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Összegzés

A Föld inhomogén tömegeloszlása meglehe-
tősen komplex nehézségi erőteret hoz létre, 
mely ráadásul a Föld folyamatos tömegátren-
deződései miatt állandó változásban van. A 
Föld nehézségi erőterét, illetve annak időbe-
ni változásait észlelve az azt kialakító tömeg-
eloszlásra, illetve annak átrendeződéseire 
következtethetünk. A földi rendszer tömegát-
rendeződéseinek nagy része kapcsolatot mu-
tat az éghajlattal vagy annak időbeli változá-
saival. A tömegeloszlással járó folyamatok 
elemzésére globális megoldást kínálnak a 
gravimetriai műholdak. Cikkünkben az ég-
hajlatviszonyok észlelésének eddigi műholdas 
módszereit ismertetjük, majd évtizedünk 
leg jelentősebb geodéziai fejlesztésének, a gra-
vimetriai műholdaknak szerepét vizsgáljuk a 
globális éghajlatviszonyok észlelésében, és 
utalunk várható szerepükre az éghajlatválto-
zások diagnosztizálásában.

1. A Föld tömegátrendeződései

Jelenlegi ismereteink alapján a Föld számot-
tevő tömegátrendeződései a geoszférában (ott 
is a felső köpenyben és a kéregben), a hidro-
szférában (beleértve a krioszférát is), valamint 
az atmoszférában zajlanak le. Az I. táblázat-
ban a Föld fenti felbontás szerinti jelentősebb 
tömegátrendeződéseit gyűjtöttük össze (Ilk 
et al., 2005). (1. táblázat)

A táblázatból a hirtelen, rövid idejű erőha-
tások által okozott egyszeri, dinamikus tömeg-
átrendeződésektől, nevezetesen a földren gé-
sektől, a vulkánkitörésektől és a földcsuszam-
lástól eltekintve valamennyi említett folya mat 
az éghajlat alakulásáért felelős tényező.

A tömegátrendeződések jellemzően (már 
csak anyagi minőségi különbség okán is) nem 
lépnek ki egy-egy „tározóból”, azok határain 
belül működnek. Itt elsősorban az óceánokon 
belüli tömegáramokra, az atmoszféra légkör-
zésére vagy a földköpeny áramlásaira gondo-

GEOSZFÉRA HIDROSZFÉRA ATMOSZFÉRA
földrengés óceáni transzportfolyamatok globális légkörzés
vulkánkitörés mélytengeri áramlások atmoszferikus árapály
tektonikus mozgás vízkörforgás 
földcsuszamlás árapály jelenségek 
glaciális izosztatikus jégtakaró és jégolvadás 
átrendeződés globális tengerszintváltozás  
posztglaciális izosztatikus
visszarendeződés
konvekciós áramlások a köpenyben 
 

belső mag áthelyeződése  

1. táblázat • A Föld jelentősebb tömegátrendeződései, tömegáramai. 

1. ábra • A földi tömegáramok rendszere
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2. ábra • A globális földmegfigyelő rendszer (Global Earth Orbiting Satellite Systems [Ádám, 
2007]) műholdas technikái, amelyek alapján az éghajlattal kapcsolatos jelenségek észlelését 
végzik. N – geoid unduláció; H – a tengerfelszín topográfiája; h – közepes tengerszint ellip-
szoid feletti magassága (Forrás: http://tau.fesg.tu-muenchen.de/~iapg/web/index.php) 0 mm

lunk, amelyek a tömegáramok méreteihez 
képest kis mértékben kavarodnak. Nyilván 
azért teljes elszigeteltségben egyik összetevő 
sincs jelen. Az 1. ábra a nagyobb tömegáram 
tartályokat (ahol az eljegesedéseket és a kon-
tinentális vízháztartást elvi megfontolásból 
külön szegmenskent ábrázoljuk), valamint a 
köztük kialakuló tömegáramokat mutatja.

Mint már jeleztük, az ábrán is bemutatott 
tömegáramok mindegyike az éghajlattal szo-
ros viszonyban áll, a kialakult éghajlatviszo-
nyokért felelős. Észlelésük és értelmezésük 
fon tos a földi éghajlatviszonyok globális meg-
értéséhez.

2. Éghajlatjellemző jelenségek 
műholdas észlelése

Az éghajlattal kapcsolatos jelenségek globális 
észlelése az altimetriai műholdakkal a 90-es 

évek elején kezdődött (Seeber, 1993). Kiala-
kításukhoz a GPS műholdas helymeghatá-
rozó rendszer kiépülése elengedhetetlen fel-
tétel volt. Az altimetriai műholdak után a 
kö vetkező nagy lépést 2000-ben az első gravi-
metriai műhold fellövése jelentette. Ezzel a 
globális éghajlat fizikai változásainak észlelé-
si hálózata egy fontos szegmenssel kibővült. 
A 2. ábrán az éghajlattal kapcsolatos fizikai 
jelenségek észlelésének jelenleg használatos 
műholdas technikáit mutatjuk. 

Az éghajlatviszonyok feltérképezésében 
részt vevő műholdas észlelési technikák ismer-
tetését adjuk a következőkben, elsősorban a 
cél szemszögéből fontos tulajdonságokra 
koncentrálva.

2.1 Helymeghatározó rendszerek
A globális műholdas rendszerek műholdjai 
napjainkra nagy pontosságú vonatkoztatási 

rendszereket alkotnak a Föld körül, amely 
mű holdakra tetszőleges földfelszíni pontból 
távolságot mérve, a Föld felszínén a helyze-
tünk nagy pontossággal meghatározható. A 
műholdak nagy pályamagassága lehetővé 
teszi a náluk alacsonyabban keringő műhol-
dak folyamatos pályameghatározását is. A 
pálya folyamatos ismerete pedig lehetőséget 
nyújt egy műhold folyamatos méréseinek 
tér beli pontos elhelyezésére vagy geometriai 
méretek meghatározására, például a Föld fel-
színére végzett folyamatos távolságmérések-
ből (ún. altimetria).

A globális helymeghatározó rendszerek 
kö zül a GPS-rendszer a 80-as évek második 
felétől mérnöki használatra alkalmassá vált, 
majd 1994-re teljesen kiépült, míg a GLO-
NASS teljes rendszere 1996-ra készült el 
(Ádám et al., 2004). A felhasználás szempont-
jából a GPS-nek van nagyobb gyakorlati je-
lentősége, és ez igaz a műholdas alkalmazá-
sokra is.

2.2 Óceántopográfia műholdas 
altimetria segítségével

A műholdas altimetria alapelvét szemlélteti a 
3. ábra. A műhold mikrohullámú jelet bocsát 

3. ábra • A műholdas altimetria alapelve 
(Forrás: http://tau.fesg.tu-muenchen.de/~iapg/web/index.php)
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ki fedélzetéről, ami a víz felszínéről jól verődik 
vissza, és a visszavert jelet észleli. A jel terjedé-
sé ből a távolság könnyen meghatározható 
(Seeber, 1993). A GPS-műholdakra végzett 
fo lyamatos helymeghatározás lehetőséget ad 
a vízfelszínek geometriájának kvázi folyama-
tos mérésére. A radar-altimetria legsikeresebb 
megvalósulása a TOPEX/Poseidon műhold 
(1992-től napjainkig), amely segítségével az 
óceánok di namikus topográfiáját először le-
hetett glo bálisan meghatározni. A folyamatos 
mérések következtében az óceánfelszín geo-
metriájának időről időre nyert pontos isme-
rete a globális óceáni változások feltérképezé-
sének nagyon fontos mérföldkövét jelenti.

A TOPEX/Poseidon projekt számára 
to vábbi előrelépést jelentett a Jason–1 nevű 
mű hold 2001-es fellövése. A műhold egy 
ideig a TOPEX/Poseidonhoz közel, azzal 
teljesen megegyező pályán keringett, és vég-
zett altimetriai méréseket, amelyek alapján a 
műhold mérési képességeit a TOPEX/Po sei-
donhoz képest kalibrálták. Ezután a TOPEX/
Poseidonnal „párhuzamos” pályára állították, 
ezzel a két műhold megduplázta a meghatáro-
zott topográfia felbontását, gyakorlatilag 
időegység alatt kétszer annyi területet térké-
peznek fel, mint amennyit a TOPEX/Po sei-
don egyedül képes. A radar-altimetria sikeré-
nek tudható be, hogy 2008-ra már tervezik 
a Jason–1 folytatását, az OSTM-et.

2.3 Jégtakarótopográfia észlelése
A jégtakaró észlelésének alapelve teljesen 
meg egyezik az óceán felszínére végzett altimet-
riai mérésekével, csak szakmatörténetileg úgy 
alakult, hogy az altimetria kifejezés alatt csak 
az óceánok topográfiájának meghatározá sát 
értjük. A jégtakaró által visszavert mikrohul-
lámú jel frekvenciája (nyilván) eltér valame-
lyest az óceáni altimetriához használt frek-
venciától, de ez az alapelven nem változtat.

A jégtakaró észlelése már 1991-ben meg-
indult az ERS–1 műholddal (lásd 2.4 pont), 
mégis, pusztán jégtakaró meghatározására 
irányuló műhold nem működött egészen 
2003-ig. Ekkor az IceSat kezdte meg tevékeny-
ségét, amelyet azóta nem követett folytatás, 
bár említést kell tennünk a Cryosat projekt-
ről, amelynek fellövése során sajnálatos mó-
don felrobbant a hordozórakéta, 2005-ben.

2.4 Kombinált altimetriai megoldások
Az altimetria hajnalán, 1991-ben a jégtakaró 
és az óceán topográfiájának meghatározására 
egyaránt alkalmas ERS–1 műhold indult 
útnak, amely körülbelül 2000-ig nyújtott 
használható eredményeket (tervezett küldeté-
se 1996-ig tartott). Ezt 1995-től az ERS–2 
egészítette ki (majd váltotta fel a fő tevékeny-
ségét), amit 2002-ben az ENVISAT követett. 
A kombinált megoldások csökkentik a költ-
ség/hasznos teher arányt, ám ez az egyes 
rész feladatok optimális kivitelezése szempont-
jából engedményeket követel meg.

2.5 Gravimetriai műholdak
Látható, hogy az eddig ismertetett megoldá-
sok mindegyike geometriai méretek, felszínek 
topográfiájának leírását adja. A geometriai 
ismeretet a tömegeloszlásra vonatkozó isme-
retekkel egészítik ki a gravimetriai műholdak 
(Flury et al., 2006; Földváry, 2004). A tömeg-
eloszlás meghatározásának alapelvét legegy-
szerűbben a 2000-től pályán lévő CHAMP 

elnevezésű műhold kapcsán lehet megmu-
tatni (4. ábra).

Mivel a szabadon eső műhold pályáját a 
nehézségi erőtér alakítja ki, a műhold pályá-
jának a folyamatos ismeretéből az azt kiala-
kító erőtérre, tehát a Föld nehézségi erőteré-
re lehet következtetni. A műhold pályáját a 
GPS-műholdakra végzett mérések adják meg, 
az egyéb, nem gravitációs eredetű erőhatások 
mérésére pedig (például légköri fékezés) a 
műhold fedélzetén elhelyezett gyorsulásmérő 
szolgál.

Ugyanezen elvnek kicsit finomított meg-
oldását az 5. ábrán szemléltetjük a GRACE  
műholdak kapcsán. Két műhold kering 
közel azonos pályán, a CHAMP-hez hason-
ló elrendezésben. A két műhold között folya-
matosan nagyon pontos távolságmérést vég-

zünk. A távolság változásából a nehézségi erő -
tér térbeli változásaira lehet következtetni.

A műholdas gradiometria megvalósulását 
a GOCE-műhold 2008 szeptemberére vár-
ható fellövése jelenti majd. A műholdas 
gra diometria elrendezését a 6. ábra mutatja. 
A műhold belsejében három pár gyorsulásmé-
rőt helyeztek el egymásra merőleges tengelyek 
mentén; ez a műszer a gradiométer. Az alap-
elv a GRACE alapelvéhez hasonló: egy-egy 
tengely mentén a gyorsulásmérők tömegeinek 
egymáshoz képesti elmozdulásából a nehéz-
ségi erőtér változására következtethetünk az 
adott tengely irányában. A három egymásra 
merőleges tengely a nehézségi erő változásai-
nak térbeli meghatározását teszi lehetővé. To-
vábbi különbséget jelent a GRACE-hez ké-
pest a mérési elrendezés méretaránya: a jóval 
kisebb méretek miatt a GOCE a nehézségi 
erőtér változásának jóval kisebb frekvenciájú 
összetevőinek meghatározására hivatott.

3. A gravitációs tér éves és féléves változásai 
GRACE-mérések alapján

A fent említett három gravimetriai műhold 
közül ténylegesen az éghajlat, illetve az éghaj-
latváltozások meghatározására legnagyobb 
segítséget a GRACE nyújthatja (Földváry, 
2007). A GRACE pályáját úgy alakították ki, 
hogy az éves és a féléves periódusú változások-
ra legyen érzékeny. Éves és féléves változásokat 
az atmoszféra, az óceáni tömegáramok (főleg 
féléves periódus), valamint a kontinentális 
hidrológiai folyamatok (főleg éves periódus) 
okoznak.

3.1 A GRACE műholdpár ismertetése
A GRACE műholdak átlagban 485 km ma-
gasságban, közel poláris, és közel körpályán 
keringenek. A két műhold közötti mikrohul-
lámú távolságmegváltozás mérésének pon-
tossága 1 μm/s alatt van. Ezzel a mérési elrende-

4. ábra • A CHAMP műhold
észlelési módszerének elvi sémája

5. ábra • A GRACE  műholdak 
észlelési módszerének elvi sémája

6. ábra • A GOCE műhold 
észlelési módszerének elvi sémája

Földváry Lóránt • Globális klimatológiai változások…



Magyar Tudomány • 2008/6

710 711

zéssel lehetővé válik, hogy mintegy hónapnyi 
mérési adatból a globális nehézségi erőteret 
jó lefedettséggel, nagyon pontosan megismer-
jük. A havi felbontású modellek pedig a fél-
éves, de főleg az éves periódusú változások 
ér telmezését teszik lehetővé. 

A Center for Space Research (a Texasi Egye-
 tem űrkutatóintézete) munkatársai bő két év 
időtartamú nyers GRACE-mérést dol goztak 
fel (Tapley et al., 2005). Eredményként húsz 
darab, közel harmincnapnyi adatból nyert 
globális nehézségi erőtérmodellt kaptak. A 2. 
táblázatban a közel hónapnyi hosszúságú 
modellek egyszerűbb jellemzőit mutatjuk.

A GRACE-modellek az atmoszféra által 
keltett tömegvonzást nem tartalmazzák, azo-

kat egy globális atmoszféramodell alapján 
levonták. Erre a korrekcióra azért kerülhetett 
sor, mert a gyakorlatban az atmoszféra jobban 
ismert tömegáramokat kelt, mint az óceánok 
és a hidrológiai folyamatok. Így kontinentá-
lis területeken a GRACE-modellek éves vál-
tozásai főleg a hidrológiával, míg az óceáni 
te rületek az óceáni tömegáramokkal mutat-
nak egyezést. A GRACE-mérések alapján 
meghatározott nehézségi erőtér modelleket 
ebben a tanulmányban a műhold eddigi 
ered ményeinek elemzésére és szemléltetésére 
használjuk a következő pontban.

3.2 A GRACE eredményeinek szemléltetése
3.2.1 A gömbfüggvény-együtthatók éves változá-
sai • A felsőgeodézia számára közismert a 

nehézségi erőtér gömbfüggvény soros leírása 
(Biró, 1985): 

A gömbfüggvénysor matematikailag a 
nehézségi erőtér kétdimenziós Fourier-soros 
alakjának felel meg. Az összefüggés gyakor-
latilag a Föld nehézségi erőterének potenci-
álfelületét közel gömb alakú felületként ke-
zeli, és a gömbtől való eltéréseket kétdimen-
ziós hullámok formájában írja le. A kétszeri 
szummázás az egyenletben a két dimenzió 
mentén a hullámhosszak szerinti integrálás-
nak felel meg. Egy-egy hullámhossz ampli-
túdóját a Fourier-együttható adja meg (ezeket 
az együtthatókat a geodéziai gyakorlatban 
gömbfüggvény-együtthatóknak nevezzük). 
Mivel a gömbfüggvénysor hullámhosszan-
kénti (frekvencia szerinti) összetevői ortonor-
mális bázist alkotnak, a komponensek egy-
mástól független tényezőkként kezelhetők. 
Az összetevők függetlensége miatt a nehézsé-
gi erőtér egy-egy tulajdonsága valamennyi 
komponensben, tehát valamennyi frekven-
cián egyenként nyilvánul meg. Így a teljes 
ne hézségi erőtér éves és féléves periódusú 
változásai is a nehézségi erőtér minden frek-
venciáján nyilvánulnak meg, a gömbfüggvény-
együtthatók éves és féléves változásainak 
formájában.

A GRACE mérései alapján meghatározott 
nehézségi erőtér modell együtthatóinak 
időbeni változásait jelenítjük meg a 7. ábrán. 
Megjegyzésképpen: a nagyobb indexek a 
kisebb hullámhosszaknak felelnek meg. A 
nagyobb hullámhosszakhoz rendszerint na-
gyobb amplitúdó is tartozik; mondhatjuk 
ezért, hogy a kisebb indexű együtthatók na-
gyobb fontosságúak a globális nehézségi 
erő- tér kialakításában.

Az ábrákon látható görbék közel kétévi 
változást szemléltetnek. A földi rendszerben 
az éves változás amplitúdója nagyobb a fél 
évesnél, így szemre az éves változást próbál-
hatjuk meg felfedezni. Ez egyes együtthatók 
esetén elég szépen észrevehető (például C3,0, 
S4,2 vagy C4,4), ami azt jelenti, hogy adott frek-
 vencián a változásokban ténylegesen éves 
pe riódus a domináns. Más együtthatók, így 
például a C2,0, semmilyen periodikus változást 
nem mutatnak, ami vagy azt jelenti, hogy a 
periodikus változások nagyságrendje elhanya-
golható az egyéb változásokhoz képest, vagy 
azt, hogy a mérés geometriai elrendezése nem 
volt megfelelő adott frekvencia változásainak 
feltérképezésére. A C2,0 tag éves változásainak 
hiánya komoly gyengéje a megoldásnak, hi-
szen ez az együttható az ábrákon feltüntetett 
együtthatók közül a legnagyobb amplitúdó-
jú, ez az együttható adja meg a Föld szabályos 
gömbhöz képesti egyenlítői lapultságát.

3.2.2 A geoid éves változásai • A nehézségi 
erőtér szerkezetének geometriai szemléltetésé-
re a közepes tengerszinteknek megfelelő szint-
felületet szokás használni, ez az ún. geoid. A 
8. ábrán a teljes Föld geoidváltozásait mutat-
juk be. A geoidváltozásokhoz időpontként a 
közel hónapnyi időtartam közepét rendeltük 
hozzá, és tüntettük fel az ábrák alján.

A 8. ábrán az éves ciklus a legtöbb helyen 
ki válóan látszik, különösen a kontinentális 

  év napok napok értelmezési nap
 adott évben száma (2002. 01. 01-től

2002 104–138  34 121
2002 213–243  30 228
2002 244–273  29 258,5
2002 274–304  30 289
2002 305–334  29 319,5
2003 035–059  24 412
2003 060–090  30 440
2003 091–119  28 470
2003 114–140  26 492
2003 182–212  30 562
2003 213–243  30 593
2003 244–273  29 623,5
2003 274–304  30 654
2003 305–334  29 684,5
2003 335–365  30 715
2004 001–013  12 737
2004 035–060  25 777,5
2004 061–091  30 806
2004 092–120  28 836
2004 122–152  30 867

2. táblázat • A tanulmányban használt globális nehézségi erőtér modellek jellemzői

7. ábra • A GRACE-mérések alapján meg-
határozott gömbfüggvény-együtthatók idő-

beni változása
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te rületeken, ami a hidrológiai folyamatok 
nagy egyéves periódusával jó összhangban van. 
Egyes területek jól ismert tömegátrendező-
désekhez kapcsolhatók, így például jól látha-
tó az Amazonas vízgyűjtő medencéjének éves 
periódusú változása. Ezt a területet külön 
kiemelve mutatjuk a 9. ábrán. Szintén jelleg-
zetes éves periódus látható az egykori Indokí-
na területén, a Himalája vízválasztótól a 
Ben  gáli-öbölbe torkolló folyamok (Gangesz, 
Brahmaputra, Irrawady stb.) vízgyűjtő terü-
letein. Ezt a 10. ábrán mutatjuk be.

3.3 A GRACE-projekt 
várható eredményei és folytatása

A GRACE aktív korszaka első két évének 
ered ményeiben éves változásokat kerestünk 
vizuálisan. Bizonyos frekvenciákon, illetve 
bi zonyos területeken az éves periódus szépen 
kivehetőnek bizonyult. A gyakorlatban a két-
évi adatsorból nyert éves periódus csak köze-

lítő becslésnek fogadható el, és egyelőre 
mind össze az elképzelés hitelesítésére alkal-
mas. Hidrológiai és oceanográfiai alkalmazá-
sok számára hosszabb adatsorra van szükség, 
amelyek gyűjtése 2008-ig folyamatosan tart. 

Az ötéves adatsor előreláthatólag lehető-
séget ad majd az éves és féléves változások 
ér té kének jó becslésére, és az ismert éghajlat-
alakító hasonló periódusú jelenségek elem-
zésére, a kapcsolódó oceanográfiai és hidroló-
giai modellek pontosítására. A jelenlegi adat-
mennyiséggel azonban ez nem lehetséges.

Távolabbi cél a hosszabb periódusú és 
szekuláris éghajlatváltozások elemzése. Ezek-
re nagyon közelítő feltételezéseket az ötévnyi 
adatsor alapján tehetünk majd, mégsem 
várhatunk mérvadó eredményeket. Erre az 
adatsor még hosszabb ismerete szükséges. A 
GRACE műholdak az alacsony pályájuk 
miatt az ötéves várható időtartamot lényege-

8. ábra • A GRACE-mérések alapján meghatározott geoid képek időbeni változása

9. ábra • A GRACE-mérések alapján meghatározott geoid képek időbeni változása 
az Amazonas vízgyűjtője környékén

10. ábra • A GRACE-mérések alapján meghatározott geoid képek időbeni változása 
Indokína területén
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sen nem tudják megnyújtani, így a folytonos 
adatsor biztosítása érdekében egy következő, 
hasonló elrendezésű projektre lenne szükség. 
Egy időben sok szó esett a GRACE-projekt 
folytatásáról az EX-5 elnevezésű projekt ke-
retében (Watkins et al., 2000). Előzetesen 
2007-es fellövést terveztek, amely megadta 
volna a szükséges átfedést a két projekt között, 
azonban a projekt indítását egyelőre elhalasz-
tották. A GRACE jelenleg az ötéves időtar-

tamán túl is hatékonyan folytatja a tevékeny-
ségét, azonban az adatsor hosszú távú folyta-
tására ez nem jelent megoldást.

A tanulmány a Bolyai-ösztöndíj támogatásá-
val készült.

Kulcsszavak: klímaváltozás, földi tömegátren-
deződések, időben változó nehézségi erőtér, 
űrgravimetria, GRACE
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Bevezetés

A természetföldrajz egyik legkorszerűbb ága, 
a tájtan, illetve az ennél specifikusabb értel-
mezésű tájökológia viszonylag újkeletű disz-
ciplínák – kialakulásuk a XX. század dereká-
ra tehető (vö.: Troll, 1939, 1968; Bulla, 1962; 
Haase, 1964; Leser, 1976). A tájtan és a tájöko-
lógia művelői kezdetben a fogalmak tisztázá-
sára, a tudományág felépítésére koncentráltak, 
később a tájbeosztás, tájökológia elméletével 
és gyakorlatával, a tájháztartással, a tájak 

„működésével” foglalkoztak (lásd például 
Csorba, 1999).

A tájak pusztulásának, leromlásának 
konstatálása és vizsgálata korábban csupán 
az egyik tájalkotó tényező, a talaj szempontjá-
ból merült fel, hiszen a talaj leromlása, deg-
radációja fontos gyakorlati kérdés, amellyel 
a talajtan művelői régóta foglalkoznak (Ma-
gyarországon a szikesedés vizsgálata például 
több mint százéves múltra tekint vissza). A 
talajdegradáció azonban egyben tájdegradációt 
is jelent, hiszen egy tájalkotó tényező megvál-
tozása, esetleg csak igen lassú változása, a 
többi tájalkotó tényezőre is hat, és így a táj 
egészének megváltozásához vezet.

Az angol irodalom a soil degradation és a 
land degradation fogalmait egyaránt használ-

ja, többnyire szinonim értelemben. Vélemé-
nyem szerint a két fogalom között lényeges 
különbség van: a talajdegradáció talajtani 
fogalom, a talaj romlását jelenti, a land de-
gradation pedig földrajzi, tájtani fogalom, 
amely a táj egészének leromlására, degradáció-
jára utal, ezért azt magyarul tájdegradációnak 
nevezem.

A talajdegradáció folyamatai

A talajdegradáció folyamatait a nemzetközi 
irodalomban a különböző szerzők gyakran 
el térő módon csoportosítják. Példaként itt egy 
nem tudományos, hanem gyakorlati, politi-
kai jellegű forrás felosztását idézem (EEA 
Environmental Assessment Report, 2003). 

(1) Talaj betapasztás (soil sealing). Nem 
véletlenül szerepel első helyen a beépítés (utak, 
épületek stb.) következtében beálló jelenség, 
hogy a talaj gyakorlati lag megszűnik működ-
ni, nem érintkezik az atmoszférával, nincs 
rajta vegetáció stb. Így a betapasztott felszínen 
a víz szűretlenül, meg növekedett sebességgel 
és mennyiségben folyik le – hogy csak a 
legtriviálisabb következményekre utaljunk. 
Kiemelkedő Belgium, Hollandia és Dánia 
16–20 % közötti beépített (betapasztott) ta-
lajfelszínnel. Fokozatos növekedés mellett az 
EU-átlag 2000-ben 8–9 % között volt.
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