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Öt kiinduló alaptétel 

(1)    Az időjárási szélsőségek valószínűsége 

     gyakorisága 

 vízháztartási szélsőségek  tartama 

     mértéke 

 [klímaváltozás és vízgazdálkodás prognózisok egybehangzó 

megállapítása] 

(2)    Kedvezőtlen/káros gazdasági, környezeti, ökológiai hatásai súlyosbodni 

fognak. 

(3) A talaj (Magyarország) legnagyobb                                víz-raktározója,                   

 de …. 

(4) A racionális földhasználat eredményesen járulhat hozzá a fokozódó 

időjárási és vízháztartási szélsőségek káros hatásainak 

megelőzéséhez/mérsékléséhez.  

(5) A terület, a „termőhely” és a talaj fenntartható használata egyre nagyobb 

szerepet játszhat a prognosztizált klímaváltozáshoz történő 

alkalmazkodásban, az arra történő felkészülésben 

 

növekedni fog 

potenciális 

természetes 



A klímaváltozás prognózisok bizonytalanságaik 

 •  tér- és időbeni variabilitás 

  –  globális  lokális    [hol?] 

  –  trend   évszakos, éves, évtizedes, hosszabb 

     távú dinamika [mikor?] 

 •   erősség, „súlyosság” [milyen mértékű?] 

 

mellett egy tekintetben teljesen egyetértenek: 

 

a szélsőséges időjárási és vízháztartási helyzetek 
 

árvíz   bekövetkezésének 

belvíz      valószínűsége 

túlnedvesedés    gyakorisága 

       tartama 

szárazság     mértéke 

aszály   következményeinek  

       „súlyossága” 

egyaránt 

növekedni 

fog 

? 

! 





Stratégiai 

jelentőségűvé 

váló édesvíz-

készletek 

Növekvő 

igény 



klíma 
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    évi átlag              ingadozás 
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talajszerkezet 
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szemcseösszetétel 

   fizikai                 kémiai 
mállás 

állandó fagy gleccser jégsapka 

tengervízszint szikesedés 



 



transzspiráció öntözővíz 

evaporáció 

csapadék 

felszín 

talajvíz szint 

kilúgzás 

mélybe szivárgás 
kapilláris 

vízmozgás 

3-fázisú zóna 

talajvíz 

Várallyay 

nedvesség- 

tározás 



Szárazság 

Elem-

stressz 

Sekély 

talaj 

Víz- 

felesleg 

Állandó 

fagy 

Maradék 

A Föld agroökológiai potenciálját korlátozó tényezők 
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Talajdegradációs folyamatok Európában 

Szerves- 

anyagkészlet 

csökkenése 

Biodiverzitás 

csökkenése 

Talajszennyeződés 

(pontszerű és 

diffúz) 

Víz vagy szél 

okozta erózió 

Talaj-fedés 

Tömörödés, 

szerkezet-

leromlás 

Szikesedés 

Árvíz, belvíz és 

talajcsúszás 



 



A Kárpát-medencében 

• az életminőség javítását célzó társadalmi fejlődésnek; 

• a fenntartható  mezőgazdaság- és 

              vidékfejlesztésnek; 

• a környezetvédelemnek egyaránt a 

     víz 
   lesz meghatározó tényezője; 

 

• a vízfelhasználás hatékonyságának növelése; 

• a talaj vízháztartás szabályozása pedig 

 megkülönböztetett jelentőségű kulcsfeladata. 

 

  



A Kárpát-medence (alföldjei) 

viszonylag kedvező agro-ökológiai adottságokkal rendelkeznek a 

sokcélú fenntartható biomassza-termelés céljára 

de: 

• e kedvező adottságok igen nagy, gyakran kiszámíthatatlan, s így 

nehezen előrejelezhető 

  tér- 

              -beni változatosságot mutatnak 

  idő- 

• szeszélyesek 

• szélsőségekre hajlamosak 

• érzékenyen reagálnak 

  természeti okok miatti, vagy       stressz- 

  emberi tevékenységből adódó  hatásokra 

 



A viszonylag kedvező agroökológiai adottságokat 

elsősorban az alábbi tényezők 

veszélyeztetik 

 

• Szélsőséges vízháztartási helyzetek 

• Talajdegradációs folyamatok 

• Elemek 

  növényi tápanyagok 

  szennyező anyagok 

 kedvezőtlen biogeokémiai körforgalma 



Milyen éghajlat-változási következményeket képes 

módosítani a talaj? 

• vízháztartás megváltozása (beszivárgás, raktározás): 

szélsőséges vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, 

túlnedvesedés – aszály) előfordulása, gyakorisága, 

tartama, ökológiai következményei; 

• víz és/vagy szél okozta erózió (eróziós veszteségek; 

szedimentációk; hatás a vízkészletekre); 

• szikesedés (sófelhalmozódás, sziktelenedés, szikesek 

szélsőséges ökológiai tulajdonságai);  

• szervesanyag-dinamika (lebomlás - képződés), puffer-

kapacitás; 

• növényi tápanyagok körforgalma, valamint a növények 

tápanyagfelvétele; 

• potenciálisan káros (esetlegesen toxikus) szennyező 

anyagok biogeokémiai ciklusa, s a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekbe, illetve a táplálékláncba jutása. 



Korlátozott vízkészletek 

 légköri csapadék 

        mennyiség   tér- 

    forma            nagy                  -beni variabilitás 

    intenzitás             idő- 

  kémiai összetétel 

 felszíni vizek 

          mennyiség 

                      szélsőségek  

      minőség 

 felszín alatti vizek 

      terep alatti mélység 

  vízszint-ingadozás 

  minőség (koncentráció, ion-összetétel) 

 

 

A társadalom növekvő sokoldalú vízfelhasználási igényét 

ezekből a korlátozott készletekből kell kielégíteni.  

? 

! 



 

 

Lehulló csapadék tér- és időbeni variabilitása 
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Talajvíz mélysége és minősége 



Szélsőséges vízháztartási helyzetek 

Okok: 

 légköri csapadék nagy és 

szeszélyes tér- és időbeni 

variabilitása   

 eső-hó arány, hóolvadás 

körülményei     

 domborzat  [makro, mezo, mikro]    

 talajviszonyok 

 vegetáció 

 talajhasználat 

Következmények: 
 vízveszteség 
 ~ párolgás 
  ~ felszíni lefolyás      
  ~ mélybe szivárgás 
 talajveszteség  [szerves 

anyag, tápanyagok …] 
 biota- és biodiverzitás- 

veszteség 
 növényveszteség (pusztulás, 

károsodás) 
 termésveszteség 

(mennyiség, minőség) 
 energiaveszteség 

árvíz 
belvíz      vízfelesleg 
túlnedvesedés 
 
szárazság, aszály    vízhiány 



Vízháztartás térkép 

Aszály térkép 
Belvíz térkép 

Magyarország talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai, aszály-

érzékenysége és belvíz-veszélyeztetettsége 



A talaj Magyarország legnagyobb 

(potenciális) természetes víztározója 

Légköri csapadék  

(500–600 mm) 

  50–55 km³/év  

A talaj felső 0–100 cm-es 

rétegének potenciális 

vízbefogadó/víztároló 

képessége (VKt) 

                

 30–35 km³/év  

Folyók évi hozama 

Balaton tó 

 110–120 km³/év  

                 ~ 2–2,5 km³  



 
Csernozjom 

talaj 



Nagy homoktart. (10,5 %)

Nagy agyagtart. (11%)

Szikesedés (10%)

Láposodás (3%)

Sekély termőréteg (8,5 %)

Könnyű textúra (11%)

Agyag-felhalmozódás (12%)

Mérsékelt szikesedés  (3%)

Jó vízgazdálkodás (31%)

Magyarország talajainak vízgazdálkodása, és annak okai 

Közepes 

Jó 

Kedvezőtlen 



A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai 

 





A talajok vízgazdálkodási kategóriái

Magyarország nagytájainak 
talajtani jellemzése

Tematikus méretarány:  1:100.000

Nyomtatási méretarány: 1:500.000

0 10 20 30 40 50 Kilometerskm

Egységes Országos Vetület

2.11

Jelmagyarázat

Készült az MTA TAKI GIS Laborban 2001-ben
az AGROTOPO adatbázis alapján

1/1

2/1

2/2

3/1

3/2

4/1

4/2

5/1

5/2

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

7/1

8/1

9/1

Debrecen

T
i

s
z

a

B o

d
r

o
g

H
e

r
n
á

d

S

a
j ó

Z
a

g
y

v

a

T i
s

z
a

K ö r ö s

M a r o s

Szeged

675000

675000

700000

700000

725000

725000

750000

750000

775000

775000

800000

800000

825000

825000

850000

850000

875000

875000

900000

900000

925000

925000

10
00

00

100000

12
50

00

125000

15
00

00

150000

17
50

00

175000

20
00

00

200000

22
50

00

225000

25
00

00

250000

27
50

00

275000

30
00

00

300000

32
50

00

325000

Tiszai Alföld



    de: 
e lehetőség kihasználását akadályozzák 

•   a víz talajba szivárgásának korlátai 

 –  a pórustér vízzel telítettsége  

           („telt palack” effektus); 

 –  a feltalaj fagyott volta   

           („befagyott palack” effektus); 

 –  közel vízátnemeresztő réteg a talaj felszínén    

     vagy felszín közeli rétegében  

  („ledugaszolt palack”  effektus); 

•   a víz talajban történő hasznos tározásának korlátai 

 –  gyenge víztartó képesség  

  („lyukas palack” effektus) 

 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők - I.  

1. Lassú (gátolt) talajba szivárgás 

A) Vízátnemeresztő réteg (kéreg) a talaj felszínén 

 

a) sókkal összecementált kéreg 
(nátriumsók, gipsz, mész) 

b) helytelen agrotechnikával 
összetömörített réteg  

– túlművelés, nehéz erőgépek 
– helytelen öntözés 

 

B) Sekély beázási réteg (kis vízraktározó képesség) 
 a) szilárd kőzet 

b) tömör „padok” (vaskőfok), orstein 
mészkőfok, összecementált kavics 
stb.) 

c) kicserélhető. Na
+
, agyag, CaCO3 

vagy más anyagok által 
összecementált réteg  

d) helytelen művelés következtében 
loalakuló réteg („eketalp-réteg”) 

     Szélsőséges vízgazdálkodás 
 [túlnedvesedés, aerációs problémák)    

belvízveszély 
[felszíni lefolyás, vízeróziós károk 

 aszály- (szárazság) érzékenység 
 





 

Szikes talaj 

„ledugaszolt palack” 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők – II. 

2. Repedezés (duzzadás–zsugorodás) 

 

Száraz állapotban (zsugorodás, 
repedezés) 

 szivárgási veszteségek 

 emelkedő talajvízszint 

 túlbő nedvességviszonyok (túl-
telítődés, belvízveszély) 

 a talajvízből történő másodlagos 
só-felhalmozódás, szikesedés 
(pangó, sós talajvíz esetén)  

 párolgási veszteségek (mélyebb 
rétegek kiszáradása) 

 

Nedves állapotban (duzzadás) 
a) nagy agyagtartalom 
b) táguló rétegrácsú (duzzadó) 

agyagásványok nagy mennyisége  
c) nagy Na

+
-telítettség (kicserélhető 

Na
+
-tartalom) 

 



 

Repedezett talaj 



A növény vízellátását korlátozó talajtani 

tényezők - III. 

3. Korlátozott víztartó képesség 

 

 

 

 

  

  

IR, K  VKsz   
szárazság 

érzékenység 



 
Homoktalaj 

„alul lyukas palack” 



Nyírségi kovárványos homok (Vámospércs) 

 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők – IV. 

3. Kis hasznosítható vízkészlet 

 

1. Kis hasznosítható vízkészlet  
     (DV = VK + HV)  
a) nagy agyagtartalom 
b) elemi szemcsék erős diszpergálódása 
c) erős lúgosság, nagy Na

+
-tartalom 

d) rossz talajszerkezet 
e) igen kis agyagtartalom 

 2. Kis hasznosítható vízkészlet 

(a nagy ozmózis potenciál,  miatt) 
a) nagy sótartalom 

s = 0,32 (0,8+0,109 C1)
1.03 

C1 = Cl
-
 konc., me/liter 

 

 

3. Kis transzport koefficiensek (k, D) 
hervadás: V  < ET 
a) kis nedvességtartalom 
b) nagy víztartó képesség 
c) erős lúgosság, nagy Na

+
-tartalom 

d) rossz talajszerkezet 

 



Éghajlatváltozás hatása a talajvízre 

Globális melegedés; szárazodás (???) 

 

                 nagyobb párolgás            növekvő anyagfelhalmozódás 

                        (szikesedés)  veszély 

 

süllyedő talajvízszint 

 

        kisebb                       0      +                      nagyobb 

(nagyobb mélység)                  ?            (nagyobb potenciál gradiens) 

kapilláris víz- és oldattranszport 

a talajvízből a talajvízszint feletti talajrétegekbe (aktív gyökérzónába?) 

 

 

Jó minőségű talajvíz  hátrány      növény vízellátása             előny 

          aszályérzékenység 

Rossz minőségű talajvíz   előny          szikesedés veszélye         hátrány 

     



Talajvízből történő kapilláris víz(oldat)- 

transzport a talajvízszint feletti talajrétegekbe IVa. 

 

agyag 

(clay) 

 agyag 

 (clay) 

 

homok 

(sand) 

homok 

(sand) 

 

„Sand on clay,  

Money is thrown 

away” 

„Clay on sand, 

Money in hand” 

De ha alul van a 

homok, 

Megsokszorozod 

vagyonod” 

„Homok alatt van  

az agyag,  

Elveszítheted 

minden vasad” 

rétegzett talaj esetén 

ha a talajvíz jó minőségű 

növény vízellátásának talajvízből kapillárisan történő kiegészítése 

„optimális talajvízszint (talajvíz dinamika)” 



Talajvízből történő kapilláris víz(oldat)- 

transzport a talajvízszint feletti talajrétegekbe IVb. 

 

agyag 

(clay) 

 agyag 

 (clay) 

 

homok 

(sand) 

homok 

(sand) 

 

rétegzett talaj esetén 

ha a talajvíz rossz minőségű 

Talajvízből történő (másodlagos?) sófelhalmozódás/szikesedés veszélye 

„kritikus talajvízszint (talajvíz dinamika)” 

? ? 



Talajvízből történő vízellátás alapesetei a 

Szigetközben 

 



Az éghajlatváltozás hatása a 

talajökológiai viszonyokra 

Talaj-technológiai tulajdonságok 

A TALAJ VÍZHÁZTARTÁSA 

Biomassza-termelés 

(termés) 

TALAJÖKOLÓGIAI VISZONYOK  

Biológiai élet 

Tápanyagforgalom 

tartalom       állapot 

Hőháztartás 

Levegőháztartás 

A talaj termékenysége 



Az éghajlatváltozás hatása a talaj  

anyagforgalmára 

• Sóforgalom megváltoztatása  

 (kilúgzás – sófelhalmozódás ?) 

• Karbonátok migrációja, mészakkumulációs szintek  
„atkás” rétegek, „mészkőpadok” kialakulása 

• Szervesanyag-forgalom megváltozása  
 (csökkenés – gyarapodás) 

• Hidromorfizmus megváltoztatása  

• Elemek biogeokémiai ciklusának megváltoztatása 
 - növényi tápelemek 
 - potenciálisan káros (esetleg toxikus) szennyező  
       anyagok 
   



A talajok anyagforgalmának alapvető típusai 

 



Szikesedés 

 



Területi vízgazdálkodás 

szükséges (alap)koncepció váltása 

 

Vízelvezetés helyett vízraktározás  

 

 

   maximális mértékű csapadék-hasznosítás 

   elfolyási 

       lefolyási 

       szivárgási 

       párolgási  

 

   maximális mértékű                              raktározás biztosítása 

veszteségek maximális mértékű 

csökkentése 

természetes 

mesterséges  

! 



 A vízháztartás-szabályozás célja és lehetőségei  

                csapadékvíz: eső, hó, „ufo” 
1 A talaj felszínére jutó víz     öntözővíz 
      egyéb víz  
 talajba szivárgásának elősegítése 
      beszivárgás gyorsítása 
      több idő biztosítása a beszivárgásra 

2 A beszivárgott víz talajban történő hasznos tározásának 
elősegítése 

 –  a talaj vízraktározó képességének növelése 

 –  a talaj víztartó képességének optimalizálása 

3 Káros környezeti mellékhatások (másodlagos szikesedés, 

elvizenyősödés, láposodás, vízminőség-romlás stb.) nélküli  

             öntözés  

 lehetőségeinek kihasználása. 

4 A   felesleges (!!!)    vizek elvezetését biztosító   drénrendszer  
 kiépítése és üzemeltetése 
  (elvezetés → visszatartás koncepció-váltás). 

 
 
 

             



Összefoglaló tézisek - 1 

A talajnedvesség is víz! 
 

amely mennyiségével és minőségével jelentős – gyakran 

meghatározó – szerepet játszik:  

• a növényzet és a biota vízellátásában („ebből isznak”); 

• a felszíni vizek mennyiségében, dinamikájában, „ökológiai 

állapotában” (EU Víz Keretirányelv); 

• a talaj anyagforgalmi folyamataiban (képződés, degradáció), 

termékenységében; 

• így a sokcélú biomassza előállításában („ahonnan az 

élelmiszer elindul”). 

Hiánya tehát alapvető emberi életfeltételeket érint: 

nem(csak) szomjúságot, hanem éhínséget és komoly 

környezeti károsodásokat (is) okoz(hat) ! 



Összefoglaló tézisek - 2 

A természet legnagyobb (potenciális) 

víztározója a talaj! 
 

Pórusterébe kedvező esetben – megfelelő talajhasználat 

(művelési ág, vetésszerkezet, agrotechnika) esetén – a lehulló 

csapadék jelentős hányada beleférhet és hasznosan tározódhat 

egyidejűleg  csökkentve  

a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatát       

      (valószínűség, gyakoriság, tartam, „súlyosság”) 

• az árvíz-, belvíz-, túlnedvesedés veszélyt  és 

• az aszályérzékenységet, 

mérsékelve  

ezek kedvezőtlen/káros gazdasági 

     környezeti     következményeit 

     társadalmi 



Összefoglaló tézisek - 3 

A víz(készlet)gazdálkodás kulcskérdése 

a vízgyűjtőterületen folytatott racionális 

talajhasználat! 

 
Elsősorban ezzel lehet 

• elősegíteni korlátozott vízkészleteink jobb hatásfokkal történő 

hasznosítását (csökkentve annak lefolyási, párolgási, 

szivárgási veszteségeit; növelve a növények általi 

hasznosíthatóságát); 

• megelőzni vagy mérsékelni a szélsőséges vízháztartási 

helyzetek bekövetkezésének kockázatát és káros 

következményeit; 

• megvédeni vagy létrehozni felszíni vizeink kedvező ökológiai 

állapotát.   

 



Összefoglaló tézisek - 4 

 

Racionális földhasználat 
 

 

eredményesen járulhat hozzá a fokozódó időjárási és 

vízháztartási szélsőségek káros hatásainak 

megelőzéséhez/mérsékléséhez, 

ezért 

a terület, a „termőhely” és a talaj fenntartható 

használata egyre nagyobb szerepet játszhat a 

prognosztizált klímaváltozáshoz történő 

alkalmazkodásban, az arra történő felkészülésben.  
 

 

 



 

 

Köszönöm  

 

      megtisztelő 

 

                                 figyelmüket! 


