban gazdag „A” szintjére rakódott, lepelerózióval lemosódott sárga
homokréteg vastagságát szerettük volna lemérni. A széleróziós parcellák mellett
létesített talajszelvények közül a nyíregyházi két szelvényben megtaláltuk a sárga
homokkal eltemetett egykori humuszos feltalajt. A garmada keleti lábánál ásott
szelvényben 50–55 cm, míg a nyugati szélénél 30 cm mélyen húzódik ez a sötét színű
eltemetett talajréteg (83. ábra). A kisvárdai és nagykállói 1 m mély talajszelvényekben
lemosódott, zavart, turbált üledékeket találtunk a gödör aljáig, alattuk eltemetett
talajszint nem mutatkozott. Feltehetően tovább kellett volna ásnunk a talajszint
eléréséhez
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81. ábra A jó kérgesedő repedezett talajfelszínen látható a víz oldó és mechanikai
hatása („Nagykálló II.”, 2011. 04. 15.)

82. ábra A „Kisvárda II.” területen a 13. karó mentén kialakult üregesedés és eróziós
nyom a víz munkájának következménye (2011. 04. 15.)
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.
83. ábra A nyíregyházi garmada K-i lábánál ásott talajszelvény az 50 cm mélyen lévő
eltemetett talajréteggel (2011. 02. 16.)

Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a lepelerózió ütemét, azaz az egységnyi idő alatt
lemosódott talaj ill. homokos üledék mennyiségét, tudnunk kell az erózió
rendelkezésére álló időt. Ehhez az I. II. és III. osztrák-magyar katonai felmérés
térképszelvényeit használtuk fel, amelyek jól mutatják az egyes időszakokban a
területhasználat változásait. Ezek alapján látható, hogy a jelenlegi Nyíregyházi Kutató
Intézet területén egészen a 20. század elejéig biztosan nem folyt mezőgazdasági
művelés. A jelenlegi kísérleti gazdaság területén a 18. és 19. századi katonai felmérések
száraz gyepeket jeleznek, azok mellett pedig erdőségeket jeleznek. A kutató intézet
történetét fellapozva tudjuk, hogy a Debreceni Mezőgazdasági Kamara javaslatára
Nyíregyháza város 1926-ban 29 hektár területen hozta létre a Homokkísérleti
Gazdaságot, és felépítette a Téli Gazdasági Iskolát. Az intézmény alapításának célja a
nyírségi homoktalajok hasznosításának kutatása, az elért eredmények bemutatása és a
szakmai képzés volt. A vetésforgó kísérletet 1929-ben állította be Westsik Vilmos. A
kísérletek a savanyú homoktalajok tápanyag-szolgáltató képességének javításával
foglalkoztak és foglalkoznak jelenleg is.
Mindezekből következik, hogy a lemosódott 50–60 cm, valamint 30 cm vastag
homokos üledék közel 80 év terméke. A bucka két oldalán tapasztalt eltérő vastagságú
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üledék feltehetően a különböző lefolyási viszonyok miatt adódhatott. Ha átlagban 45
cm-es lepusztulást vesszük alapul, akkor 0,5 cm/éves lepelerózióval számolhatunk.
A kisvárdai és nagykállói vizsgált parcellák helyén az I. és II. katonai felmérések
szántókat jeleznek, azaz 1785 óta biztosan művelik e területeket. Ez alapján biztosan
állíthatjuk, hogy több mint 225 éve zajlik felszínükön az erózió. Ha a 0,5 cm/ éves
lepusztulással számolunk, akkor a művelt buckafelszínekről több mint 110 cm anyag
erodálódhatott le.
A lepeleróziós vizsgálatainkat a hajdúsámsoni kertségben elterülő parabolabucka
felszínén lévő kiskertek geomorfológiai tanulmányozásával egészítettük ki. A közel 30
éve kiosztott hétvégi telkeken zöldség- és gyümölcstermesztést, azaz kertgazdálkodást
folytatnak a tulajdonosok. A folyamatos talajlazítás miatt, a helyenként nyílt
homokfelszíneken a szél-, de legfőképpen a lepelerózió jelentős anyaglehordást
produkált. Ez az anyaghiány elsősorban a telekhatárok markáns szintkülönbségében
mutatkozik meg a kerítés két oldalán (84. ábra). A buckatető felé eső, magasabb
térszínen lévő telkek talajszintje átlagosan 30 cm-es lépcsővel esik le a mélyebb telkek
szintjére.

84. ábra A hajdúsámsoni telek kerítése mentén 30 év alatt markáns szintkülönbség alakult ki
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A kerttulajdonosok elmondása szerint ez a lépcső évek során lassan, fokozatosan alakult
ki, bizonyítva a folyamatosan ható lepelerózió tényét. E geomorfológiai megfigyelés
alapján Hajdúsámsonban 30 év alatt 30 cm-es eróziót állapíthatunk meg, ami 1 cm /
éves lepusztulásnak felelt meg.
A kertségi nem pormentesített utcák területén is észrevehető a lepelerózió hatása, hiszen
az autónyomokban nagyobb esőzések alkalmával jelentős homokmennyiség mosódik le
a buckaközi mélyedés felé. E folyamat során, a kerítések mellett létesített betonjárdák
szintjéhez viszonyítva az utak – különösen a keréknyomok – szintje egyre mélyebbre
kerül (68. ábra). Méréseink szerint 10 év alatt közel 20 cm-rel alacsonyodott az utca
szintje, ami elsősorban a felületi lemosás, azaz a lepelerózió következménye.

85. ábra A kertségi utak felszíne is folyamatosan alacsonyodik a lepelerózió következtében
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6. A MEZŐVÉDŐ ERDŐSÁVOK MINŐSÍTÉSE
6.1. A mezővédő erdősávok szerepe a szélerózió elleni védekezésben
A mezővédő erdősávokat azért telepítik, hogy egy terület fölött lecsökkentsék a szél
sebességét és ezáltal kiküszöböljék a szél káros hatásait. Általában fákból vagy bokrokból állnak, de előfordul évelő vagy egyévi növényekből, fűfélékből, sövényekből álló
erdősáv is. Az erdősávok közvetlen vagy közvetett szerepet játszhatnak egy terület védelmében. Közvetlen szerepet játszanak azzal, hogy lecsökkentik a szél sebességét (ezzel csökkentik a terület erozivitását), közvetettet pedig azzal, hogy a szélárnyékos terület mikroklímájának javításával hozzájárulnak a terület erodibilitásának mérséklődéséhez.
A szélakadályok és szélfogók kétféle módon befolyásolják a szélerózió folyamatát.
Egyrészt annyira lecsökkentik a szélsebességet a szélárnyékban, hogy megakadályozzák
a talaj mozgását. Másrészt pedig csökkentik a tábla hosszát és ennek következtében a
részecskék mozgására rendelkezésre álló terület nagyságát. Habár a felszín fölött áramló
szél nagyon változatos és turbulens lehet, a szélvektor fő komponense a felszínnel párhuzamosan halad. Az áramló szél sebessége a súrlódás miatt közvetlenül a felszín felett
nulla. A súrlódás nagysága a felszín érdességétől függ. Növényzettel borított felszín
esetén annak magassága, széllel szembeni ellenállása és fajösszetétele határozza meg a
szélre kifejtett súrlódást. Mezővédő erdősávok alkalmazása esetén növekszik a felszín
érdessége és helyes tervezés esetén jelentősen csökken a szél sebessége és ezáltal növelhető a biztonságosan használható földterületek nagysága.
Meghatározott térségben célszerűen elhelyezett vagy meglevő kisebb nagyobb erdőfoltok és fásítások döntően befolyásolják és megváltoztatják a terület klimatikus, edafikus,
egészségügyi, tájesztétikai, eróziós, termékenységi viszonyait. Meghatározzák a térségben élő szervezetek bizonyos, de döntő fontosságú életfunkcióinak feltételeit, folyamatait, illetve tényezőit. Mindezen kedvező hatások eredőjeként a környezet az ember
számára egészségesebbé, szebbé, kulturáltabbá válik.
Az erdősávok biológiai hatásának eredőjeként a területen kialakul a megfelelő
biogeocönózis, amely nagymértékben fokozza a védett terület teljesítő képességét. Itt
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elsősorban a hasznos madár-és rovarvilág betelepülésére gondolunk. Az erdősávok telepítése különösen fátlan alföldi vidékeken igen jelentős egészségügyi hatást is kelt.
Az erdősávokban – különösen a gyorsan növő fafajok alkalmazásával – nagy mennyiségű ipari nyersanyag termelhető meg, amelynek értékét növeli az is, hogy elsősorban
korábban fátlan területekről nyerhetjük ezt a faanyagot. Ezen túlmenően az erdősávok
elősegítik különböző technikai nyersanyagok nyerését, az erdősávban telepített gyümölcsfák pedig a lakosság ellátását egészíthetik ki. Jelentős szerepet játszanak az erdősávok az állattartás fejlesztésében, egyrészt a korszerű szakaszos legelés biztosításával,
másrészt az állattartáshoz szükséges faanyag megtermelésével. A felsorolt kedvező hatások következményeként a mezőgazdasági növények terméshozama emelkedik, lehetővé válik a területen igényesebb mezőgazdasági kultúrák termesztése, s ezáltal az erdősávok telepítése gazdaságilag is indokot és szükséges.

6.1.1. A levegő áramlása az erdősávok környezetében
A mezővédő erdősávok lecsökkentik a légáramlás sebességét és egy meghatározott távolságig védelmet nyújtanak a szélerózió ellen. A szél sebességének a változását a magassággal az alábbi képlet fejezi ki:

ahol Uz a horizontális átlagsebesség (m/s) z magasságban, u* a súrlódási sebesség, k a
von Kármán állandó (értéke 0,4), z a szélsebesség mérés magassága (m), z0 az érdességi
paraméter (m), d0 a referencia távolság (m) és Ri jelzi, hogy az átlagos szélsebesség
értéke a Richardson-számtól is függ. A Richardson-szám az atmoszférikus stabilitás
mérőszáma, értéke természetes stabilitási feltételek mellett közelít a nullához. Ebből az
egyenletből nyilvánvaló, hogy mind a felszín érdessége, mind pedig a légkör stabilitása
befolyásolja az erdősávok körüli áramlatokat.
Az a tény, hogy a mezővédő erdősávok milyen mértékben csökkentik le a szél sebességét és az áramlat turbulenciáját, meghatározza azt is, hogy mekkora védelmet nyújtanak
a szélárnyékban húzódó területnek. Ezért célszerű röviden összefoglalni a légáramlási
mintázatokat, amelyek az erdősávok környezetében alakulnak ki. Ezeket az áramlási
régiókat, valamint a szélsebesség magassággal való változását (vagyis a szélprofilt) a
86. ábra szemlélteti.
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86. ábra Az áramlási zónák elhelyezkedése egy szélirányra merőlegesen elhelyezkedő erdősáv
esetén, természetes légköri feltételek mellett. (JUDD et al. után)

A közelítő áramlatot és annak szélprofilját (86. ábra, A-val jelölt rész) a légkör stabilitása – semleges légköri helyzet esetén a szélsebesség értéke logaritmikusan növekszik a
magassággal – és azon terület érdességi tényezője határozza meg, amely terület felett a
szél fúj. A mezővédő erdősávok előtt, mintegy öt famagasságnyi távolságra a levegő
áramlási sebessége lecsökken. Amint a szél eléri az erősávot, a levegő egy része keresztüláramlik rajta. Az erdősávon keresztüláramló levegő sebessége a fák által kifejtett
súrlódás miatt lecsökken és kialakul a lecsökkent áramlási zóna, közvetlenül az erdősáv
mögött (86. ábra, C-vel jelölt rész).
Az áramlás nagyobb része (az erdősávon átáramló levegő mennyisége az erdősáv áteresztőképességétől függ) áthalad az erdősáv fölött (86. ábra). Ezt a feláramlást jól jelzi
a szélsebesség értékeinek növekedése is. Az a réteg, ahol a szélsebesség értékei megnőnek, az erdősáv fölött az uralkodó famagasság 1,5-szereséig terjed (McNAUGHTON,
1988). Az áramlás szerkezetének megváltozása jól látszódik a 86. ábrán (B-vel jelölt
rész). A szélprofil görbéjének megváltozását az erdősáv fölött gyorsan, az erdősáv mögött pedig lassan áramló levegő találkozásából kialakuló örvénylő mozgás alakítja ki
(86. ábra, B-vel jelölt rész).
A védett terület (amely a szélcsendes zónában található, 86. ábrán D-vel jelölve) alakja
nagyjából háromszöget formáz, amelynek határait az erdősáv, a felszín, valamint az
erdősáv tetejétől a talajfelszínig húzott átfogó jelöli ki, úgy hogy az átfogó az uralkodó
famagasság 3–8-szoros távolságnál metszi a felszínt. A legalacsonyabb szélsebesség
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(Umin) a szélcsendes zónában mérhető, és az áteresztőképesség növekedésével egyre
közelebb kerül az erdősávhoz. A szélcsendes zónában mozgó levegő turbulenciáját az
erdősávból kiáramló levegő növeli (McNAUGHTON, 1988). Ez utóbbi mennyiségét
pedig elsősorban az erdősáv szerkezete, valamint az erdősávot elérő áramlás tulajdonságai határozzák meg. Ezek az örvények jóval kisebbek és energiaszegényebbek, mint
azok, amelyek a szélfelőli oldalon alakulnak ki. Ha egy erdősáv nagyon sűrű (ϕ≤0,3), a
szélcsendes zónában az áramlások iránya megfordul (SCHWARTZ et al., 1995; WANG
–TAKLE, 1996).
A szélcsendes zóna felett egy turbulens zóna alakul ki (X>10H távolságnál, ahol H az
uralkodó famagasság), amelyet átkeveredési zónának (86. ábrán E-vel jelölt rész) neveznek, és amely beleolvad az egyensúlyi zónába, ahol a szélprofil görbe logaritmikus
alakja újra kialakul. Az átkeveredési réteg az erdősáv tetejétől indul, ahol a szélprofil
görbe átalakul és a felszínt 5H távolságra metszi az erdősáv mögött. A turbulensen
áramló levegő ezen zónáját, amely a szélcsendes zóna mögött alakul ki „ébredési” zónának nevezik.
Ugyanez a jelenség játszódik le a légnyomás alakulásában is. Amikor a szél megközelíti
az erdősávot a felszínen a légnyomás megnő: a maximumát a szélfelőli oldalon éri el.
Amikor a szél átáramlik az erdősávon, akkor viszont a légnyomás lecsökken: a minimumot közvetlenül az erdősáv mögött éri el. Ezután a légnyomás fokozatosan növekszik: az eredeti állapotot az uralkodó famagasság 10-szeres távolságánál éri el (87. ábra). A szélfelőli és a szélárnyékos oldal közötti légnyomáskülönbség nagysága a mezővédő erdősáv szerkezetétől függ (WANG –TAKLE, 1997).

6.1.2. A szélsebesség értékeinek változása a mezővédő erdősávok
környezetében
A szélsebesség mért szélprofil értékeinek változását mutatja a 88. ábra egy közepes porozitású erdősáv esetén. A mérési eredmények szélcsatorna kísérletekből származnak,
ahol a mezővédő erdősávokat összedrótozott szövettel helyettesítették (JUDD et al.
1996).
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87. ábra A légnyomásértékek koefficiensének változása a talajfelszín közelében a szélfelőli és a
szélárnyékos oldalon, három különböző áteresztőképességű erdősáv esetén. A távolság értékei a
szélfelőli oldal esetén pozitív, a szélárnyékos oldalon pedig negatív előjellel vannak feltüntetve
(WANG –TAKLE után).

88. ábra Az átlagos szélsebesség szélprofiljainak változása egy közepes áteresztőképességű
erdősáv esetén (JUDD et al. után)

A 88. ábra szélprofil görbéje összehasonlítható a 89. ábra szélsebesség profiljával. Ez
utóbbi egy 50%-os áteresztőképességű egysoros erdősáv környezetében készült
(BRADLEY–MULHEARN, 1983). A szélprofil görbe hasonló alakja bizonyítja, hogy a
szélcsatornában is valósan lehet reprezentálni az erdősávok körüli áramlásokat. Mind a
szélcsatorna (88. ábra) mind a terepi mérések (89. ábra) azt igazolják, hogy a mezővédő
erdősávok felett jelentősen megváltozik a szél energiája. Ez három tényezőnek köszönhető: felgyorsul az áramlás a mezővédő erdősáv teteje fölött és a mezővédő erdősávok
lombkorona szintje alatt (habár ez utóbbit csak szélcsatornában sikerült kimutatni), közvetlenül a mezővédő erdősávok mögött viszont lecsökken a szél sebessége. Az erdősáv
mögötti szélárnyékos részen a szélprofil görbében meglévő törés (ami a szélsebességben történő változást jelzi) eltűnik, ahogyan távolodunk az erdősávtól, egészen addig,
amíg a görbe újra felveszi a logaritmikus alakot.
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89. ábra A szélsebesség értékeinek változása a magassággal egy egysoros, közepes porozitású
fasor környékén. A szélprofil értékei normalizáltak – U a különböző magasságokban (Z) mért
szélsebesség értéke az erdősáv szélárnyékos oldalán (az ábrán a szélprofil görbék mellett látható értékek), U0 pedig a 4 méteres magasságban mért szélsebességek értéke
(BRADLEY–MULHEARN után)

A 90. ábrán látható, hogy az ugyanazon magasságban mért szélsebesség hogyan változik különböző porozitású erdősávok előtt és mögött (a szélsebesség értéke az erdősáv
előtt feláramló szélsebességérték százalékában kerül kifejezésre).
Mintahogyan a 90. ábrából kitűnik, jelentős szélsebesség csökkenés következik be az
erdősáv szélárnyékos oldalán (mintegy 0– 5H távolság között), a minimumát 2–8H között éri el (az áteresztőképességtől függően); az eredeti szélsebesség 80%-a 20H távolságban áll vissza, míg az eredeti érték 30H távolságnál. Ez azt jelenti, hogy a széltől
védett terület kb. az uralkodó famagasság 5–20szorosáig tart.

90. ábra Az átlagos szélsebesség értékek változása az erdősáv mentén különböző áteresztőképességű erdősávok esetében (WANG–TAKLE után)
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A leírások sokáig kizárólag a mezővédő erdősávok szélsebesség csökkentő hatásával
foglalkoztak, azonban az erdősávok a légáramlat turbulenciájára is hatással vannak.
Mivel a turbulens légáramlatok vízgőzt és hőt továbbítanak az atmoszférába, ezért az
erdősávok a turbulens légáramlatokra gyakorolt hatáson keresztül módosítják a vízfelhasználást és a mikroklímát is.
A 91. ábra a horizontális szélsebesség eltéréseit (σu2) mutatja be, amely érték az áramlatban meglévő turbulencia mérőszáma. Az ábrán jól látható, hogy az erdősáv tetejénél
egy vékony, nagyon turbulens réteg helyezkedik el. A réteg vastagsága függőleges
irányban növekszik a szélárnyékos részen, és nagyon különbözik a szélcsendes zóna
turbulenciájától (lásd 86. ábra). Az átkeveredési réteget az erős nyírási feszültségek
hozzák létre. Ennek a jelenlétét a σu2-profiljában a szélárnyékos oldalon meglévő „orr”
mutatja, ahol Z=H (91. ábra), vagyis ez a „kiugrás” ott alakul ki, ahol a szélsebességmérés az uralkodó famagasságnak megfelelő távolságnál történik az erdősáv mögött. A
megnövekedett turbulencia zónája – mint ahogyan az a σu2 relatív növekedéséből is látszik – az erdősávtól távolodva egyre csökken a szélárnyékos részen.

91. ábra A horizontális szélsebesség eltéréseinek (m2/s2) vertikális profiljai
(JUDD et al. után)

6.1.3. A mezővédő erdősáv szerkezetének hatása a védett területre
Az erdősáv hatékonysága elsősorban a szerkezetétől függ, amit a magassága (H), hossza
(L), iránya, szélessége (W), folytonossága és a keresztmetszete határoz meg. Ezen kívül
figyelembe kell venni az erdősávot alkotó egyes növényzeti elemek összetételét, amit a
növényzet részeinek formája (szár, levél, törzs, stb.) azok mérete és elrendeződése határoz meg; valamint az erdősávok áteresztőképességét is. Ez utóbbit a porozitás határozza
meg (ϕ), amely az erdősávot alkotó faegyedek között meglévő üres részek arányát jelenti. Minél kisebb a ϕ értéke, annál kisebb az erdősáv porozitása és áteresztőképessége.
121

Ahhoz, hogy egy mezővédő erdősáv hatékonyságát meghatározzuk, nem csak a szélsebességre gyakorolt hatását kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a védett terület
egészére milyen hatást gyakorol. A mezővédő erdősávok minőségi és mennyiségi jellemzésére használt leggyakoribb mérőszámok a következők:
•
•
•
•
•
•

•

U/U0 vagy (U0-U)/U0) – a mezővédő erdősáv mellett mért szélsebesség (U)
és a feláramló szél sebességének (U0) hányadosa. Mindkét szélsebesség értéket ugyanabban a magasságban kell mérni.
Umin – a minimális szélsebesség (a szélvédett területen).
Xmin – a távolság addig a pontig, ahol a minimális szélsebesség mérhető.
Xs – az a távolság ahol U/U0<c, ahol a c tetszőleges faktor, általában 0,7
vagy 0,8.
Az erdősáv magassága: Ez az a pont, ahol a turbulens átkeveredő réteg elkezdődik, és ez határozza meg a védett terület nagyságát (XS).
Az erdősáv porozitása: Ez a legfontosabb, a védett terület nagyságát (U/U0,
Umin), az Xmin-t és a szél sebességét meghatározó tényező. A numerikus
szimulációk szerint az erdősáv áteresztőképessége a védett terület nagyságát
is befolyásolja (WANG – TAKLE, 1997). A porozitás jórészt a mezővédő
erdősáv szerkezetétől és szélességétől függ, de hatással van rá a szél sebessége és iránya is.
Az áramlat turbulenciája: ez befolyásolja a turbulens keveredő réteg kiterjedésének mértékét, és így a védett terület nagyságát. Ezt a felszín érdessége
(felszínborítottság, topográfia) és az atmoszférikus stabilitás befolyásolja.

A porozitás és a védett terület nagysága közötti kapcsolat tisztán látszik a normalizált
szélsebesség különbségek ([U0-U]/U0) profilján (92. ábra) és az U/U0 térbeli változásán
a 90. ábrán. Mindkét ábra azt mutatja, hogy a szélsebesség csökkenés nagyobb egy alacsony porozitású erdősáv szélárnyékában, mint egy magasabb porozitásúéban. A 90.
ábra szerint, az Xmin közelebb kerül az erdősávhoz, ha csökken a porozitás. A nagy áteresztőképességű erdősávok esetén a védett terület nagysága elhanyagolható. A nagyon
sűrű erdősávok szélárnyékos oldalán viszont turbulenciák alakulnak ki (VAN EIMERN
et al., 1964).
A korábbi tanulmányok szerint ez a megnövekedett turbulencia az alacsony áteresztőképességű erdősávok szélárnyékos oldalán ahhoz vezet, hogy a szélsebesség gyorsabban regenerálódik az eredeti értékekre. NAEGLI (1946) megfigyeléseire alapozva korábban azt javasolták, hogy a szélsebesség csökkenés és a védett terület maximalizálásának érdekében a mezővédő erdősávok optimális porozitása 0,4 legyen. Sajnos
NAEGLI méréseit különböző szerkezetű erdősávoknál végezte úgy, hogy a mért szélse-
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besség értékek is eltérőek voltak, emiatt ezek az adatok nem összehasonlíthatóak egymással (HEISLER–DE WALLE 1988).

92. ábra A porozitás hatása a szélsebesség csökkenésére. A görbék a mezővédő erdősáv előtt
(U0) és a mezővédő erdősáv mögötti mérési pontokban (U) mért szélsebesség értékek normalizált különbségeire (U0-U)/U0 vannak illesztve. Ez azt jelenti, hogy minél jobban eltér a görbe az
eredeti tengelytől, annál nagyobb a szélsebesség csökkenése (JUDD et al. után)

HEISLER és DE WALLE (1988) megjegyzik, hogy NAEGLI adatainak egy része többsoros erdősávokkal való mérésekből származik. JUDD et al. (1996) szerint az ilyen típusú erdősávoknál a turbulens rétegek sokkal gyorsabban kialakulnak. Ezek arra utalnak, hogy NAEGLI eredményei eltúlozzák a kapcsolatot a porozitás és a védett terület
nagysága között (HEISLER–DE WALLE, 1988). Mások (RAINE–STEVENSON,
1977; JUDD et al., 1996) szélcsatornás vizsgálatai arra utalnak, hogy az XS értékében
nem következik be jelentős változás alacsony porozitású mezővédő erdősávok esetében.
WANG –TAKLE (1997) numerikus szimulációs vizsgálataikban bemutatják (90. ábra),
hogy a védett terület (XS) nagysága nem különbözik szignifikánsan akkor, ha 10 vagy
50%-os áteresztőképességű erdősávokat alkalmazunk. Sűrű erdősávok mögött (90. áb123

ra) a szélsebesség regenerálódása a mezővédő erdősáv előtt mért értékekre gyorsabb
folyamat a szélárnyékos oldalon X=0–10H távolságon, mint 10–30H távolságon, részben annak eredményeként, hogy nyomás gradiensben magas és alacsony porozitású
mezővéső erdősávok esetében jelentős változások következnek be. Megállapítják, hogy
az alacsony porozitású erdősávok hatékonysága nem sokkal kisebb, mint a közepes porozitásúaké pontosan azért, mert a szélsebesség regenerálódása 10–15H-nyi távolságon
belül mindenképpen bekövetkezik, függetlenül a mezővédő erdősávok áteresztőképességétől.
A porozitás meghatározására már számos kísérlet történt. VAN EIMERN (1964) és társai fényképek alapján próbálták meghatározni, de mezővédő erdősáv előtt és után mért
szélsebességek hányadosából is próbáltak számszerű értékeket kapni. WOODROFF et
al. (1963) az erdősáv által elnyelt és az erdősáv mögött mérhető fény hányadosából próbált következtetni a porozitásra. Ez a módszer azonban túlságosan bonyolult volt és
ezért nem is terjedt el széles körben.
Az erdősávoknál alkalmazott optimális áteresztőképesség a mezővédő erdősáv telepítési
céljától is függ, vagyis attól, hogy mit akarunk védeni (SKIDMORE, 1969; CORNELIS
– GABRIELS 2003).

Ha a talajeróziós védelmen van a fő hangsúly, akkor egysoros,

azonos szerkezetű erdősávokat kell ültetni. Ezek biztosítják a legnagyobb védelmet,
ugyanakkor a legkevesebb területet foglalják el. Homokterületeken vigyázni kell az
erdősávok magasságára; azok magassága mindig legyen nagyobb, mint a szaltációs pálya vertikális maximuma, mivel ellenkező esetben a homok felhalmozódhat az erdősáv
előterében. Ha az infrastruktúrát (utakat, vasutakat, épületeket) akarjuk védeni attól,
hogy a homok betemesse őket, akkor azt kell elérni, hogy a homok lerakódjon az erdősávok előterében. Ebben az esetben célszerű olyan erdősávokat alkalmazni, amelyeknek
a lombkoronaszintje sűrűbb és ezeket is közvetlenül a védendő infrastruktúra elé kell
helyezni. Az ilyen típusú erdősávok a szélfelőli oldalon 30%-kal csökkentik a szél sebességét. Ebben az estben a szállított anyag közvetlenül az erdősáv mögött rakódik le,
azonban a lecsökkent szélsebesség miatt nem lendül újra mozgásba. Ha nagy távolságra
helyezzük el a védendő infrastruktúrától, akkor a szállított homok a létesítményekre
rakódik le. Az egységes szerkezetű erdősávok szintén problematikusak, mivel a szél
keresztülfúj rajtuk és a szállított anyag az infrastruktúrán és nem az erdősávok előterében rakódik le.
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A legnagyobb kiterjedésű védett területet a törzs és a lombozat egyenletes eloszlása
biztosítja, ilyenkor a szélsebesség csökkentő hatás több, mint 50%-os. Az erdősáv cserjeszintjének sűrítésével is jelentős szélsebesség csökkentő hatást lehet elérni. Ugyanis a
nagy áteresztőképességű cserjeszint felgyorsult áramlást eredményez az erdősáv mögött.
A mezővédő erdősáv formája által az áramlási viszonyokra gyakorolt hatásokat nehéz
meghatározni. Meglehetősen sok forma létezik és ezeket nehéz pontosan definiálni.
WOODRUFF–ZINGG (1953) három formatípust (lemez, henger és háromszög) és egy
modell erdősávot használtak az erdősávok jellemzéséhez és ezeket áramlásra gyakorolt
hatását vizsgálták szélcsatornában. 50%-os szélsebesség csökkenéshez a következő sorrendet állították fel: lemez, háromszög, modell fák és a henger. 25%-os csökkenéshez a
sorrend az alábbi volt: modell fák, lemez, háromszög és henger.
Szélcsatornában végzett 5, 7, 10 soros erdősáv modellkísérletekkel arra a következtetésre jutottak, hogy a fordított V alak csökkenti leginkább a szél sebességét.

6.1.4. A rézsútos szelek hatása a szélsebességre és a mezővédő erdősáv által védett terület nagyságára
Habár a mezővédő erdősávokat általában merőlegesen telepítik az uralkodó szélirányra,
lehetnek olyan időszakok, amikor a szélirány a 90o-ostól eltérő szöget zár be. Ezért fontos annak vizsgálata, hogy ezek a rézsútosan fújó áramlatok milyen hatást gyakorolnak
a védett terület kiterjedésére. Umin, XS csökkenése és az Xmin helyének megváltozása az
erdősáv mögött az alábbiak következménye:
•

a mezővédő erdősávok aerodinamikai porozitása lecsökken, amikor a szélirány
eltér a 0o -tól, mivel ekkor a szél által az erdősávban megtett út növekszik;
• a mezővédő erdősávok széleinél elhaladó szél megváltoztatja a védett terület
nagyságát. A mezővédő erdősáv mögött 10H távolságra elhelyezkedő terület a
60o-os irányból érkező szelek ellen védve van, de a mögöttes területek már nem.
Az erdősáv 20H távolságnál már csak a 45o-os irányból fújó szelek ellen nyújt
védelmet (93. ábra);
• a súrlódási hatás csökkenti a szélsebességet, kivéve, ha a szél párhuzamosan fúj
a mezővédő erdősávval (CABORN, 1957);
• Az irodalom többsége szerint, ahogyan a szélirány egyre rézsútosabbá válik, a
védett terület nagysága csökken, az erdősáv mögötti minimális szélsebesség helye pedig közelebb kerül az erdősávhoz (NORD, 1991). A minimális szélsebesség értékei a megfigyelés magassága, az erdősáv szélessége és sűrűsége szerint
változnak. Rézsútosan fújó szelek esetén a szélsebesség csökkenése hasonlókép125

pen játszódik le, mint az erdősávokra merőlegesen fújó szelek esetén: nagyobb
áteresztőképességű erdősávnál kisebb lesz a szélsebesség csökkenése, mint sűrűbb erdősávoknál. HEISLER–DE WALLE (1988) kimutatták, hogy a védett távolság cos2α-val változik a mesterségesen ültetett erdősávoknál, és cosα-val a
természetes erdősávok esetén.

93. ábra A különböző szélirányok hatása a védett területre: (a) a relatív védett terület (=XS/X)
változása a széliránnyal, ahol 0° az erdősávra merőleges szélirányt jelent; (b) a relatív védett
terület nagyságát befolyásoló tényezők – XS az erdősávtól a szélárnyékban mért távolság szélirányra merőleges áramlás esetén, X pedig a szél áramlási útvonala mentén mért távolság; (c)
illusztrálja, hogyan csökkentik a védett terület nagyságát az erdősávok széleinél elhaladó áramlások (TAKLE et al. után)

•

•

A mezővédő erdősávok által generált csatornahatás miatt a szélsebesség csökkenése a szélárnyékos rész középső zónájában lelassul, és a szélsebesség meghaladja azokat az értékeket, amelyek a mezővédő erdősávok előtt mérhetők, kivéve
a sűrűbb erdősávok alacsonyabb részein.
A védett terület csökkenésének a mértéke az irányszögtől, a mezővédő erdősáv
sűrűségétől és a magasságától függ. A védett távolság növekszik a növekvő sűrűséggel, de csökken a magassággal. Minél nagyobb az irányszög, annál na126

•

•

gyobb a csökkenés mértéke. 90o-tól csak kevéssel eltérő értékeknél a rézsútos
szelek csak kis változást okoznak a védett terület kiterjedésében.
A védett távolság növekedésének mértéke nagyobb vagy kevesebb lehet, mint
cos(IA)1, attól függően, hogy megfigyelés magassága milyen volt, ezenkívül
függ a sűrűségtől és az erdősáv szélességétől. A változás mértéke kisebb lehet,
mint cos(IA) a laza szerkezetű erdősáv minden szintjén, de több lehet cos(IA)nál a sűrűbb erdősávok alacsonyabb szintjein, kivéve a keskeny erdősávokat
A rézsútos szelek által okozott változások a védett terület nagyságában az alábbiakból erednek:
o a növényzet által kifejtett súrlódás megváltozik.
o a mezővédő erdősávok a különböző mértékben csökkentik a különböző
irányból érkező szeleket.
o a szélirány változásai, amely megváltoztatja a védett terület nagyságát.

6.1.5. A mezővédő erdősávok hatása a mikroklíma változásaira
A szél valamennyi mikro-meteorológiai elemet befolyásolja, beleértve a talaj mikroklímáját is. Egyes széltörő sávok a mezőgazdasági termelés szempontjából javítják, míg
mások kedvezőtlenebbé teszik a mikroklímát. A nagyon ritka sávoknak alig van hatásuk
a mikroklímára, a túlságosan sűrűn ültetettek pedig annyira leronthatják, hogy az állapot
rosszabb lesz, mint volt a védősáv létesítése előtt. A mezővédő erdősávok lecsökkentik
a szélsebességet a védett zónában, vagyis az erdősáv mögött. A szélsebesség csökkenése és a megváltozott turbulencia miatt a védett zónában a mikroklíma is megváltozik. A
mikroklíma változás területi kiterjedése a védett zóna nagyságával arányosan változik.
Ez a meglévő légköri feltételektől, az erdősáv szerkezetétől és irányától, valamint a
napszaktól függ.

6.1.5.1. Napsugárzás
A mezővédő erdősávok elnyelik és visszasugározzák a Napból jövő és a földi eredetű
kisugárzást. Ez a hatás elsősorban az erdősáv közvetlen szomszédságában jelentkezik,
vagyis regionális léptékben nem befolyásolja a besugárzás mennyiségét. A besugárzás
nagysága függ a besugárzás szögétől, amelyet meghatároz a terület földrajzi elhelyezkedése, az évszak, a napszak valamint az erdősáv magassága, sűrűsége és iránya. Napközben az erdősávokról visszaverődő napsugárzás növeli az erdősáv melletti területekre
jutó besugárzás mennyiségét.

1

az erdősáv felé fújó szél és az erdősáv által bezárt szög
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6.1.5.2. A levegő hőmérséklete
A mérsékelt övi területeken a napközbeni hőmérséklet, egy közepes sűrűségű erdősáv
uralkodó famagasságának nyolcszoros távolságáig néhány °C-kal magasabb, mint a
mellette lévő nyitott területé. Ennek oka az, hogy az erdősáv közelében a turbulencia
lecsökken és ennek következtében a levegő kicserélődése megszűnik, s ebből kifolyólag
a talajmenti légréteg hőmérséklete emelkedik. A mérsékelt területeken a hőmérsékleti
különbségek a tavaszi időszakban jelentősebbek. Napközben az uralkodó famagasságtól
8–24-szeres távolságig a turbulencia növekszik és a hőmérséklet alacsonyabb, mint
azokon a területeken ahol nincsenek erdősávok. Éjszaka a felszínközeli hőmérséklet 1–2
°C-kal melegebb a védett zónában (körülbelül az uralkodó famagasság 30-szorosáig). A
talajfelszín felett 2 méterrel viszont már alacsonyabb a levegő hőmérséklete. A nagyon
hideg éjszakákon hőmérsékleti inverziók alakulhatnak ki és a védett területen néhány
fokkal alacsonyabb lehet a hőmérséklet.

6.1.5.3. Talajhőmérséklet
A mezővédő erdősávon belül az átlagos talajhőmérséklet jelentősen magasabb, mint a
védetlen területen. Az erdősáv mellett viszont annak árnyékoló hatása miatt a talajhőmérséklet alacsonyabb. Ezen hatás nagysága a napszaktól, az erdősáv magasságától és a
nap besugárzási szögétől függ. Azokon a területeken, amelyek részesülnek az erdősávok
által visszavert sugárzásból szintén magasabb a talajhőmérséklet. A mérsékelt területeken ez a hatás a tavaszi időszakban nagyobb. Tavasszal a hóolvadásból származó vizek
csökkentik a talaj hőmérsékletét. A magasabb nedvességtartalom megemeli a talaj
hőkapacitását, ezáltal több energia szükséges a felmelegedéshez. Másrészt, mivel az
erdősáv módosítja a szélárnyékban lévő terület áramlási viszonyait, a talajból és a talaj
felé irányuló hőáramlás megváltozik. A talaj hőmérsékleti különbségei főként száraz,
csupasz felszínen jelentősek.

6.1.5.4. Fagy
Tiszta, hideg éjszakákon a talajfelszín és a növényzet által kibocsátott infravörös sugárzás zavartalan. Ilyen körülmények között a felszín gyorsan kihűl, lehűtve ezzel a felette
tartózkodó alsó légréteget is. Amikor a levegő hőmérséklet eléri a harmatpontját, kialakul a kondenzáció. Ha a levegő hőmérséklete fagypont alá süllyed, kisugárzási fagy
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alakul ki. A radiációs fagy akkor a leggyakoribb, amikor erős hőmérsékleti inverziók
alakulnak ki. Advekciós (áramlási) fagy alakul ki akkor, ha nagy tömegű hideg légtömeg érkezik a felszín fölé. A mezővédő erdősávok védelmet jelentenek az advekciós
fagyok ellen, mivel a lecsökkent szélsebesség miatt az áramló hideg levegő kevésbé tud
összekeveredni a talaj felszíne feletti melegebb légréteggel. Emiatt a védett területen a
hőveszteség lecsökken. A mezővédő erdősávok hó nélküli időszakban is csökkentik a
talaj átfagyásának mértékét azzal, hogy ilyenkor mintegy 10%-kal csökken az átlagos
átfagyás vastagsága a nem védett területtel szemben.

6.1.5.5. Csapadék
A csapadék alakulásában csak az erdősáv közvetlen közelében mérhető változás. A
szélárnyékos oldalon kevesebb, a széllel szembeni oldalon pedig több a csapadék, mivel
itt az erdősáv akadályként funkcionál a csapadékot hozó felhők számára. A hótakaró
eloszlása viszont nagymértékben szabályozható mezővédő erdősávok helyes telepítésével. A nagy áteresztőképességű erdősáv környezetében egyenletesen helyezkedik el a
hótakaró, a sűrű erdősávok előterében és mögöttük is a hó felhalmozódásával kell számolni (94. ábra). A hó eloszlása és az ebből származó talajnedvesség többlethatást gyakorol a talaj nedvességtartalmára. A hótakaró további pozitív hatást gyakorol az őszi
vetésű mezőgazdasági növényekre, azzal hogy védelmet nyújt a fagy ellen.

94. ábra A hótakaró eloszlása különböző szerkezetű erdősávok esetén
(BRANDLE et all. 2004 után)
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6.1.5.6. A levegő nedvességtartalma
Az erdősávok környezetében a levegő nedvességtartalmát számos tényező, így a talajnedvesség, az evaporáció és a transpiráció, a hőmérséklet, a kisugárzás és a levegő keveredése befolyásolja. Az erdősávok hatása következtében a védett terület felett a relatív
és az abszolút nedvességtartalom emelkedik; ennek értéke általában az erdősávok mentén a legnagyobb, s azoktól távolodva csökken. Az erdősávokkal védett területek légnedvessége közti különbség annál nagyobb, minél szárazabb és melegebb az időjárás. A
feltűnően száraz napokon, amikor a napi átlagos relatív nedvességtartalom 50%-nál
alacsonyabb, az erdősávokkal védett területeken az erdősávok uralkodó famagasságának
25-szörösének megfelelő területen a levegő relatív nedvességtartalmának emelkedése
elérheti az 5%-ot. A relatív nedvességtartalom napközben változik, legmagasabb értékét
este és éjjel éri el. Ennek következtében csökken a páraéhség, s vele együtt a talajpárolgás és a növényi párolgás is. A vízgőz elnyeli az infravörös sugárzást, ezáltal lecsökken
a hőveszteség, ami csökkenti a fagy kialakulásának veszélyét.

6.1.5.7. Párolgás
A lecsökkent szélsebesség miatt a mezővédő erdősáv mögött elhelyezkedő szántóföldön, valamint a mezővédő erdősáv belsejében csökken a párolgás mértéke. A legtöbb
esetben a csökkent mértékű párolgás előnyként jelentkezik, mivel ezzel több nedvesség
fordítódik a növényzet fejlődésére. Az alacsonyabb éjszakai hőmérséklet és a magasabb
nedvességtartalom esetén alacsonyabb lesz a harmatpont. Ebben az esetben a megnövekedett nedvességtartalom és a csökkent párolgás megnövelheti a betegségek kialakulásának és elterjedésének valószínűségét. Ez különösen a sűrűbb telepítésű erdősávoknál
fordulhat elő, ahol a szél szárító hatása az erdősáv belsejében már kevésbé érvényesül.

6.2. Az erdősávok telepítésének az irányelvei
Az úthálózat kijelölésével, illetve a táblásítással egyidejűleg kell meghatározni a létesítendő védősávok, fasorok helyét is. Az erdősávok elhelyezésekor alkalmazkodni kell a
terület tagoltságához, a táblásításhoz, a közlekedési vonalak és a vízfolyások irányához,
valamint a többi létesítményhez, s egyben ki kell használni a már meglévő fás növényzetet, különálló kis erdőket, facsoportokat, fasorokat, gyümölcsösöket, ligeteket stb.
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Általában a táblák hosszabb oldalán a fő erdősávokat, rövidebb oldalán a mellék erdősávokat helyezik el. Az erdősávok irányvonala egyben a közlekedési utakat is követi.

6.2.1. Az erdősávok méretezése
Az erdősávok tervezésekor arra kell törekedni, hogy a tervezett erdősávok egységes
védelmi rendszert képezzenek.
Az erdősávok szélességét úgy kell megállapítani, hogy lehetőleg ne vonjunk el nagyobb
területet a mezőgazdaságtól, mint amennyi a kívánt hatás elérése érdekében feltétlenül
szükséges. Az erdősávok szélességét végső soron a sorok száma, illetve a sorok közötti
távolság szabja meg. Ezek viszont az alkalmazott fa-, illetve cserjefajoktól, a talaj minőségétől, a tápanyag-és vízgazdálkodástól, az éghajlati viszonyoktól és a terep sík vagy
lejtős voltától függenek.
Az előző megokolások alapján, sík terepen, mérsékelt szélviszonyok esetén mind a fő,
mind a melléksávokat 3–5 sorúakra kell tervezni. A kimondottan szeles vidékeken viszont 5–9 soros erdősávok létesítése ajánlatos. Ilyen szélesebb sávokat kell telepíteni ott
is, ahol a védelmen kívül arra is törekszünk, hogy a sávban vadgyümölcsöt hozó fák is
szerepeljenek, vagy ott ipari célra felhasználható faanyag nagyobb mennyiségben teremjen.

6.2.2. A fa és cserjefajok megválasztása
A fafajok helyes megválasztása és elegyítése döntő fontosságú a védősávok sikeres telepítése, jó fejlődése és tartós védőhatása szempontjából.
Minden tájegységnek és talajféleségnek megvannak azok a fafajai, amelyek ott legjobban díszlenek. Minél rosszabb és szélsőségesebb a talaj, annál szűkebbre szorul a fafaj
megválasztási lehetőség. A legmostohább körülmények közt már rendszerint csak egykét fa-és cserjefajt lehet alkalmazni. A legrosszabb talajokon pedig ültetés előtt talajjavítást kell végezni. Fontos az egyes fafajok széltűrése. A széllel szembeni ellenálló képesség szempontjából a fontosabb fafajokat a következőképpen csoportosíthatjuk.
•
•
•

Szélálló fafajok: kocsányos tölgy, kislevelű hárs, akác, madárberkenye,
mézgás éger, nyárfélék
Közepesen szélállók: magas kőris, korai juhar, nagylevelű hárs
Fiziológialilag szélérzékeny fajok: nyír, erdeifenyő, vörös tölgy, rezgőnyár.
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6.3. Terepi szélsebességmérések
A szélsebesség méréseket júniusban végeztük a Debreceni Agrártudományi Centrum
kutatóintézeteinek kísérleti parcelláin, ott ahol a lepeleróziós mérések is folytak. A mérések helyéül igyekeztünk különböző típusú erdősávokat választani, olyanokat, amelyeknek eltérő az iránya, szerkezete és a porozitása. A helyszínek kiválasztásánál az is
szempont volt, hogy a méréseket huzamosabb időtartamon keresztül lehessen végezni,
illetve a mérési eredmények adalékot nyújtsanak a lepeleróziós mérésekhez.
A szélsebesség mérésére kanalas szélsebességmérőket használtunk (95. ábra), amelyet a
Boreas fejlesztőcég készít. Az érzékelő szélirány és szélsebesség mérést valósít meg. A
klasszikus felépítésű kanalas anemométer és szélzászló külön házban helyezkedik el. Az
anemométer házában infravörös opto–szaggató (chopper) a szélsebességgel arányos
frekvenciájú négyszögjelet ad le, míg a szélzászló házában elhelyezett infravörös optikai érzékelő Gray-kódolású tárcsával határozza meg az aktuális irányt.
A sebesség- és irányjelek feldolgozására az eszköz a szélzászló házában elhelyezett
önálló mikrokontrollert tartalmaz, mely a pillanatnyi adatok mérését, a mérési periódusidő alatti átlagolásokat és az adatgyűjtővel történő kapcsolattartást végzi. Az eszköz
intelligens parancskészlete az alábbi paraméterek lekérdezését teszi lehetővé:
o

mérési periódusidő alatti:

•
•
•
•

átlagsebesség
lökés
átlag irány
irány extrémumok (minimum és maximum)

o

pillanatnyi (utolsó 3 mp-es):

•
•

szélirány
szélsebesség

Az eszközben alkalmazott mikrokontroller FLASH programtárral rendelkezik, így
egyéni mérési algoritmusok (speciális átlagolások, stb.) akár működés közben is letölthetőek. Az adatok .txt, illetve Microsoft Access filetípusként olvashatóak ki a műszerből és onnan Excel állománnyá exportálhatók. Az adatgyűjtő 64 mérőeszközzel képes
kommunikálni, amelynek során 2000–4000 mérésadatot képes tárolni. alapesetben 12V-
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os akkumlátorral működik, de igény szerint napelemmel is bővíthető, így a terepi mérések során gyakorlatilag „önellátó”. A mérések periódusideje 5 perc.

95. ábra A Boreas cég által kifejlesztett szélsebesség- és széliránymérő eszköz

A szél sebességének mérésére felhasználtuk még a Testo 410-es szélsebességmérőt is,
amely az adatok tárolására nem képes, így a percenként mért szélsebesség értékekből
számoltunk ötperces átlagokat. A műszer a szél sebességén kívül a hőmérsékleti értékeket is méri.
A mezővédő erdősávok famagasságának meghatározását egy Leica Disto D5-ös lézeres
távolság-és magasságmérővel határoztuk meg. Az eszköz 200 méter távolságig képes
mérni 1 mm pontossággal. Segítségével az erdősávok magassága gyorsan és pontosan
meghatározható.

6.3.1. A nyíregyházi szélsebesség mérések eredményei
Az első mérési hely a Westsik Vilmos kutatóintézet kísérleti parcelláinál került kijelölésre Nyíregyházától északra, egy burgonyaföldön. A mérések időpontjában a növények
20 cm magasságot értek el, vagyis az 1 méter magasságban végzett szélsebesség mérésekre nem gyakoroltak hatást. A mérési ponttól keletre füvesített terület, valamint a
Nyíregyházi repülőtér kifutópályája helyezkedik el. A szántóföld szélén elhelyezkedő
észak-déli irányú erdősáv 7–8, kb. 30 méter magas akácokból áll (96. ábra), amelyek
azokban az időpontokban, amikor a szélsebességméréseket végeztük, teljes mértékben
lombos állapotban voltak, így a szél ellen a maximális ellenállást tudták nyújtani, mivel
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az általuk kifejtett súrlódás (az úgynevezett fékező erő) ebben az állapotban a legnagyobb. ÉK-i uralkodó szélirány esetén az erdősávok majdnem merőlegesek a szélre,
vagyis elméletileg ebből a szempontból is a maximális védelmet nyújtják.
A szélsebességmérő műszereket egy észak-déli irányú garmada keleti lejtőjén helyeztük
el az erdősávtól 20 és 40 méteres távolságban. A Testo 410-es eszközzel az erdősávtól
60 méteres távolságban a garmada tetején mértük a szélsebességet. A mérés időtartama
1 óra volt, mindhárom eszköz folyamatosan üzemelt. A méréssorozat idején ÉNy-i és
DNy-i irányú szelek fújtak, vagyis a szél a nyílt terület felől fújt az erdősáv felé. Emiatt
ezek a mérések arra alkalmasak, hogy a mért adatokból a szél erdősávok előtti sebesség
csökkenését lehessen kimutatni.

96. ábra A nyíregyházi mérési pont előterében elhelyezkedő többsoros, akácokból álló erdősáv

Az átlagos szélsebesség 0,88 m/s volt mindkét mérőponton, vagyis igen kicsi. A maximális széllökés értéke 2,6 m/s, valamint 2,0 m/s volt (7. táblázat). A két mérési ponton
mért szélsebesség értékekben jelentős különbségek nem voltak, köszönhetően az alacsony szélsebességnek. Az is meglepő, hogy a két mérési pont között nem lehet egyértelmű tendenciát kimutatni, mivel az adatok nagyon szóródnak. Ez valószínűleg annak
köszönhető, hogy a szél közel párhuzamosan fújt az erdősávval. Ebben az esetben is az
erdősávhoz közelebbi mérési ponton kell kisebb értékeket mérni, mivel a súrlódás az
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erdősáv közelsége miatt ott a legnagyobb. Ez a 7. táblázat adataiban némileg megfigyelhető.
2011. június 29-én újabb szélsebesség méréseket végeztünk. A szélsebességmérő eszközöket ugyanazokban a pontokban helyeztük el, mint korábban, de a mérés időtartama
1,5 óra volt. Az adatokból jól látható (8. táblázat), hogy az uralkodó szélirány É-i volt,
vagyis a szél az erdősáv felől fújt a szántóföld felé, noha nem teljesen merőlegesen,
hanem rézsútosan. Az átlagos szélsebesség értéke 1,8 m/s, valamint 2,3 m/s volt a két
mérési pontban (a maximális széllökés 4,8 m/s volt mindkét mérési pontban). A táblázat
adataiból egyértelműen látszik a mezővédő erdősávok szélsebesség csökkentő hatása.
Az erdősávtól távolodva folyamatosan növekszik a szélsebesség értéke. Értékelhetőbb
eredményeket akkor lehetne kapni, ha a szélsebességeket az erdősáv előterében is lehetne mérni, mivel akkor az erdősávok szélsebesség csökkentő hatását adatokkal lehetne
alátámasztani és százalékos értékben megadni. A nyíregyházi mérőpont esetében erre
nincs lehetőség, mivel az erdősáv közvetlen előterében egy közút helyezkedik el, az út
másik oldalán pedig egy cég telephelye. Ugyanakkor ezekkel a szélsebesség mérésekkel
azt is igazolni lehetett, hogy az erdősávok előterében hogyan változik a szél sebessége,
illetve hogy a mérési időpontokban nem voltak nagy sebességű szelek, vagyis a talajok
deflációja nem következett be. A mért szélsebesség értékek egyébként alátámasztják a
Nyírség általános szélviszonyairól mondottakat is, vagyis hogy nyári időszakban alacsony sebességű szelek fújnak.
7. táblázat A nyíregyházi mintaterület mérési eredményei (2011. június 5.)
SzélsebesSzélsebesség m/s
Szélsebesség m/s
ség m/s
60 méterre
20 méterre az erdő40 méterre az erdőaz erdősávtól
sávtól
sávtól
1. mérés
1
0,6
1,2
2. mérés
1
1,2
1,0
3. mérés
0,8
1
0,9
4. mérés
0,8
0,8
1,3
5. mérés
1
1
1,4
6. mérés
0,8
1
1,1
7. mérés
1
0,8
0,9
8. mérés
0,6
0,8
1,2
9. mérés
1,2
1
1,0
10. mérés
0,8
1
1,3
11. mérés
0,8
0,6
0,7
12. mérés
0,8
0,8
0,6

135

Szélirány
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
DNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
DNY

6.3.2. A nagykállói szélsebesség mérések eredményei
A nagykállói mérési pont egy többsoros, 7–8 sorból álló nyugat–északnyugati irányú
akácokból álló erdősáv előterében helyezkedik el (98. ábra). Az erdősáv uralkodó famagassága kb. 25–30 m. Az erdősáv két oldalán szántóföld helyezkedik el (az előtérben
lévő szántóföldön napraforgó, az erdősáv mögötti szántóföldön pedig kukorica található). Ezen a ponton északkeleti szélirány esetén azt lehet mérni, hogy a szél sebessége
hogyan változik az erdősáv előterében, délnyugati szélirány esetén pedig az erdősáv
mögött. A mérési pontokat ebben az esetben is az erdősávtól 20, 40, 60 méteres távolságban állítottuk fel az erdősáv előterében. A mérés időtartama 1 óra volt, mindhárom
eszköz a teljes mérési időtartam alatt üzemelt. A mérés időtartama során DNy-i, ÉNy-i
irányú szelek fújtak (9. táblázat). A mért szélsebesség értékek ebben az esetben is nagyon alacsonyak voltak. Az átlagos szélsebesség értéke 1,11 m/s volt minden esetben. A
maximális széllökés értéke 3,6 m/s, valamint 4,8 m/s volt a két mérési pontban.
8. táblázat A nyíregyházi mérési pont eredményei (2011. június 29.)
Szélsebesség m/s
Szélsebesség m/s
Szélsebesség m/s
20 méterre az
40 méterre az
60 méterre az
erdősávtól
erdősávtól
erdősávtól
3,5
1. mérés
1
2,8
2,8
2. mérés
1,4
2
2,8
3. mérés
1,4
2
2,2
4. mérés
2
2
3,3
5. mérés
2,4
2,8
2,5
6. mérés
1,8
2,2
2,5
7.mérés
2
2,2
2,7
8. mérés
1,6
2,2
2,9
9. mérés
1,6
2,4
3,5
10. mérés
2,2
2,8
3,6
11. mérés
2,6
2,8
2,4
12. mérés
2,2
2,2
3,3
13. mérés
2,4
2,8
2,5
14. mérés
1,6
2
2,2
15. mérés
1,6
1,8
2,7
16. mérés
1,8
2,2
2,2
17. mérés
1,8
1,8
2,7
18. mérés
2
2,4
2,8
19.mérés
2
2,4
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Szélirány

É
É
É
É
É
É
ÉNY
É
ÉNY
É
É
É
ÉNY
É
É
É
É
É
ÉK

A mérési adatokat tekintve itt sem lehet egyértelmű tendenciát kimutatni az egyes mérési pontok között. A mérés időtartama alatt fújó szélirányból az következik, hogy a szél
közel párhuzamosan fújt az erdősávval. Ebben az esetben is az erdősávhoz közelebbi
mérési ponton kell kisebb értékeket mérni, mivel a súrlódás az erdősáv közelsége miatt
ott a legnagyobb. Ez a 9. táblázat adataiban némileg megfigyelhető.

6.3.3. A kisvárdai szélsebesség mérések eredményei
A szélsebesség mérési pontokat egy szaggatott, északkeleti irányú kb. 25–30 m magas
akácsor déli oldalán választottuk ki. Az akácsor másik oldalán egy közút, azon túl pedig
egy másik akácsor mögött szántóföld helyezkedik el (99. ábra). A mérési területen
tritikálé volt. A mérési pontokat ebben az esetben is az erdősávtól 20, 40, 60 méteres
távolságban állítottuk fel az erdősáv mögött. A mérés időtartama 1,5 óra volt, mindhárom eszköz folyamatosan gyűjtötte az adatokat (10. táblázat). A mérés időtartama alatt
nagyon változó volt a szélirány. Ez annak is köszönhető, hogy a méréseket nem nyílt
helyen végeztük, mivel a terep nem volt zavaró objektumoktól mentes, hiszen a mérési
ponttól északra épületek, tőle ÉK–K-re pedig szintén épületegyüttes valamint erdő található, amelyek zavarhatják a szélirányt. Az átlagos szélsebesség értéke 0,61 m/s és
0,75 m/s volt a két mérési pontban. A maximális széllökés 2,8m/s és 2,2 m/s volt.

98. ábra A nagykállói mérési pont előterében elhelyezkedő többsoros, akácokból álló erdősáv lombtalan állapotban
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9. táblázat A nagykállói mintaterület mérési eredményei (2011. június 5.)

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
11. mérés
12. mérés

Szélsebesség
m/s
20 méterre az
erdősávtól
0,40
0,20
0,40
0,60
0,40
1,60
1,60
2,00
1,80
1,60
1,60
1,20

Szélsebesség m/s
40 méterre az
erdősávtól
0,60
0,80
0,60
0,80
1,00
0,80
1,20
1,00
1,60
1,60
1,80
1,60

Szélsebesség
m/s
60 méterre
az erdősávtól
0,80
0,90
0,70
0,80
1,20
0,50
1,10
0,80
1,70
1,70
1,90
1,50

Szélirány
DNY
DNY
ÉNY
ÉNY
DNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY
ÉNY

Ugyanakkor a mezővédő erdősávok szélsebesség csökkentő hatása még így is kimutatható (10. táblázat).

99. ábra A kisvárdai mérési pont előterében elhelyezkedő egysoros, akácokból álló erdősáv
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10. táblázat A kisvárdai mérési pont eredményei (2011. június 29.)

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
11. mérés
12. mérés

Szélsebesség
Szélsebesség m/s
m/s
20 méterre
40 méterre az
az erdősávtól
erdősávtól
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
0,8
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,6
1
0,8
0,6
1,4
0,8
0,8
0,4
0,8
0,4
0,6
1
0,6

Szélsebesség m/s
60 méterre az
erdősávtól
0,9
0,8
1,0
0,6
1,2
0,8
1,2
1,8
1,3
1,1
1,2
1,5

Szélirány
É
ÉK
ÉNY
DK
K
É
DK
ÉNY
ÉNY
NY
ÉNY
ÉK

6.4. A mezővédő erdősávok állapotfelmérése
Amint azt az irodalmi bevezetőben láttuk, a mezővédő erdősávok nagyon fontos szerepet töltenek be a szélerózió elleni védekezésben. Ezért nagyon fontos a mezővédő erdősávok pontos felmérése, mivel a tapasztalatok szerint ezekről nincsenek pontos információk. Az erdészeti felügyeletek kezelésében nem tartoznak bele (mivel ott csak a 21
m-nél szélesebb sávokat kezelik), ugyanakkor a korábbi tulajdonosok (elsősorban tsz-ek
és állami gazdaságok) megszűntek, vagy átalakultak, ezért a tulajdonviszonyok gyakran
tisztázatlanok; ez gyakran az erdősávrendszerek leromlásához vezet.
A mezővédő erdősávok felmérését topográfiai térképek és a Google Earth adatbázisa
alapján végeztük el, valamint a térképészeti anyagokat terepbejárással, fényképfelvételek készítésével egészítettük ki. A felmérésekhez két eltérő jellegű mintaterületet jelöltünk ki: egyet a Nyírség nyugati (I. mintaterület), egyet pedig a Nyírség középső (II.
mintaterület) részén (100. ábra). Ennek oka az volt, hogy a két területen eltérő jellegű
fásítások vannak: a Nyugati–Nyírségben főként mezővédő erdősávokat (vagyis lineáris
objektumokat), a másik területen pedig folt kiterjedésű erdőket találunk. Különbség van
a két terület között abban a tekintetben is, hogy a II. mintaterületen három időpontban,
valamint települési szinten is vizsgáltuk az erdősávok és az erdősítések jellemzőit, így
lehetőség nyílt az egyes időpontok közötti változások elemzésére is.
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100. ábra A vizsgált mintaterületek elhelyezkedése

Mezővédő erdősávok térképi ábrázoláson elsőként az 1940–1942 között elkészült 1:50
000 méretarányú térképeken találhatók. A következő időpontként az 1975-ben kiadott
topográfiai térképeket használtuk. Sajnos ezeken a mezővédő erdősávok sorainak száma
és az áttörtségük (porozitásuk) nem került ábrázolásra. A mezővédő erdősávokat a fenti
két időpontban készült térképeken kívül még a 2005. évi Google Earth felvételekről
(101. ábra) is bedigitalizáltuk Arcview 3.2-es szoftver segítségével. A térképeken, és a
Google Earth felvételeken az erdősávok és az erdők jól azonosíthatók. A szélességüket
és az áttörtségüket légi felvételeken tanulmányoztuk.
Az egyes poligonok attribútum táblázatát a következő paraméterekkel töltöttük fel:
•
•
•
•
•
•
•
•

az erdősávok funkciója
az erdősávokat alkotó sorok száma,
az erdősávok porozitása (szerkezete),
az erdősávok iránya
az erdősávok hossza (méterben)
a foltjellegű erdők területe (m2-ben)
a település és a kistáj neve ahol az erdősáv vagy az erdő található
az egyes tulajdonságokra adott pontszámok

Természetesen a táblázatba más tulajdonságok és ezek paraméterei is bevihetők, és ezáltal többféle lekérdezés is végrehajtható. Az egyes tulajdonságokat pontrendszer segítsé140

gével értékeltük (11. táblázat), majd az egyes tulajdonságokra vonatkozó pontszámok
összeadásával megkaptuk az adott erdősávra vonatkozó összpontszám értékét. Így lehetővé vált az egyes mezővédő erősávok minőségi értékelése és összehasonlítása.

Mezővédő erdősávok

Erdők

101. ábra Mezővédő erdősáv és erdők a Google Earth felvételen
11. táblázat A mezővédő erdősávok tulajdonságaira adott pontszámok
Pontszámok
Szerkezet
Folt

5

Többsoros

4

Egysoros

1

Áttörtség (porozitás)
zárt

5

áteresztő

1

Irány
északnyugati-délkeleti

5

nyugati-keleti

4

északi-déli

3

északkeleti–délnyugati

0
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A pontszámokkal történő minősítés során az erdősávok szerkezetét, porozitását és égtáji
irányát értékeltük. Mindjárt az elején szükséges egy nevezéktani megjegyzést tenni: az
egy sorból álló erdősávokra a fasor elnevezést fogjuk használni, az erdősáv elnevezés
alatt pedig több sorból álló mezővédő erdősáv rendszereket értjük. Ennek oka, hogy bár
a szakirodalom általánosan használja az egysoros erdősáv fogalmat, úgy gondoljuk,
hogy a fasor elnevezés sokkal kifejezőbb. A mezővédő erdősáv jelentését tekintve egy
több sorból álló objektumot feltételez, így az egysoros erdősáv ebben az összefüggésben
nehezen értelmezhető.
Az erdősávok és fasorok porozitásának meghatározásakor az erdősávot/fasort alkotó
egyes elemek (fák, bokrok) egymástól való távolságát vettük figyelembe. 5 pontot kaptak a zárt szerkezetű, 1 pontot pedig az áttört szerkezetű fasorok/erdősávok. Zárt szerkezetet három tényező okozhat: ha a lombkoronaszint zárt, ha a cserjeszint zárt vagy pedig
a kettő együttesen valósul meg (102. ábra). Zárt szerkezet elvileg fasoroknál is elképzelhető akkor, ha a sort alkotó egyedek egymáshoz közel helyezkednek el. Abban az
esetben, ha az erdősávot olyan fák alkotják, amelyeknél a fák lombosodása a törzstől
számítva nagy magasságban következik be (pl. ázsiai nyár), a törzsek alsó részei között
szabadon áramolhat a szél, amely az így keletkező csatornahatás miatt erősebben fejti ki
pusztító tevékenységét. Áttört lehet egy erdősáv akkor is, ha nincs cserjeszintje, vagy ha
nagy a tőtávolság az egyes egyedek között (103. ábra). Ha nincs cserjeszintje egy fasornak vagy erdősávnak, akkor egyrészt számítani kell a korábban már említett csatornahatás kialakulására a fák között, nagy tőtávolság esetén pedig a védett terület nagysága
elhanyagolható, mivel ilyenkor a szél gyakorlatilag akadálytalanul halad át az erdősáv
elemei között. A sorok száma szerint egy- és többsoros erdősávokat különböztettünk
meg, valamint folt megnevezést használtunk akkor, ha az erdősávok hosszának és szélességének hányadosa megközelítőleg 1. A folt kategóriában nem vettük figyelembe
azok élőhelynek való alkalmasságát, így a megnevezés nem az ökológiai tájszerkezetben értelmezett foltot jelenti. A szerkezet értékelése során a többsoros erdősávok azért
kaptak 4 pontot, hogy ezzel jelezzem, hogy a legnagyobb fedettséget a folt kiterjedésű
területek biztosítják. Fasorok esetén, ha azok csak cserjékből állnak, a cserjék alacsony
magassága miatt a védett terület nagysága elenyésző marad. Fák alkalmazása esetén
pedig ugyanazok a problémák állhatnak elő, mint amelyeket a porozitás esetén már említettünk (csatornahatás kialakulása az egyes egyedek között). Éppen emiatt a megfelelő
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szélsebesség csökkenés elérése érdekében a fákat cserjékkel többsávosan kell elegyíteni.

102. ábra Zárt szerkezetű fasor cserjeszint nélkül és cserjeszinttel Hajdúböszörmény határában

Az irány tulajdonság értékelésénél az uralkodó szélirányt minden esetben ÉK-inek tekintettük (mivel mindkét mintaterület esetén az ilyen irányú szelek gyakorisága a legmagasabb) és a pontszám értékeket ehhez képes állapítottuk meg.

103. ábra Többsoros zárt szerkezetű erdősáv cserjeszinttel Nyírgyulajtól északra, és áttört szerkezetű, cserjékből álló fasor Rakamaztól keletre

Ennek során arra kell figyelemmel lenni, hogy az északnyugat–délkeleti irányú erdősávok az északkeleti–délnyugati irányú szelekkel; a nyugat-keleti irányúak az északdéli; az észak–déli irányúak a nyugat–keleti; az északkelet–délnyugati irányúak pedig
az északnyugati–délkeleti irányú szelekkel egyaránt 90o-os szöget zárnak be. Így a
legmagasabb pontszámot az északnyugat-délkeleti irányú erdősávok kapták, míg a legkevesebbet az északkeleti-délnyugati irányúak, mivel ekkor a szél gyakorlatilag párhuzamosan fúj az erdősávokkal. A nyugat–keleti irányú erdősávok azért kaptak magasabb
pontszámot, mint az észak-déliek, mert az előbbi irány esetén az erdősáv nagyobb felületen érintkezik a széllel, így a sebességcsökkentő hatása is nagyobb lesz. Folt jellegű
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területeknél az irány tulajdonságra mindig 5 pontot adtunk, mivel ott gyakran nem lehet
egyértelmű kiterjedési irányt megadni, másrészt pedig a foltokat a minősítés során elkülönítve kezeltük, így a végeredményt a kapott pontszám nem befolyásolta.
Az erdősávok funkcióját az alábbi szempontok szerint határoztuk meg:
• Mezővédő erdősávok: Szántóföldek szélerózió elleni védelme miatt alakítják
ki, de közvetve a mögöttes terület mikroklímáját is javítja.
• Legelővédő erdősávok: A legelővédő erdősávokat a legelők minőségének javításának céljából hozzák létre. A mikroklíma javító hatás miatt ugyanis javul
a legelő fűtermése, mivel az erdősávok védelmében értékesebb, táplálóbb,
bővebben termő fajok fejlődhetnek.
• Öntözött területek és öntözőcsatornák fásítása: A telepítés célja a
mikroklimatikus viszonyok javítása a csatornák közvetlen környékén. A
csatornamenti fásításoknak jelentős az öntözővíz párolgását csökkentő hatása.
Ez a tulajdonságuk pedig az öntözővíz gazdaságosabb kihasználását teszi lehetővé, aminek szárazabb éghajlati körülmények között nagy a jelentősége.
• Az infrastruktúra elemeinek védelme: Az infrastruktúra elemeinek védelme
során arra kell törekedni, hogy a szél által szállított anyag vagy még az erdősáv előtt, vagy rögtön közvetlenül utána rakódjon le. Vonalas létesítmények
(közutak, vasutak) esetén az erdősávoknak abban is szerepük van, hogy hóviharok idején a szél a havat ne az utakon fújja össze, hanem már az erdősávok
előtt lecsökkenjen a sebessége, illetve a szállított havat is ott rakja le.
• Gazdasági és ökológiai funkció: A gazdasági funkció és az ökológiai funkció
általában kiegészítő szerepet tölt be a mezővédő erdősávok telepítése során.
A gazdasági funkció a helyi lakosság tűzifaigény kielégítésére szolgált, azonban ennek jelentősége napjainkban már csekély. Az ökológiai funkció a tájvédelmi szempontú értékeléseknél kap nagyobb hangsúlyt, szerepe napjainkban egyre fontosabbá válik. A mezővédő erdősávok részét képezhetik az Európai Unió ökológiai hálózatának, a Natura 2000-nek is.
• Komplex funkció: Az esetek többségében a mezővédő erdősávok többféle feladatot is ellátnak, így ezeket egyszerre többféle funkció-csoportba is be lehet
sorolni (egy közlekedési út mellé telepített erdősáv betölthet szántóföldi védelmet is, stb.).

6.4.1. A mezővédő erdősávok felmérésének eredményei
A mezővédő erdősávokat tekintve is különbségek vannak a két terület között (104., 105.
ábra), de ez jórészt a korábban már tárgyalt erdősültségben meglévő különbségek miatt
van így. Azokon a területeken ugyanis, ahol sok az erdő, értelemszerűen nincsenek erdősávok, hiszen nincs őket hova telepíteni. Ez magyarázza azt, hogy az I. mintaterületen
nagyobb az erdősávok hossza.
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Érdemes megfigyelni, hogy a Nyugati-Nyírség északi része mennyire szegény erdősávokban. Ez különösen amiatt aggályos, hogy ez a területet homokoslösz,

löszös–homok

alapkőzeten

kialakult homokos–vályog féleségű
talajok borítják, amelyek méréseink
szerint erősen érzékenyek a szélerózióra.

A

műhold-

és

légifelvételekről az is jól látható,
hogy a területen szántóföldi növénytermesztés folyik, ami a talaj
felső részének bolygatásával jár. A
talajok elméleti síkon fennálló szélerózió-érzékenysége

kiegészülve

azzal, hogy ténylegesen művelés
alatt állnak, a terület valóságosan
fennálló veszélyeztetettségét eredményezi.

104. ábra A mezővédő erdősávok jelenlegi
elhelyezkedése az I. mintaterületen

A 105. ábráról úgy tűnik, mintha a II. mintaterületen is kevés erdősáv lenne. A valóságban azonban ez nincs így, mert a térképen fehér foltokat jórészt erdők töltik ki, így a
tényleges csupasz felszínek aránya lényegesen kisebb. Ezt egyébként a korábban bemutatott erdőborítottsági arányok is jól alátámasztják.
A 12. táblázat tartalmazza az erdősávok minőségi megoszlását. Ez alapján elmondható,
hogy a két területen az erdősávok felét-kétharmadát helytelenül telepítették. Megfigyelhető, hogy a két mintaterületen a fasorok aránya eléri a 60–70%-ot. Ebből a szempontból az I. mintaterület van kedvezőbb helyzetben. Ott a problémát az okozza, hogy az
erdősávok áttörtsége nem megfelelő, vagyis az egyes egyedek messzire esnek egymástól. Ennek okát a fasorokat alkotó fafajokban látjuk: nagyon gyakran alkalmaznak magasra növő ázsiai nyárakat, amelyeknek a lombkoronaszintje csak 1 méteres magasságban alakul ki, akkor is keskeny lombkoronaforma jellemzi. Ezeket a fákat általában 5–6
méter távolságra ültetik egymástól, így a levegő szabadon áramolhat közöttük, ezért
jelentősebb védelmet nem nyújtanak. A II. mintaterületen az erdősávok főként akácból
állnak, amelyek még egysoros ültetés esetén is jól záródnak.
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105. ábra A mezővédő erdősávok elhelyezkedése a II. mintaterületen

További gondot jelent, hogy az erdősávok iránya gyakran az uralkodó széliránnyal párhuzamos. Ennek magyarázta az, hogy az úthálózat centrális jellegű: a főutak egy-egy
településen sugarasan futnak össze, ezeket pedig mellékutak és földutak kötik össze
egymással, amelyek északias és északkeleties irányultságúak. A mezővédő erdősáv
rendszerek pedig nagy általánosságban útkövető jellegűek. Ez az útkövető jelleg tükröződik az adatokban is: ha csak a két irányt vesszük figyelembe (északkeleti és északnyugati) akkor ezek nagyjából fele–fele arányban fordulnak elő (12. táblázat).
A többsoros áttört porozitású típusból nagyon kevés van (különösen a II. mintaterületen), mivel az egyes egyedek között többsoros ültetés esetén oldalirányban sem keletkezik hiátus, hiszen ezeket már kifejezetten védelmi célból ültetik, ezért a telepítést már a
szélerózió elleni védekezés szempontjainak figyelembe vételével végzik.
A megfelelően telepített erdősávok egyik mintaterületen sem teszik ki az összes erdősáv
ötödét. Különösen az I. mintaterületen kicsi a többsoros, megfelelő irányba ültetett erdősávok aránya.

146

12. táblázat Mezővédő erdősávok megoszlása a két mintaterületen

Helytelenül telepített erdősávok

Részben megfelelően
telepített erdősávok

Megfelelően telepített erdősávok

I. mintaterület

A mintaterület
teljes adata

Fasor és erdősáv
típusok
többsoros, folytonos,
északnyugati irányú
többsoros, folytonos,
nyugati irányú
többsoros, folytonos,
északi irányú
Összesítve
egysoros, folytonos,
északnyugati irányú
egysoros, folytonos,
nyugati irányú
egysoros, folytonos,
északi irányú
többsoros, folytonos,
északkeleti irányú
Összesítve
egysoros, szaggatott,
északnyugati irányú
egysoros, szaggatott,
északi irányú
egysoros, szaggatott,
északkeleti irányú
egysoros, szaggatott,
nyugati irányú
egysoros, folytonos,
északkeleti irányú
többsoros szaggatott,
északnyugati irányú
többsoros, szaggatott,
nyugati irányú
többsoros, szaggatott,
északi irányú
többsoros, szaggatott,
északkeleti irányú
Összesítve

Fasorok és
erdősávok
hossza (km)

Százalékos
megoszlás
(%)

II. mintaterület
Fasorok és
erdősávok
Százalékos
hossza
megoszlás
(km)
(%)

70,11

9,52

68,31

13,66

7,64

1,04

7,92

1,58

10,51
88,26

1,43
11,99

5,99
82,22

1,20
16,45

81,60

11,08

123,80

24,77

3,17

0,43

11,47

2,29

2,64

0,36

11,16

2,23

82,85
170,26

11,25
23,12

56,62
148,15

11,33
29,64

132,22

17,95

35,11

7,02

0,31

0,04

1,75

0,35

111,37

15,12

52,20

10,44

10,53

1,43

3,16

0,63

99,09

13,46

118,10

23,63

68,09

9,25

1,14

0,23

6,42

0,87

0,08

0,02

4,03

0,55

1,36

0,27

45,81
477,87

6,22
64,89

1,72
269,52

0,34
53,92

736,40

100,00

499,89

100,00

Az egyes mezővédő fasorokra és erdősávokra adott pontszámok alapján az alábbi minősítést tehetjük:
Megfelelő telepítésű erdősávok, amelyeknél mind a sorok száma, mind a porozitás,
mind pedig a sorok iránya megfelel a mezővédő fásítások követelményeinek:
•
•
•

többsoros, zárt, északnyugati–délkeleti irányú erdősávok(14 pont)
többsoros, zárt nyugat–keleti irányú erdősávok (13 pont)
többsoros, zárt, észak–déli irányú erdősávok (12 pont)

147

Részben megfelelő telepítésű erdősávok és fasorok, amelyeknél a három tényező valamelyike nem felel meg a mezővédő fásítások követelményeinek:
•
•
•
•

többsoros, zárt, északkelet–délnyugati irányú erdősávok (10 pont)
egysoros, zárt, északnyugat–délkeleti irányú fasorok (11 pont)
egysoros, zárt nyugat–keleti irányú fasorok (10 pont)
egysoros, zárt észak–déli irányú (9 pont)

Nem megfelelő telepítésű erdősávok, amelyeknél a három tényező közül legalább kettő
nem felel meg a mezővédő fásítások követelményeinek, de ide soroltuk (iránytól és a
sorok számától függetlenül) valamennyi áttört szerkezetű erdősávot és fasort is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egysoros, zárt, északkelet–délnyugati irányú fasorok (7 pont)
egysoros, szaggatott, északnyugat–délkeleti irányú fasorok (6 pont)
egysoros, szaggatott, nyugat–keleti irányú fasorok (5 pont)
egysoros, szaggatott, észak–déli irányú fasorok (4 pont)
egysoros, szaggatott, északkelet–délnyugati irányú fasorok (2 pont)
többsoros, szaggatott, északnyugat–délkeleti irányú erdősávok (9 pont)
többsoros, szaggatott, észak–déli irányú erdősávok (7 pont)
többsoros, szaggatott, északkelet–délnyugati irányú erdősávok (6 pont)
többsoros, szaggatott, nyugat–keleti irányú erdősávok (8 pont)

A mezővédő erdősávok időbeli változása a II. mintaterületen
Az 1940-es évek térképi adataiból látható, hogy az erdősávok többségét a dűlőutak
mentén alakították ki, valamint legelőket védtek velük. Sajnos ezek szerkezetéről a térképi ábrázolás alapján nem lehet információt nyerni, így azt, hogy ezek hány sorból
álltak, illetve az egyes egyedek hosszirányban milyen távolságra helyezkedtek el egymástól, legfeljebb levéltári adatok alapján lehet megmondani.
13. táblázat A mezővédő erdősávok megoszlása a II. mintaterületen a különböző időszakokban
1940
Baktalórántháza
Hodász
Kántorjánosi
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgyulaj
Nyírkáta
Ófehértó
Őr
Összesen

42,36
57,40
114,65
28,06
36,93
73,97
75,09
49,70
66,69
544,85

1 km2-re eső
erdősávhossz
1,20
2,17
2,76
2,12
2,17
2,07
1,94
1,15
3,76

1970
55,14
57,12
127,74
41,78
52,64
89,16
61,34
64,01
79,36
630,26
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1 km2-re eső
erdősávhossz
1,56
2,16
3,07
3,16
3,09
2,49
1,59
1,48
4,47

2003
37,64
45,95
94,65
34,53
41,17
74,35
49,95
53,22
67,94
499,40

1 km2-re eső
erdősávhossz
1,07
1,73
2,27
2,61
2,42
2,08
1,29
1,23
3,83

A 1940 és 1970 között mintegy 80 km új erdősávot telepítettek (13. táblázat). Az erdősávok jelentős része már korábban is megvolt, bár szántóföldi parcellák összevonása
miatt, vagy gyümölcsösök létrehozása miatt szüntettek meg erdősávokat. Fentebb már
említettük, hogy erdők létrehozása miatt is szűntek meg erdősávok. A mezővédő erdősávok irányában nem történt jelentős változás: a 1970-es években is főként az utak mentén telepítették őket, ahol pedig szántóföldeket átszelő erdősávot találunk annak gyakran
az az oka, hogy ott korábban még dűlőút volt, azt beszántották, az erdősáv pedig a helyén maradt.
A rendszerváltozás után a mezővédő erdősávok hossza több mint 100 km-rel csökkent.
A 13. táblázat adataiból jól látszik, hogy valamennyi településen csökkent az erdősávok
hossza. Ennek oka, hogy a csatornák, valamint a dűlőutak mentén az elöregedett/vagy
kivágott erdősávokat nem telepítik újra. Korábban ez a termelőszövetkezetek feladata
volt, azonban ezek megszűnte után sok esetben még a tulajdonviszonyok is rendezetlenek, emiatt nem lehet tudni, hogy voltaképpen kinek a feladata is lenne az erdősávok
kezelése, illetve újratelepítése. Az erdősávok hosszának csökkenésében az is közrejátszik, hogy ugyanebben az időszakban az erdők aránya viszont növekedett. Ez pedig
sokszor szükségszerűen magával hozza az erdősávok csökkenését is, különösen, ha erdősávok által közrezárt terület erdősödik be (természetes vagy mesterséges úton), mivel
ilyenkor az erdősáv maga is az erdő részévé válik. Ez különösen ott jellemző, ahol ezáltal már meglévő erdőterületeket lehet bővíteni. Ilyenre példa Baktalórántháza, Nyírkáta
és Ófehértó: ezen a három településen a legmagasabb az erdőborítottság, ugyanakkor
arányaiban itt találjuk a legkevesebb erdősávot is (13., 16. táblázat). Ebben az esetben
az erdősávok megszűnésének pozitív hozadéka van, hiszen minőségileg egy magasabb
szintű ökoszisztéma jön létre.
A mintaterületeken az északkeleti irányú fasorok és erdősávok irányának megváltoztatása javasolt. Mivel ezek egy része az úthálózat nyomvonalát követi, azt pedig nehezen
lehet megváltoztatni, különösen a közutakét, így ezeket ki lehetne egészíteni nyugatkeleti irányú erdősávokkal, amelyek az út melletti szántóföldeket védenék. Szükséges
lenne a meglévő fasorok erdősáv rendszerré bővítésére is, újabb sorok telepítésével. A
legegyszerűbben a már meglévő, nagy áttörtségű erdősávokat lehetne feljavítani, az
egyedek sűrítésével, valamint újabb fasorok hozzáadásával.
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6.5. Az erdőterületek állapotfelmérésének eredményei
Az erdők korábban nagy területet borítottak a Nyírségben, de ma már a területnek
mindössze a negyedét foglalják el. Az egykori erdőségekből még a XVIII. században is
elég sok megvolt. A Nyíregyháza–Debrecen vonaltól keletre legalább 30%-os volt az
erdővel való borítottság. Szembetűnő, hogy a terület nyugati része már a XVIII. században is teljesen erdőtlen volt. Ott eredetileg is jóval kevesebb volt az erdő, mint a keleti
részeken, és ezt a kevesebb erdőt is már aránylag korán kiirtották, mert ott vannak a
Nyírségben a legjobb termőterületek. Az erdőt a keleti részeken is elsősorban ott irtották, ahol a talaj kötöttebb volt. A laza, könnyen mozgásba lendülő homokokról a legtöbb esetben csak a XIX. század második felében irtották ki az erdőt.
Ma a Nyírségben kb. 1150 km2-t foglalnak el az erdők, vagyis a terület 25%-át (14. táblázat). Ez a szám alföldi viszonylatban elég magasnak mondható, és magasabb az országos átlagnál is (20–21%). A legtöbb erdő a Dél–Nyírségben található, ott az erdősültség aránya eléri a 43%-ot. Az erdősültség még ott is szembetűnő, ahol az erdősültségi
arány alacsony, mert a Nyírségben nagyon sok a mezővédő erdősáv és ezek szinte pókhálószerűen fonják át az egész Nyírséget.
14. táblázat Az erdőterületek megoszlása a Nyírség kistájai között
Nyírség
teljes terület
(km2)
erdőterület nagysága (km2)
erdőborítottság

NyugatiNyírség

Középső- Északkeleti- DélkeletiNyírség
Nyírség
Nyírség

Dél-Nyírség

4595,41

399,00

1441,84

1060,00

565,00

1128,00

1151,63
25,06

12,17
3,05

234,69
16,28

213,21
20,11

201,00
35,58

490,56
43,49

Az erdőknek ma kb. 55%-a akácerdő. Az akácot az Alföldön a XVIII. században kezdték telepíteni, de igazi térhódítása csak a XIX. század második felében következett be.
Az akáccal a Nyírségben nagyon sok egészen minimális gazdasági értékű laza homokot
sikerült megkötni. Fontos szerepe van az akácnak a mezővédő erdősávok kialakításában
is. Az erdőállományban 14%-kal szerepel a kocsányos tölgy, 0,3%-kal a vörös tölgy. A
fenyő, nyár, gyertyán, éger, szil, kőris, nyír és egyéb fajok az állománynak összesen kb.
30%-át érik el.
Akácerdő a Nyírségben mindenütt előfordul. Az árnyas tölgyesek közül az alábbiak a
legjelentősebbek: Tornyospálca Ricsikai (Pálca)-erdő, Nyírteleki erdő, Nyíregyháza-
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Sóstó, debreceni Nagyerdő, Kispiricsei-erdő Nyírbátor és Piricse között, Nyírbátor: Fényi-erdő, Csonkáserdő, Baktalórántháza, Bagaméri-erdő, Gúthi-erdő, erdőrészek Nagycsere és Haláp területén, továbbá Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos és Hosszúpályi erdei.
A gyertyános kevés (Baktalórántháza, Ófehértó, Bagamér, Gúth, Haláp) és nagyon
megfogyatkoztak az egykor elterjedt nyíresek is. Ma egyetlen ősi állományát ismerjük,
a tornyospálcai ősnyírest.
Az erdőterületek területi kiterjedésében megjelenő különbségek szépen látszanak a két
vizsgált mintaterületen is (15. táblázat, 106., 107. ábra). Az erdősültségi arányt figyelembe véve, a II. mintaterületen ez az érték tízszerese az I. mintaterületen mértnek és
több mint az ország erdősültségi aránya (20–21%), valamint a teljes Nyírségé (25%).
Az I. mintaterületen nagyobb kiterjedésű erdők találhatóak Hajdúböszörmény és Hajdúhadház között, Kálmánházától délre, valamint Rókabokortól nyugatra. Ez utóbbi egyébként a legnagyobb kiterjedésű erdő a területen, de ennek a nagysága is mindösszesen 1
km2 (100 hektár). Ezen kívül elszórtan találhatók kisméretű ligetek az itt jellemző bokortanyák épületei körül, valamint a külterületen lévő mezőgazdasági telepek környékén. Ezeket a facsoportokat az infrastruktúra védelme miatt hozták létre (épületek, gépés állatállomány megóvása).
15. táblázat Az erdőterületek kiterjedése a két mintaterületen
I.
mintaterület
399,00
mintaterület nagysága (km2)
13,32
erdőterület nagysága (km2)
3,00
erdősültségi arány (%)

II.

mintaterület
268,00
81,00
30,00

A II. mintaterületen jelentősebb kiterjedésű erdők vannak Baktalórántháza–Ófehértó,
Baktalórántháza–Kántorjánosi között, valamint Nyírkáta körzetében. Ezek közül a Baktalórántházától nyugatra elterülő gyöngyvirágos tölgyesből jelenleg 341 hektárnyi terület védett. A Nyírség homokbuckáinak mélyedéseiben kialakult pangóvizes területeinek
környékén párás, hűvösebb mikroklíma és a viszonylag magas páratartalom a középhegységekre jellemző gyertyános–tölgyes és a nedves mikroklímát igénylő gyöngyvirágos tölgyesek kialakulását tette lehetővé. Az erdő a nyírségi homokot egykor borító
hatalmas kiterjedésű gyöngyvirágos tölgyes és gyertyános tölgyes erdeinek egyik utolsó
megmaradt összefüggő maradványa. Egy részének védelmét fejlődéstörténeti-, növényföldrajzi adottságai, génmegőrző szerepe is indokolja.
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A két terület közötti különbségek oka elsősorban a domborzati és talajtani adottságokban keresendő, hiszen ezen jellemzők határozzák meg (legalábbis részben) egy terület
hasznosíthatóságát

is.

Az

I.

mintaterületen

jobb

termőképességű,

magasabb

szervesanyag-tartalmú, iszapos-vályog, vályog fizikai féleségű talajok vannak, amelyeken szántóföldi növénytermesztés folyik. Ezt elősegíti az is, hogy a domborzatot inkább
a nagyobb, kiterjedtebb felszínek jellemzik, semmint a felszabdalt formakincs. Ez is jó
alapot nyújt a mezőgazdasági termeléshez. Ez a két tényező együttesen okozza, hogy a
rentábilis gazdálkodás figyelembe vétele miatt az erdők rovására inkább a szántóföldek
terjeszkednek. A II. mintaterületen, ahol viszont különféle homoktalajok fordulnak elő,
a talaj termőképessége és a fellépő deflációs veszély miatt a mezőgazdasági termelés a
löszterületekhez viszonyítva nem annyira kifizetődő. Emiatt a földterületek nagyobb
hányadát erdősítik be, mivel így egyrészt a növényborította felszínen nem érvényesül a
szél tevékenysége (a talaj közvetlenül nem tudja támadni), másrészt pedig az erdőnek
gazdasági haszna is van a benne rejlő, értékesíthető faanyag miatt.

6.6. Az erdők kiterjedésének időbeli változása
A II. mintaterületen három időszakban települési szinten is megvizsgáltuk az erdőterületek kiterjedésének változását. Ennek alapján megállapítható, hogy az erdőterületek
majdnem háromszorosukra növekedtek 1940–2005 között.
Az 1940-es térképi adatokból kitűnik, hogy a mintaterületen az összterület kb. 10%-át
borították erdők. A legnagyobb kiterjedésű foltok Baktalórántháza és Ófehértó között,
valamint Ófehértótól DK-re helyezkednek el (a térképen Nagy–erdőnek nevezett terület). Ennek területe 17 km2, vagyis az összes erdőterületnek a 60%-a. A mintaterületen
az erdőterületek nagysága bő 30 év alatt a 2,5-szeresére nőtt. Ezt egyrészt a már meglévő erdőterületek további bővítésével érték el, másrészt pedig az erdősávok közötti területeket erdősítették be. Az előbbire jó példa Nyírgyulaj keleti határa vagy a Flóratanya
körüli erdőségek, ahol már korábban is voltak erdők, csak kisebb területen. Az utóbbira
pedig Nyírkáta keleti határa nyújt jó példát. Előfordult olyan eset is, amikor teljesen új
erdőket telepítettek: Őrtől déli irányban, illetve Nyírcsászáritól északra.
Települési szinten a legtöbb erdő az 1940-es években Baktalórántházán és Ófehértón
volt (16. táblázat). A két település együttesen a terület erdeinek a 80%-át adta, a többi
hét településen csak kisebb-nagyobb facsoportok voltak. Az 1970-es évekre jelentős
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növekedés következett be valamennyi településen. Az erdőterületek nagysága a kiindulási állapot 2,3-szorosára növekedett. Az egyes településeken a növekedés eltérő ütemben ment végbe. Az erdőterületek kiterjedése a legnagyobb mértékben Hodász, Kántorjánosi és Nyírderzs településeken nőtt. Megjegyzendő, hogy ezeken a településeken a
kiindulási állapot is nagyon alacsony volt. Az erdőborítottságot tekintve Baktalórántháza, Ófehértó és Nyírkáta állt az élen. Ez utóbbi településen a 30 év során nagy kiterjedésű erdőket telepítettek, elsősorban a keleti határban. Az erdőterületek növekedése több
dologra vezethető vissza. Egyrészt összefüggésben van az ekkoriban előtérbe kerülő
istállózó állattartás elterjedésével: a korábbi térképekről leolvasható, hogy az erdősítés
elsősorban legelőterületeket érintett, a nagy kiterjedésű erdők viszont a takarmányozáson alapuló állattenyésztés alkalmazásával feleslegessé váltak. A térképekről az is jól
látható, hogy ezek a területek akkumulációs, féligkötött futóhomok formákból állnak,
amelyek (mint kiemelt térszínek is) különösen veszélyeztetettek a szélerózió szempontjából. Másrészt pedig az okszerű homoki gazdálkodás előtérbe kerülésével már nem
akartak minden területet mindenáron művelni. Emiatt a gazdaságtalanul művelhető területeket kivonták a szántóföldi növénytermesztésből és erdőket telepítettek rajtuk. Ez
azért is fontos volt, mert a száraz felszínek mozgásba lendült homokja veszélyezteti a
még meg nem támadott térszínek termőképességét is. Kétségtelen azonban, hogy az
erdősítés éppen az ilyen helyeken a legnehezebb, pedig korábban a Nyírségnek ezeket a
részeit többnyire erdő borította. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy a lecsapoló
munkálatok miatt a talajvíz szintje lesüllyedt, emiatt az újonnan telepített erdő nem találja meg azokat a kedvező viszonyokat, amelyek korábban megvoltak.
16. táblázat Az erdőterületek megoszlása a II. mintaterület települései között
Erdőterületek nagysága
Erdőborítottsági arány
(km2)
(%)
1940
1970
2005
1940
1970
11.54
15.88
19.51
32.74
45.06
Baktalórántháza
0.38
3.48
4.25
1.42
13.13
Hodász
0.61
7.90
10.13
1.46
18.97
Kántorjánosi
0.98
2.88
3.26
7.41
21.74
Nyírcsászári
0.22
2.08
2.98
1.28
12.25
Nyírderzs
1.46
5.28
5.92
4.07
14.77
Nyírgyulaj
2.40
13.53
17.10
6.20
35.02
Nyírkáta
11.53
17.24
16.18
26.69
39.92
Ófehértó
0.00
1.13
1.28
0.01
6.36
Ör

2005
55.34
16.06
24.33
24.65
17.49
16.56
44.26
37.47
7.20

Napjainkban a rendszerváltozás hatására bekövetkező földbirtokszerkezet átalakulása
miatt újabb változások történtek az erdőterületek területi kiterjedésében. Az erdőterületek növekedése egy kivételével (Ófehértó) valamennyi településen megfigyelhető.
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106. ábra Az erdők elhelyezkedése az I. mintaterületen 2003-ban (Nyugati–Nyírség)

107. ábra Az erdők elhelyezkedése a II. mintaterületen 2003-ban (Középső–Nyírség)
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7. A NYÍRSÉG POTENCIÁLIS SZÉLERÓZIÓS TÉRKÉPE
A Nyírség deflációérzékenységének vizsgálata és minősítése témakörben az egyes
altevékenységi kutatásokban elért eredmények figyelembe vételével készítettük el azt a
térinformatikai adatbázist, amely lehetőséget nyújt a Nyírség potenciális digitális széleróziós térképének az elkészítésére. Az így előállított digitális állomány a Nyírség Széleróziós Információs Rendszerének (NySzIR) is tekinthető, amely egyrészt a jövőben
újabb adatállománnyal tovább bővíthető, másrészt lehetőséget nyújt különféle szempontú lekérdezésekre, a táj minősítésére, továbbá a különböző mértékű szélerózióveszélyeztetettségi kategóriák megállapítására.
A széleróziót befolyásoló tényezők tárgyalásánál kifejtettük, hogy a felszín közelében
áramló levegő sebességét, energiáját a felszín érdessége, a szállított anyag mennyisége
és a mikrodomborzat hogyan módosítja. Az elmondottak azokra a területekre érvényesek, ahol a növények nem védik a felszínt. A Nyírségben is vannak ilyen – elsősorban
tavaszi – időszakok, de a vegetációs időszak előrehaladtával a növényzettel mindenképpen számolnunk kell.
A talajból a légkörbe benyúló növény sajátos mikroklimatikus viszonyokat alakít ki a
környezetében, így hatással van a széleróziót befolyásoló két legfontosabb tényezőre: a
levegő áramlására, és a talajra, illetve ezek paramétereire.
A növények hatását a szélre több, a növényállomány szerkezetére utaló paraméterek
határozzák meg, amelyeket a 3.1.5. fejezetben elemeztük. Ezek a paraméterek annál
erősebb hatást gyakorolnak a szélre, minél nagyobb a mértékszámuk. A szél erejét és
irányát a növényzet előtt, fölött és a növényzeten belül egyaránt módosítja a növénytakaró, ahogy ezt az előző fejezetben kifejtettük.
A jelenlegi kutatás keretében nagy hangsúlyt fektettünk a Nyírségben előforduló talajok
erodálhatóságának meghatározására és a növényi borítottságára. Mivel a szélerózió
veszélye területenként eltérő, ezért tanulmányoztuk a csapadék területi eloszlását is. Az
éves csapadék területi eloszlását szemléltető ábráról (23. ábra) megállapíthattuk, hogy a
mennyisége Ny-ról K-re nő. A legmagasabb értékeket az ÉK-i részén (Mátészalka–
Záhony térségében) mértek, ahol a közeli hegyek hatása már érvényesül. A legkisebb
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évi csapadékösszegek Nyíregyháza–Kemecse térségére jellemzők. Ennek megfelelően a
növényzettel nem védett azonos talajtípusoknál a veszélyeztetettség ÉK-felé csökken.
A szélerózió szempontjából fontos a talajvízszint mélységének az ismerete is, ahogy
erre a 3.4. fejezetben utaltunk. Az elkészült digitális adatbázis ezeket az értékeket is
tartalmazza, azonban a kútsűrűség miatt a potenciális széleróziós térképen nem tüntettük fel.

7.1. A nyírségi talajok kritikus indítósebessége
Az erodálhatóság vizsgálatánál annak az ismeretét is fontosnak tartjuk, hogy milyen
erősségű szélnél várható a szélerózió beindulása. Ezért először a nyírségi talajok küszöbsebességét (kritikus indítósebességét) vesszük figyelembe.
A jelenlegi és a korábbi évek szélcsatorna kísérleteinek átlageredményei és tapasztalataink alapján elmondható, hogy a kritikus indítósebesség értékeit (17. táblázat) elsősorban
a talajminták mechanikai összetétele határozza meg, az azonos textúra osztályokon belül viszont az a mész- és humusztartalom eltérései is eltéréseket okozhatnak. A kritikus
indító sebességeket a következő öt csoportba osztottuk:
17. táblázat A talajok kritikus indító sebességének átlagai és szélső értékei a Nyírségben

textúraosztály
homok
vályogos homok
homokos vályog
vályog
iszapos vályog

átlagos kritikus
a kritikus indítósebességek
indítósebesség (m/s)
szélsőértékei (m/s)
6,65
7,60
8,44
10,5
10,7

6,0–8,1
6,4–8,5
7,4–9,8
9,3–11,6
10–11,6

Ennek figyelembe vételével megszerkesztettük a Nyírség területére érvényes, kritikus
indítósebességeket bemutató térképet (108. ábra).
A térképről megállapítható, hogy a Nyírség területének jelentős részén már a 20–30
km/h sebességű szelek mozgásba lendítik a növényzettel nem védett futóhomokon képződött talaj szemcséit. Ezért a tavaszi időszakban, a vegetációs időszak kezdetén, nagyon jelentős széleróziós károk jelentkezhetnek. A kritikus indítósebességek ismerete
segít a szélerózió elleni védekezés tervezésénél. A mezővédő erdősávok lombkoronája
ekkor még nem fejlett és nem csökkenti a szél sebességét, ezért más környezetkímélő
védekezési módszereket kell alkalmazni (LÓKI 2003).
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108. ábra A talajok kritikus indítósebességei a Nyírségben

7.2. A nyírségi talajtípusok potenciális erodálhatósága
Az erodálhatósági eredményeket (4.6.4. fejezet) áttanulmányozva megállapítottuk, hogy
az erodálhatóság mértéke elsősorban a talajok szemcseösszetételétől függ. A továbbiakban először azt vizsgáljuk, hogy ha a Nyírségben nem védené növénytakaró a felszínt,
akkor a munkaképes szelek mennyire veszélyeztetnék a különböző talajadottságú területeket. Az egyes textúra osztályokba tartozó talajokat az erodálhatóságuk alapján az
alábbi kategóriákba soroltuk (18. táblázat).
18. táblázat Veszélyeztetettségi kategóriák a Nyírségbena talajok erodálhatósága alapján
kategóriák
km2
%
nagyon erősen veszélyeztetett
3455,4
75,2
erősen veszélyeztetett
55.1
1,2
közepesen veszélyeztetett
353,8
7,7
gyengén veszélyeztetett
367,6
8,0
kevésbe vagy nem veszélyeztetett
363,1
7,9
Összesen
4595,0
100
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Az erodálhatósági kategóriák adatbázisa alapján szerkesztett potenciális széleróziós
térkép (109. ábra) jól szemlélteti a Nyírség veszélyeztetettségét. Abban az esetben, ha
nem védené a növényzet a felszínt, akkor a száraz szeles időszakokban a terület háromnegyedén a szélerózió jelentősen átalakítaná, formálná a felszínt. Mivel a kritikus indítósebességek legalacsonyabb értékei is a nagyon erősen veszélyeztetett talajokon jelentkeznek, ezért megállapítható, hogy már a 6–8 m/s erősségű szelek is nagy károkat
okozhatnak.

109. ábra A Nyírség potenciális széleróziós térképe
(a talajok erodálhatósága alapján)

7.3. A potenciális szélerózió–veszélyeztetettségi térkép
Abban az esetben, ha az erdővel borított területeket és a települések belterületét kivonjuk a fenti térképből, akkor jelentősen csökken a széleróziótól veszélyeztetett terület
(110. ábra). Az így meghatározott adatbázis területi adatai (19. táblázat) alapján megál158

lapíthatjuk, hogy a Nyírségben a nagyon erősen veszélyeztetett területek aránya 25 %-al
csökkent, de még így is a terület felén nagy gondot kell fordítani a szélerózió elleni védekezésre.

110. ábra A Nyírség potenciális szélerózió-veszélyeztetettségi térképe
(az erdő- és belterületek nélkül)
19. táblázat A veszélyeztetett területek kiterjedése és százalékaránya a Nyírségben
Hektár
Százalékban
229545,30
50,17
nagyon erősen veszélyeztetett
16523,19
3,61
erősen veszélyeztetett
16813,11
3,67
közepesen veszélyeztetett
5255,14
1,15
gyengén veszélyeztetett
5258,44
1,15
kevésbé vagy nem veszélyeztetett
184124,37
40,24
nem veszélyeztetett
457519,55
100,00
Összesen
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ÖSSZEFOGLALÁS
A pályázat keretében a laboratóriumban és a terepen végzett kutatásaink
eredményei jelentősen bővítették ismereteinket a Nyírség deflációérzékenységéről. Korábban is ismert volt, hogy hazánk második legnagyobb
futóhomok területén a szélerózió nagy veszélyt jelent és a szántóföldi növénytermesztésnél nagy károk keletkezhetnek.
A legveszélyesebb időszak a tavasz, amikor a szántóterületeket még nem
védi a növényzet. A kiszáradt felső talajréteget könnyen és gyorsan mozgásba tudja hozni a munkaképes szél. Az utóbbi években – a globális klímaváltozás hatására – az aránytalan időbeli csapadékeloszlás tovább növeli
az erózió veszélyét. A hosszabb száraz időszakokban a futóhomokon kialakult talajok felső rétegei a defláció áldozatául esnek. A felső száraz talajrétegben az elvetett magvak gyakran a felszínre kerülnek, vagy a talajjal
együtt elszállítódnak. Ha a szélerózió a vegetációs időszak kezdetén jelentkezik, akkor pedig homokveréses károk jelentkeznek, aminek a következménye a jelentős terméskiesés.
A száraz időszakokat a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékos
napok követik. Ekkor a lejtős felszínre hulló csapadékvíz eróziója okoz
nagy károkat. A terepi kutatásaink igazolják a homokbuckák lejtőinek lepusztulását. Ez különösen ott jelentős, ahol nagyobb magasságú formák
alakultak ki.
A széleróziótól erősen veszélyeztetett Nyírség területén a homok megkötésére telepített erdők kellő védelmet nyújtanak. A védekezésre a szántóterületeken kell nagy gondot fordítani. Ebben segítséget nyújthat a kutatásaink
eredményeként kialakult adatbázis. A kritikus indítósebességek és a talajok
erodálhatóságának az ismerete segítséget nyújthat a védekezés tervezésénél.
Korábban a mezővédő erdősávok is védelmet nyújtottak. A terepi és a
geoinformatikai felméréseink alapján megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi
mezővédő erdősávok hiányosak és nem töltik be funkciójukat. A közeljövőben célszerű lenne a Nyírség egész területén felmérni, és a jelenlegi kutatásban bemutatott módon tipizálni az erdősávokat. Egy ilyen alapos felmérés után indulhatna a megfelelő védelmet nyújtó erdősávok tervezése,
illetve telepítése.
A többszörösen hátrányos helyzetű Nyírségben a kisebb kockázattal járó
növénytermesztés a gazdasági fejlődést is elősegítené.
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