
Száhel-övezet

• a csapadék eloszlása is kiszámíthatatlanná vált

• Évi csapadékmennyiség 200-800 mm 

• néhány csapadékos hónap

• 1968 -1974, 1984-85 → szárazság, éhínség

• Jelen pillanatban a Földön termelt élelem 60%-át a Föld 
lakosságának 30%-a fogyasztja el…

• az elsivatagosodás elsődleges okának a túlnépesedést 
tartották

• nem mutatható ki egyértelmű összefüggés az elsivatagosodás 
és a népességnövekedés között



Megoldások…

• nagyobb területen kezdik el újra a hagyományos kölest 
és cirkot vetni

• alacsony kőfalakat építenek, hogy az esővíz ne tudjon 
elfolyni és ne csökkenthesse tovább a talajréteget

• a folyópartokon ligeteket telepítenek, hogy 
csökkentsék az eróziót

• felhasználják a szerves trágyát 

• az adott helynek és évnek szükségesen használják az 
egyes területeket, akár a növénytermesztést és 
legeltetést is váltogatva



• Dr. Isaac Held amerikai kutató klímamodellje 
egy hihetetlenül kiszáradt Száhel-övezetet ígér 
a közeljövőre, ez a jóslata Marty Hoerling 
klímakutatónak is



Dr. Isaac Held amerikai kutató klímamodellje egy 
hihetetlenül kiszáradt Száhel-övezetet ígér a 
közeljövőre…



ELSIVATAGOSODÁS





• Európa déli részén már 3 és fél
Magyarországnyi területet és 16,5 millió
embert fenyeget az elsivatagosodás

• Gazdasági oldal: elmúlt évek aszályai évente
közel 6 milliárd eurós terhet jelentettek az EU
országainak



dezertifikáció

• Elsivatagosodás

• az a folyamat, amely lakott arid (száraz), 
szemiarid (félig száraz) és szubhumid (félig 
nedves) területeken elsősorban emberi 
tevékenység hatására jön létre

• tájdegradációt okoz

• beszűkíti a földhasznosítási lehetőségeket

• mezőgazdasági használatra alkalmatlanná teszi 
az adott területet 



Hol jellemző?

• zonális sivatagok (ezek csaknem körbefutnak a
Földön a térítők mentén és a leszálló
légáramlások övében alakulnak ki)

• azonális vagy orográfiai (kontinensek
belsejében, hegységek szélárnyékában
kialakult) sivatagok széles átmeneti övében
jellemző





Mekkora területet érint?

• A fenyegetett területek a bolygó felszínének
41%-át foglalják el és itt él a Föld
népességének kb. 1/3-a

• A száraz (arid) területek népességének
mintegy 1-6 %-a él már elsivatagosított
tájakon és még nagyobb százalékukat
fenyegeti közvetlenül e veszély



Dezertifikációs folyamatok erősödése

• természetes sivatagoktól távoli területeken is 

• Kínai-alföld

• Földközi-tenger medencéjében

• Líbia, Tunézia és Marokkó évente kb 100 ezer 
hektárnyi termőföldet veszít az elsivatagosodás miatt

• Ibériai-félsziget 1/5-ét is súlyosan érinti



• Aszállyal sújtott terület Magyarország egésze
és a FAO szerint a Duna–Tisza közi
Homokhátság pedig a félsivatagos övezetbe
sorolható





Milyen tényezők segítik elő egy adott táj 
elsivatagosodását?

• éghajlati feltételek

• az éves átlagos párolgás meghaladja az évi 
átlagos csapadékmennyiség összegét

• csapadék időbeli (évszakos, sok éves) eloszlása

• pozitív visszacsatolási mechanizmus → száraz 
időszakokban gyérül a növényzet → nő a felszín 
sugárzási vesztesége, stabilabb légállapot alakul ki 
→ csökkenek a fölfelé irányuló légmozgások 
→nem kedvez a (konvektív) záporok, zivatarok 
kialakulásának – tehát fokozódik a szárazodás.



A társadalom környezetromboló tevékenysége 

• Száhel-térség

• növekvő népesség

• növekvő nyersanyag és 
élelem szükséglet 
(tűzifabeszerzés, 
túllegeltetés)

• Mediterrán térség

• helytelen agrotechnikák 
alkalmazása

• vízkészletek túlzott 
kitermelése

• az elárasztásos öntözés 
gyakorlata

táj „túlhasználata”



Miért sivatagosodik Dél-Európa?

• helytelen tájhasználat

• A tájrombolás nagy léptékben, a mediterrán térségben 
mutatkozott meg először a történelem folyamán

• Ókor: görög városállamok és Róma → mezőgazdasági 
területek+hajóépítés = erdőirtás

• természetes mediterrán erdőket kiirtották 

• keménylombú erdők zárótársulásait értéktelenebb bozótosok 
váltották fel (macchia, maquis, frigana). 



• Erdőtüzek

• márciustól augusztusig terjedő időszakban 
alakulnak ki

• csökkenő csapadékmennyiség miatt a 
visszaerdősülés nehézkes

• gyorsítják a klímaváltozást

• többlet széndioxidot juttatnak a légkörbe 

• az erdők pusztulása csökkenti a bioszféra 
széndioxid megkötő képességét





• nem megfelelő mezőgazdasági módszerek 

• Öntözés → szikesedést (másodlagos szikesedés) 
indukálhat

• megváltoztathatja a természetes vízháztartást

• tengerparti területeken a túlzott vízkivétel miatt a 
sós tengervíz a talajvízbe juthat

• elöntözött víz az öntözött területeken víztöbbletet 
ad, viszont más területeken vízhiány, szárazodás
léphet fel 



• Állattenyésztés

• kecsketenyésztés ökológiai veszélyei a 
legnagyobbak

• bokrok, fák fiatal hajtásait, rügyeit is lerágják, 
ezzel akadályozva a fás vegetáció 
regenerálódását!!!



GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

• A mediterráneum éghajlata egyre melegebb és szárazabb

• Mediterrán klímák a szubtrópusi anticiklonok poláris oldalán
alakultak ki és egyes kutatók szerint az éghajlat globális
megváltozása miatt ez a magas nyomású öv mintegy 500 km-
rel szélesedett

• Az elsivatagosodás ma már európai probléma

• orosz Kubáni-alföldtől a Balkánon és Itálián át az Ibériai-
félszigetig széles övben kimutatható

• a jövő Európájának a klímaváltozás által is generált
elsivatagosodás jelentheti majd az egyik legnagyobb
kihívást!!!


