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Bevezetés 

A Föld felszínét formáló folyamatok közül talán legfontosabb a talajpusztulás 

folyamata, amely mind természetes, mind pedig antropogén hatásra létrejöhet (Stefanovits–

Filep–Füleky 1999). Napjainkban a mezőgazdasági tevékenység következtében, mintegy 

azéltal kiváltott talajpusztulás sokkal nagyobb mértékű, mint a természetes okokra 

visszavezethető erózió. A mezőgazdálkodás több ezer éves múltra tekint vissza, a népesség 

folyamatos, ma már ugrásszerű növekedésével párhuzamosan pedig egyre több és több 

területet vontak művelés alá, nőtt tehát a mezőgazdasági terület. E növekedés vagy az 

erdőterületek rovására, vagy a kevésbe termékeny területek megművelése révén következett 

be. Mindkét esetben eleve nő a talajpusztulás veszélye és kockázata. 

A talajpusztulás, vagy kevésbé magyaros kifejezéssel talajerózió egyúttal a talaj-, 

illetve tájdegradációs folyamatok között is fontos szerepet tölt be. Lal (1990) szerint a 

szárazföld 56%-át veszélyezteti a víz általi erózió (a továbbiakban vízerózió, vagy egyszerűen 

erózió), 28%-át pedig a szélerózió (másként defláció). Európában 52% a vízerózió és 12% a 

szélerózió által sújtott területek aránya. Azt látjuk tehát, hogy a fejlett Európa ugyanolyan 

mértékben sújtott az erózió által, mint a Föld egésze. 

Amint említettük, a talajerózió a talaj- és tájdegradációs folyamatok egyike. Más 

„land” degradációs folyamatok, mint a lejtős tömegmozgások, szélsőséges mértékű 

talajsavanyúság, szikesedés, fizikai degradáció (tömődöttség, a talajszerkezet leromlása, 

felszíni kéregképződés), a szélsőséges talajnedvesség viszonyokból adódó degradációs 

folyamatok és egyéb kémiai, fizikai, továbbá biológiai degradációs folyamatok ugyancsak 

fontosak, de nem annyira kiterjedtek, mint az erózió (l. Várallyay–Leszták 1990, Kertész 

2001). 
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A földrajzi tényezők és a talajpusztulás 

a) Talajképző kőzet. Hazánk területének 2/3-át laza üledékek fedik. A Miocén, 

Pliocén, Pleisztocén és Holocén üledékek dombsági területeinken különösen nagy 

kiterjedésűek. Kiemelendők a löszök és löszszerű üledékek, valamint a homokos, kavicsos és 

agyagos alluviális üledékek, továbbá a futóhomokok.  

b) Éghajlat. Bár Magyarország éghajlati adottságai közül természetesen elsősorban a 

csapadék tölt be döntő szerepet az erózió szempontjából, más éghajlati tényezők is fontosak. 

Az országot területét érő éghajlati befolyások közül fontos az óceáni és a mediterrán 

hatás, amelyek eredményeképpen létrejönnek a legfontosabb csapadékesemények. A klíma 

alapvetően kontinentális voltának egyik fontos megtestesítője a gyakori nyári szárazság, sőt 

aszály. A szél paraméterei közül - a széleróziót tekintve - legfontosabb az időnként igen 

jelentős értékeket elérő szélsebesség. 

Az évi csapadékmennyiség értéke 500 mm és több, mint 900 mm között ingadozik. A 

júniusi csapadékmaximum idején a talaj rendszerint még növényzettel borított, ugyanakkor a 

nyáron fellépő heves záporok – rövid időtartamú, nagy intenzitású csapadékok – gyakran már 

learatott földekre hullanak, óriási eróziós károkat okozva. A mediterrán hatásra gyakorta 

bekövetkező őszi, második csapadékmaximum idején is nagy területek vannak 

növényborítottság nélkül. A vízerózió szempontjából különösen fontos az évi átlagcsapadék 

évenkénti változékonysága, periodicitása. Így 400-500 mm-es évi csapadékú aszályos évek 

váltakoznak igen nedves, 700-800 mm-es csapadékú évekkel. Ennek következtében kvázi 

szemiarid jellegű évek is előfordulhatnak (l. Kertész–Richter 1989) Végül a hótakaró megléte 

(a hótakarós napok száma november és március között 15-30 nap), illetve annak hirtelen 

elolvadása is fontos az erózió szemszögéből. 

c) Földhasználat. A földhasználat és ehhez kapcsolódóan a felszín borítottsága döntő 

módon befolyásolja a lepusztulást. Az ország területének több mint a fele síkság. Az Alföld 

nagy részét a folyószabályozások előtt állandóan víz borította. A folyószabályozások  

20 000 km2-t szabadítottak fel a szántóföldi növénytermelés számára. A szélerózió 

szempontjából nézve a vízborítás kedvező feltétel volt, ma tehát az Alföld csaknem teljes 

területén számolni lehet a szélerózió veszélyével.  

A szántóterület rohamosan nőtt a XIX. sz. végén, amikor hazánk a világ második 

kukoricatermelő országa lett. A szántóterület növekedését a búza iránti fokozódó igény is 

előidézte. A szántó tehát fokozatosan újabb és újabb területeket foglalt el a dombsági lejtőkön 

és így itt egyre nagyobb lett az erózióveszély. A dombsági területeket a múltban jórészt erdő 
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borította. Az erdő nagymértékű kiirtását már a XVIII-XIX. században megkezdték, hogy a 

mezőgazdasági termelés számára területet nyerjenek. 

A Trianoni békeszerződéssel az ország elveszítette területének 2/3-át és erdőségeinek, 

valamint legelőinek jelentős részét. Az erdőterület csökkenése igen kedvezőtlen változás az 

erózió szempontjából. A jelenlegi ország területre vetítve 1895-ben 1191 ezer ha erdő volt 

(12,8%), ami tudatos erdősítéssel 2001-re 1772 ezer ha-ra (19,1%) nőtt. Az 1. táblázat a 

mezőgazdasági földhasználat változásait mutatja be 1938-2001 között. 

 

1. táblázat. A mezőgazdasági földhasználat változása Magyarországon, 
                   az ország terület %-ában 

 1938 1960 1985 1993 2001 
Szántó 60.4 57.1 50.4 50.7 48.5 
Kert / gyümölcsös 1.3 2.0 4.8 1.4 2.1 
Szőlő 2.2 2.2 1.7 1.4 1.0 
Rét, legelő 17.3 15.4 13.6 12.4 11.4 
Mezőgazdasági terület 81.2 76.7 70.5 65.9 63.0 

 

A talajpusztulás szempontjából a mezőgazdasági terület rohamos csökkenése abban az 

esetben kedvező, ha abból erdő, vagy bozóttal benőtt parlag lesz, ha beépített terület, úgy a 

talajpusztulás kérdése fel sem vethető, illetve a művelt terület ilyetén való csökkenése külön 

tudományos és gyakorlati kérdés, az ún. „soil sealing”. A mezőgazdasági földhasználattól 

elvett terület ma már eléri a 17,2%-ot. 

 d) Talajviszonyok. A talajpusztulási folyamatok és a talajviszonyok összefüggéseivel 

részletesen foglalkozik Stefanovits (in: Stefanovits–Filep–Füleky 1999). Elemzi az erózió 

folyamatának kialakulását és formáit, a különböző genetikai talajtípusokon, megadva az 

eróziós folyamat várható alakulását is. Ennek ismertetésére itt – hely hiányában – nem térünk 

ki. 

 

A talajerózió kutatása Magyarországon 

 A témával foglalkozó hatalmas terjedelmű irodalomból itt csak szemezgetünk – 

néhány fontosabb munkára utalva. Az első eróziós térképről már tettünk említést 

(Stefanovits–Duck 1964). Megemlítjük, hogy ezt megelőzően is voltak talajerózió felmérések 

(l. pl. Mattyasovszky 1953). 

 A talajerózió becslésével foglalkozó vizsgálatok általában kis területekre, parcellákra, 

lejtőkre és kisvízgyűjtőkre vonatkozóan készültek. 
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 Az MTA FKI mérései és kísérletei a 70-es évektől kezdődően folynak (Szomód és 

Bakonynána parcellás kísérletei, Góczán et al. 1973). Bakonynánán és Pilismaróton 

folytatódtak a vizsgálatok a 80-as években is (Kertész 1987, Kertész–Góczán 1988, Kertész–

Richter 1990). A vizsgálatok célja az erózió és lefolyás mérése, ezek függése az eróziót 

kiváltó- és befolyásoló tényezőktől, valamint az erózió környezetszennyező hatásának 

elemzése volt. A talajerózió térképezésével és helyszíni felvételezésével foglalkozott Marosi 

(1984) és Juhász (Juhász–Marosi, 1992). 

 A 80-as és 90-es években az MTA FKI kutatásai a Balaton vízgyűjtőre 

koncentrálódtak. A Deutsche Forschungsgemeinschaft, az MTA és az OTKA 

finanszírozásával az Örvényesi-Séd, majd a Tetves-patak vízgyűjtőjén folytak kutatások 

(parcellás mérések, mesterséges esőztetés, modellezés az USLE, EPIC és MEDRUSH 

modellek alkalmazásával). A 90-es években az EU IV. Keretprogram MEDALUS II és 

MEDALUS III projektje is használta e két vízgyűjtőt mintaterületként. A sokirányú kutatás fő 

célja a talajerózió által okozott környezetszennyezés vizsgálata volt, a Balaton ökorendszere 

szempontjából. Az EPIC modell alkalmazásával foglalkozott Huszár (1999).  

A gödöllői Szt. István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszékén folyó vizsgálatok 

keretében egyebek közt egy 1:50 000 méretarányú, talajveszteséget becslő térkép készült, az 

USLE alapján, az É-i Balaton vízgyűjtő központi részéről. A SZIE Tájökológiai Tanszéke a 

Veszprémi Egyetem keszthelyi Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszékével közösen 

mesterséges esőztetési kísérleteket végzett, 7 különböző talajtípuson, a K tényező 

meghatározásának céljából (Centeri 2002). A Veszprémi Egyetem szóban forgó tanszéke igen 

jelentős eredményeket ért el a mesterséges esőztetés alkalmazásának területén, különböző 

hazai intézményekkel folytatott együttműködések keretében (l. pl. Kertész et al. 2002). 

 Még számos más hazai intézményt említhetnénk. A földrajzi intézetek közül a 

Debreceni Egyetemen Pinczés vizsgálatai (pl. a talajfagynak az erózióra gyakorolt hatásával 

kapcsolatban, Pinczés 1979, Pinczés et al. 1978), Kerényi szerteágazó kutatásai (a 

csepperózióval és az eróziós folyamat egészével kapcsolatban (l. pl. Kerényi 1981, 1991), 

Borsy és Lóki már említett széleróziós kutatásai kiemelkedő jelentőségűek (l. pl. Borsy 1974, 

Lóki 2003). A Szegedi Egyetem a vízeróziós kutatások mellett (l. pl. Barta 2001, Mezősi et al. 

2002) jelentős széleróziós eredmények is születtek (l. pl. Szatmári 1997). 

 Az Erdészeti Tudományos Intézet kisnánai kísérletei, illetve a BME Vízgazdálkodási 

Tanszékének – főként laboratóriumi – vizsgálatainak említésével bezárjuk a talajerózió-

kutatásról közölt szemezgetésünket. 
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A talajpusztulás mértéke Magyarországon 

Hazánkban – mint a Föld számos más országában is – a talaj az egyik legfontosabb 

erőforrás, ezért a talaj termékenységének megőrzése, a talajerózió elleni védelem elsődleges 

fontosságú. Ebből következően a talajerózió tanulmányozása is igen nagy jelentőségű. 

(Stefanovits 1977, Várallyay 1986).  

 Az ország mezőgazdasági területének több, mint egyharmadát sújtja az erózió (2.3 

millió hektárt) (13.2% enyhén, 13.6% közepesen és 8.5% erősen erodált). A szélerózió 1.5 

millió hektárt károsít (Stefanovits–Várallyay 1992, l. 2. táblázat). 

 
2. táblázat. A talajerózió Magyarországon 

 1000 ha 
Az ország 

terület 
%-ában 

A 
mezőgazdasági 
terület %-ában 

Az erodált 
terület 

%-ában 
Ország terület 9 303 100 - - 
Mezőgazdasági terület 6 484 69.7 100 - 
Szántó 4 713 50.7 73.0 - 
Erodált terület összesen 2 297 24.7 35.3 100 

erősen 554 6.0 8.5 24.1 
közepesen 885 9.5 13.6 38.5 
gyengén 852 9.2 13.2 37.4 

 

  A közepes és erős mértékű erózió több min 1.7 millió hektárt veszélyeztet. 

Az alábbi, 1. és 2. ábra Magyarország talajerózió által sújtott területeit mutatja be, egyúttal az 

erózió mértékéről is tájékoztatást nyújtva. 
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1. ábra. Talajerózió Magyarországon (Stefanovits–Várallyay 1992) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Az erodált mezőgazdasági terület megoszlása Magyarország dombsági 
közigazgatási egységein (Stefanovits–Várallyay 1992) 

 A talajerózió jelentőségét fölismerve már 1964-ben elkészült az ország talajeróziós 

térképe (Stefanovits–Duck 1964) 1:75 000-es méretarányban. A térkép az ország 

mezőgazdasági területének eróziós viszonyit mutatja be, nem ábrázolja tehát a nem 

mezőgazdasági hasznosítású térségeket, vagyis az erdőket, a városi- és ipari területeket, utakat 

stb.) Amint az közismert, a térkép talajprofilok összehasonlító vizsgálatán alapszik. Először 

egy épnek tekinthető, nem erodált, teljes, 100%-os talajszelvényt keresünk, majd ehhez 

viszonyítjuk a többi talajszelvény erodáltságának mértékét. Ha az eredeti talajszelvény 70%-a 

megvan, úgy enyhén, ha csak 30-70%-a, úgy közepesen, ha pedig kevesebb, mint 30%-a, úgy 

erősen erodált. Feltételezzük, hogy az alapszelvény és a többi, ehhez viszonyított szelvény 

talajképző kőzete és textúrája azonosnak tekinthető. 

 A talajerózió országos mértékére vonatkozóan több becslés is ismeretes: Erődi et al. 

(1965) az erózió évi mértéke hazánkban 50 millió m3, más becslések szerint eléri a 90-100 

millió m3-t is évente. A dombsági térségeken 50 t/ha/év a talajpusztulás mértéke, ami 1 mm-

es évi talajpusztulásnak felel meg. 
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Az erózió folyamatai Magyarországon 

 

Vízerózió 

 Amint fentebb említettük, hazánk hegységi és dombsági területein igen nagy károkat 

okoz a víz általi talajerózió. Ez a kár megnyilvánul a talaj- és vízveszteségben (felszíni 

lefolyás), a tápanyag és peszticid veszteségben, illetve a lemosott anyagok és kemikáliák 

előidézte környezeti problémákban. Az alábbiakban a talajeróziót kiváltó- és befolyásoló 

tényezőkről szólunk röviden, az Általános Talajveszteségbecslési Egyenlet tényezőit szem 

előtt tartva, azokat elemezve. 

 a) A domborzat hatását lejtőszög tartományonként nézzük végig. 5%-os lejtés 

(gradiens) alatt az eróziós károk elhanyagolhatók. A 25%-nál meredekebb lejtők jórészt erdő 

által borítottak, így az eróziós kár ebben a lejtőszög tartományban sem jelentős (Stefanovits–

Várallyay 1992). A 17-25%-os lejtőket vagy erdő borítja vagy kiirtották rajtuk az erdőt a 

közelmúltban. Az 5-17%-os kategóriába eső lejtők túlnyomórészt mezőgazdasági művelés 

alatt állnak, így azokon igen jelentős az erózió már meglévő pusztítása és jövőbeni kockázata 

(Krisztián 1992). 

 b) A csapadékról az éghajlat elemzésekor már szóltunk. Az erózió szempontjából a  

30 mm/nap intenzitású csapadékok döntőek, amelyek évente 4-12 alkalommal fordulnak elő 

(Stefanovits–Várallyay 1992). 

 c) A talajok erodálhatóságával kapcsolatban egy sor vizsgálat készült; a különböző 

talajtulajdonságok és a víz, valamint a szél általi talajerózió közötti összefüggéseket elemezve 

(Karácsony 1991; Kertész–Mezősi 1992; Kerényi 1991; Stefanovits 1963, 1964, 1971; 

Várallyay 1989a, 1989b). 

 d) A növényzet erózióra gyakorolt hatásával kapcsolatban ismételten hangsúlyozni 

kell, hogy a szántóterület kiterjesztése csak az erdőterületek rovására volt lehetséges és ez a 

folyamat jelentős talajveszteséghez, szerves anyag és tápanyagveszteséghez vezetett. 

 e) A talajerózió elleni védőintézkedések nagyon fontosak, legyenek akár 

agrotechnikai, biológiai vagy műszaki természetűek. A műszaki intézkedések közül 

hazánkban a teraszozás a legfontosabb. 

 Az eróziót illetően két legfontosabb folyamatáról a következőket mondhatjuk. 

 a) A felületi rétegerózió elsősorban a szántóterületeken pusztít. Az 1989. évi 

rendszerváltást megelőzően hatalmas szántóföldi parcellákat alakítottak ki, amelyek az erózió 

kockázatát jelentősen megnövelték. A felületi rétegerózió folyamatához a mikroszoliflukció 

és a csepperózió kiegészítő jelenségei társulnak (Kerényi 1991). A felszín tömörödése és 
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kérgesedése, továbbá az eketalp réteg csökkentik a beszivárgást és ezáltal növelik az 

erózióveszélyt a szántókon. 

 b) Barázdás és árkos erózió. E folyamatok szerepét korábban nem tartották olyan 

fontosnak, kevésbé jelentősnek gondolták, mint a felületi rétegerózióét, pedig a nagy 

talajveszteségek mindig a barázdákból, illetve az árkokból származnak. Történeti 

bizonyítékok is vannak arra nézve, hogy intenzív árkos erózió vette kezdetét dombsági 

területeken a XIX. században, amikor az erdőirtást követően nagy, laza üledékekkel borított 

térségeket vontak be a szántóföldi művelésbe (Gábris et al. 2003). 

 Várallyay (1992) szerint egy adott területet az árkos erózió szempontjából a 

következőképpen osztályozhatunk (l. Stefanovits–Várallyay 1992): 

a) enyhén felárkolt terület: < 200 m/km2 árok 

b) közepesen felárkolt terület: 200-500 m/km2 árok 

c) erősen felárkolt terület: > 500 m/km2 árok 

 

Szélerózió 

 Az ország területének 16%-át veszélyezteti a szélerózió, a futóhomok területek pedig a 

felszín 20%-át fedik. Vastagságuk néhány cm-től 25-30 m-ig terjed. A deflációs károk 

elsősorban a homokon képződött talajokat érintik, ahol a terméscsökkenés mértéke eléri az 

50%-ot is. A nem megfelelően művelt tőzeges talajok, tőzegterületek szétesett, poros felszíni 

rétegei szintén igen alacsony ellenállást mutatnak a szélerózióval szemben. 

 A Karácsony (1991) által kidolgozott becslési módszer szerint az ország 

szántóterületének 30-40%-át veszélyezteti a defláció (több, mint 1.5 millió hektárt). Az utóbbi 

két évtizedben megnőtt a deflációs pusztítás mértéke és az nemcsak a köztudottan érzékeny 

homoktalajokat érintette, hanem a többi talajtípust is (Stefanovits–Várallyay 1992). 

 A defláció évszakos ingadozását illetően közismert, hogy annak mértéke kora 

tavasszal és nyáron a legnagyobb. A nem megfelelő művelés elporosíthatja a talajfelszínt és 

így jelentős deflációhoz vezethet. A defláció folyamatának kísérleti vizsgálatában jelentős 

eredményeket ért el Borsy (1972a, 1972b, 1974) és Lóki (2003, Lóki–Szabó 1997), utóbbi a 

defláció elleni védekezésre is konkrét, gyakorlati módszert dolgozott ki. 

 A szélerózió elleni védekezés hagyományos módja a megfelelő felszínborítás 

biztosítása a növényzet révén; ezáltal az alacsony kohéziójú felszíni rétegek feletti levegő 

turbulenciája csökken. A kulisszás vetés, talajkondícionáló szerek, különböző emulziók 

alkalmazása, a talajfelszín nedvesen való tartása jó védelmet nyújt a defláció ellen. A védő 
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erdősávok pedig nem csak a szélerózió ellen védenek, hanem a táj esztétikai értékét is 

növelik. 

 A fentiekben adott igen rövid, vázlatos áttekintés nem a teljesség igényével készült, 

hanem figyelem felkeltő jelleggel egy olyan fontos természetföldrajzi folyamatról, amelynek 

kutatásában az itt ünnepelt Marosi Sándor is hatékonyan kivette részét. 

 
IRODALOM 

Barta, K. 2001. Az EUROSEM talajeróziós model tesztelése hazai mintaterületeken. Földrajzi Konferencia 
Kiadványa, CD, Szeged. p. 1-9. 

Borsy, Z. 1972a. A szélerózió vizsgálata a Nyírségben. Szabolcs-Szatmári Szemle. 4. pp. 85-97. 
Borsy, Z. 1972b. A szélerózió vizsgálata a magyarországi futóhomok területeken. Földrajzi Közlemények 20/2-

3. pp. 156-160. 
Borsy, Z. 1974. A futóhomok mozgásának törvényszerűségei és védekezés a szélerózió ellen. Doktori értekezés. 

Debrencen. p. 329. 
Centeri, Cs. 2002. Importance of local soil erodibility measurements in soil loss prediction. Acta Agronomica 

Hungarica 50(1): 43-51. 
Erődi, R. – Horváth, V. – Kamarás, M. – Kiss, A. – Szekrényi, B. 1965. Talajvédő gazdálkodás hegy- és 

dombvidéken. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 
Gábris, Gy. – Kertész, Á. – Zámbó, L. 2003. Land use change and gully formation over the last 200 years in a 

hilly catchment. CATENA 50: 151-164. 
Góczán, L. – Schőner, I. – Tarnai, P. 1973. Új típusú berendezés a geomorfodinamikai folyamatok analíziséhez, 

talaj és környezetvédelmi kontrolljához. Földrajzi Értesítő 22(4): 479-482. 
Huszár, T. 1999. Talajerózió-becslés az EPIC-EROTÓP módszerrel. Földrajzi Értesítő XLVIII. 12. pp. 189-198. 
Karácsony, J. 1991. Szélerózió Magyarországon. Kézirat. Gödöllő. 
Kerényi, A. 1981. A csepperózió törvényszerűségeinek kvantitatív vizsgálata kísérleti körülmények között. 

Földrajzi Értesítő. XVI. 16. 375-386. 
Kerényi A, 1991. Talajerózió. Térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
Kertész, Á. 1987. A soil erosion measurement project in Hungary. In: Processus et Mesure de l`Érosion 

/Processes and Measurement of Erosion/. 25 Congress International de Géographie /UGI/, Paris, 1984. 
Éditions du CNRS. Paris. 531-540. 

Kertész, Á. 2001. Land degradation in Hungary. In: Bridges, E.M. – Hannam, I.D. – Oldeman, L.R. – Penning 
de Vries, F.W.T. – Scherr, S.J. – Sombatpanit, S. (szerk.) Response to Land Degradation, Oxford & IBH 
Publishing Co. New Delhi. Calcutta. 140-148. 

Kertész, Á. – Góczán, L. 1988. Some results of soil erosion monitoring at a large-scale farming experimental 
station in Hungary. Catena Suppl. 12: 175-184. 

Kertész, A. – Richter, G. 1989. Some results of soil erosion measurements in FRG and in Hungary - a 
comparison. - Acta Geogr. Debrecina, Tomus 24-25. (1985-1986) pp. 179-189. 

Kertész, Á. – Richter, G. 1990. Seasonal variations of runoff rates from field plots in FRG and in Hungary 
during dry years. - Erosion, Transport and Deposition Processes (Proceedings of the Jerusalem 
Workshop, March-April 1987). IAHS Yearbook. Publ. no. 189. 161-168. 

Kertész, Á. – Mezősi, G. 1992. A földrajzi információs rendszerek alkalmazása a természetföldrajzban. Akadémiai 
Doktori Értekezés. Budapest – Szeged. 

Kertész, Á. – Csepinszky, B. – Jakab, G. 2002. The role of surface sealing and crusting in soil erosion. In 
Technology and Method of Soil and Water Conservation Volume III. – Proceedings - 12th International 
Soil Conservation Organization Conference, May 26 – 31, 2002 Beijing, China. Tsinghua University 
Press: Beijing; 29-34. 

Krisztián, J. 1992. Development, natural and economic reasons of soil erosion. (In Hungarian). Manuscript. 
Kompolt. 

Lal, R., 1990. Methods and guidelines for assessing sustainable use of soil and water resources in the tropics. 
Prepared for Soil Management Support Services, U.S. Department of Agriculture Soil Conservation 
Service, and U.S. Agency for International Development, SMSS Technical Monograph 21. Columbus, 
Ohio, U.S.A.: Ohio State University, Department of Agronomy. 

Lóki, J. 2003. A növényzet szélerózió elleni védőhatásának vizsgálata szélcsatornában. Csorba, P. (szerk.) 
Környezetvédelmi mozaikok: tiszteletkötet Dr. Kerényi Attila 60. születésnapjára. pp. 291-306. 

 9



 10

Lóki, J. – Szabó, J. 1997. Az alföldi talajok deflációérzékenységi vizsgálata szélcsatornában  Proceedings of the 
Workshop on Regional Agricultural Research and on Regional Development, Kompolt; 73-83.  

Marosi, S. 1984. Balaton környéki erózióveszélyeztettségi térképezés elvei és módszerei. Földrajzi Értesítő. 
XXIV. 4. pp. 390-391. 

Marosi, S. – Juhász, Á. 1992. An estimation and mapping method for erosion hazard in the catchment of Lake 
Balaton. In: Kertész, Á. – Kovács, Z. (szerk.) New perspectives in Hungarian Geography. Studies in 
Geography in Hungary 27. Akadémiai Kiadó. Budapest. 9-20. 

Mattyasovszky, J. 1953. Észak-dunántúli talajok eróziós viszonyai. Agrokémia és Talajtan  
2: 333-340. 

Mezősi, G. – Albrecht, V. – Bódis, K. 2002. A környezeti veszélyek térképezése a Velencei-tó északi részén. In: 
Abonyiné, Palotás, J. – Becsei, J. – Kovács, Cs. (szerk.) A magyar társadalomföldrajzi kutatás 
gondolatvilága. pp. 95-106. 

Pinczés, Z. 1979. The effect of groundfrost on soil erosion. Colloque sur l’erosion agricole des sols en milieu 
tempéré non mediterranéen Strasbourg-Colmar 20-23. Sept. 1978. Strasbourg. pp. 107-112. 

Pinczés, Z. – Kerényi, A. – Martonné, Erdős K. 1978. A talajtakaró pusztulása a Bodrogkeresztúri-
félmedencében. Földrajzi Közlemények 26. pp. 210-236. 

Stefanovits, P. 1963. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
Stefanovits, P. 1964. Soil erosion in Hungary. OMMI Kiadványai: Genetic Soil Maps. Ser. 1. No. 7. Budapest. 
Stefanovits, P. 1971. Brown forest soils of Hungary. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
Stefanovits, P. – Duck, T. 1964. Talajpusztulás Magyarországon. OMMI Budapest. 
Stefanovits, P. – Várallyay, Gy. 1992. State and management of soil erosion in Hungary. In Proceedings of the 

Soil Erosion and Remediation Workshop, US – Central and Eastern European Agro-Environmental 
Program. Budapest, April 27 – May 1 1992, Budapest. 79-95. 

Stefanovits, P. – Filep, Gy. – Füleky, Gy. 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 470 p. 
Szatmári, J. l997. Assessment of wind erosion risk on the agricultural area of Southern part of Hungary. Acta 

Geographica Szegediensis. XXXVI. pp. 121-135. 
Várallyay, Gy. 1989a. Soil mapping in Hungary. Agrokémia és Talajtan 38: 696-714. 
Várallyay, Gy. 1989b. Soil conservation research in Hungary. ESSC Newsletter 3: 14-16. 
Várallyay, Gy. – Leszták, M. 1990. Susceptibility of soil to physical degradation in Hungary. Soil Technology 3: 

289-298. 


