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Sisák István
egyetemi docens, Pannon Egyetem GK Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék

Mit hozhat a klímaváltozás 
Magyarország eróziós viszonyaiban? 
Lehetséges-e a badland-szcenárió?

A „badland” elnevezés (hozzávetőleges fordításban: rossz föld)  
az Amerikai Egyesült Államokból származik. Dél-Dakota államban a 

magas és alacsony füvű préri határán található egy közel ezer 
négyzetkilométeres terület, ami az utóbbi félmillió év eróziója 
hatására alakult ki. Nagyon erősen szabdalt, nehezen járható,  

a lejtőkön jórészt növényzettől mentes, gazdálkodásra alkalmatlan 
hatalmas terület (Bryan és Yair, 1982), amely ma védett  

nemzeti park.

A vízerózió tendenciái Európában

A talajok víz általi eróziója talán a legelterjedtebb talajdegradációs folyamat Euró-
pában, amely mintegy 105 millió hektárt, Oroszországot nem számítva a teljes 
terület 16 százalékát érinti (EEA, 2003). Egyelőre nincs európai szinten egyezetett 

mérési módszer az erózió mértékének a meghatározására. Eddig egy összehasonlító 
tanulmány született a PESERA projektben (Gobin és Govers, 2003), ez azonban néhol 
alul-, néhol felülbecsli a tényleges eróziót. A mediterrán régió különösen érzékeny az 
erózióra a hosszú száraz periódusokat követő felhőszakadásszerű esők, a meredek lejtők 
és a könnyen erodálódó talajok miatt. Sok helyen a folyamat nem megállítható, másutt 
pedig épp ellenkezőleg, azért szűnt meg, mert már nem maradt erodálható talaj. 
Észak-Európa ebből a szempontból kevésbé veszélyeztetett, mert az esők kisebb intenzi-
tásúak és a növényborítottság nagyobb. Az iszap (esetleg vályog) fizikai féleségű szántók 
azonban Észak-Európában is veszélyeztetettek lehetnek közvetlenül a művelés utáni idő-
szakban. Egyik fontos következménye az eróziónak, hogy a felszíni vizekbe bemosódó 
tápanyagok eutrofizációt, vízvirágzást válthatnak ki (EEA, 2010).

Az erózió időbeli változásának EU-szintű becslése nehéz, mert hiányoznak a módsze-
rek és az adatok. Azonban megfontolásokkal élhetünk még ebben az esetben is. Mivel a 
meteorológiai események, valamint a felszínborítás és az erózió között szoros összefüg-
gés van, ezek változása tükrözi az erózió változását is. A SOER 2010 jelentésben (EEA, 
2010) találunk statisztikai adatokat a felszínborítás változására a CORINE adatbázis 
alapján. A rétek szántóba vonása, továbbá a bioenergia iránti igény növekedése és ezzel 
a kukorica és más növények nagyobb vetésterülete mind az erózió növekedése irányába 
mutatnak. A klímaváltozás és a csapadékeloszlás megváltozása (az aszály csökkenti a 
növényborítottságot, majd a heves zápor lemossa a talajt) szintén az erózió növekedése 
irányába hat.

Az erózió a talajveszteségen túl a talajok termékenységének csökkenését is eredmé-
nyezi, mivel a biológiai tápanyag körforgást megszakítja, továbbá korlátozza a talaj-
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használatot, csökkenti a föld értékét, a táblán kívül károsítja az infrastruktúrát, szennyezi 
a felszíni vizeket, tönkreteszi az élőhelyeket, és ezáltal csökkenti a biodiverzitást. Az 
eróziónak tehát igen nagy táblán belüli és táblán kívüli kárát látjuk. Az erodálódott talaj 
iszapfolyásokat okozhat, feliszapolja az árkokat, utakat, vasutakat, épületeket áraszt el. 
A legtermékenyebb felszíni réteg tűnik el, és ha a talaj sekély rétegű, akár a teljes szel-
vény erodálódhat. A mélyrétegű talajok esetében a felszíni réteg elvesztése esetleg nem 
tűnhet olyan jelentősnek, de hosszú távon ugyanolyan káros (EEA, 2010).

A badland keletkezése

A ’badland’ elnevezés (hozzávetőleges fordításban: ’rossz föld’) az Amerikai Egyesült 
Államokból származik. Dél-Dakota államban a magas és alacsony füvű préri határán 
található egy közel ezer négyzetkilométeres terület, ami az utóbbi félmillió év eróziója 
hatására alakult ki. Nagyon erősen szabdalt, nehezen járható, a lejtőkön jórészt növény-
zettől mentes, gazdálkodásra alkalmatlan hatalmas terület (Bryan és Yair, 1982), amely 
ma védett nemzeti park. A felsorolt tulajdonságok is világosan mutatják, miről kapta a 
nevét a 19. század telepeseitől. Míg a dél-dakotai „badland” a természeti erők hatására 
alakult ki, a világ számos pontján fellelhető hasonló területek többsége emberi hatásra, 
a helytelen tájhasználat következtében keletkezett (Dotterweich, 2013). Akár így, akár 
úgy, a jelenség természettudományos magyarázata többé-kevésbé ugyanaz. A lényeg 
bemutatásához Marshall (1973) ábráját hívtam segítségül (1. ábra), de kiegészítettem az 
irodalomban található új információkkal is.

1. ábra. A vízerózió és a badland előfordulásának  
klimatikus meghatározottsága

A természeti rendszereknek változó mértékű, gyakran igen jelentős rugalmassága van, 
azaz különböző hatásokra megváltoznak, de hosszabb-rövidebb idő alatt visszatérnek a 
korábbi, vagy ahhoz nagyon közeli állapotukba. Az 1. ábrán látszik, hogy a természetes 
vegetáció esetén és a teljesen fedetlen talajfelszín esetén megfigyelhető talajlehordás 
nagyon közel van egymáshoz körülbelül 350−400 mm éves átlagos csapadéknál szára-
zabb területeken, de ennél nedvesebb területeken a különbség gyorsan nő. Körülbelül a 
200 és 800 mm/év közötti csapadékú területeken megtörténhet, hogy több kedvezőtlen 
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tényező együttes előfordulása esetén a növényzet teljesen elpusztul, a táj tartósan képte-
len lesz regenerálódni, tehát a fedetlen talajfelszínnel összeköthető magas eróziós értékek 
stabilizálódnak.

Nadal-Romero és munkatársai (2007) munkája alapján röviden áttekintem, milyen fel-
tételek szükségesek e kedvezőtlen helyzet kialakulásához. A badland konszolidált vagy 
gyengén konszolidált üledékeken alakul ki, és alig vagy egyáltalán nincs rajta növényzet 
(Gallart és mtsai, 2002). Az ilyen területek domborzatát alapvetően a felszíni lefolyás 
alakítja (vízerózió, suvadás), és jellemző a vízmosások és barázdák igen nagy sűrűsége, 
valamint a meredek lejtők. Számos egyéb tényező is közrejátszik, főként a talajképző 
kőzet milyensége és az éghajlat (Hodges és Bryan, 1982).

Badland sokféle klimatikus környezetben kialakulhat, különösen a szemiarid terüle-
tekre, de kisebb mértékben a humid és szubhumid régiókra is jellemző (Bryan és Yair, 
1982; Campbell, 1989; Torri és Rodolfi, 2000). Európában Spanyolország délkeleti 
részén van a legtöbb (Calvo-Cases és Harvey, 1996; Canton és mtsai, 2001). Ott a sze-
gényes növénytakaró, a vízhiány, a könnyen erodálódó talajok, valamint a talajok magas 
nátrium- és szmektit- (duzzadó agyagásvány) tartalma teszi lehetővé a kialakulásukat 
(Canton és mtsai, 2001). Megjelenhet azonban badland a csapadékosabb, és a szubhumid 
hegyvidéki területeken is (Pardini és mtsai, 1996). Ezeken a területeken a kialakulásnak 
kedvez a földtani közeg, a domborzat és a klíma, amelyre jellemző a csapadék és a 
hőmérséklet erős évszakos különbsége.

A felsorolt tulajdonságokból következik, hogy a badland az egész világon a leg-
jelentősebb eróziós terület. Az USÁ-ban (Engelen, 1973), a spanyol Pireneusokban 
(Valero-Garcés és mtsai, 1999), a francia Alpokban (Descroix és Mathys, 2003), Olasz-
országban (Battaglia és mtsai, 2011), Kínában (Shi és Shao, 2000), Ausztráliában (Fan-
ning, 1994) óriási mértékű hordalék távozik ezekről a területekről. A legextrémebb példa 
a Sárga-folyó Kínában, amibe a kínai löszfennsík legszabdaltabb tájairól hektáronként 
évi több száz, esetenként akár ezer tonna finom hordalék mosódik be. A badland terüle-
tekre is igaz, hogy minél nagyobb vízgyűjtőt vizsgálunk, annál kisebb a fajlagos (egy-
ségnyi területre jutó) erózió mértéke, hiszen a nagyobb tájban több üledékcsapda van 
(Nadal-Romero és mtsai, 2011). Mindezzel együtt is a vízmosásos badland területek eró-
ziója több nagyságrenddel nagyobb, mint azoké a tájaké, ahol csak a felszíni rétegerózió 
hat (Valentin és mtsai, 2005).

Kiemelten fontos megállapítás, hogy a badland területek vízgazdálkodása alapvetően 
eltér az eredeti felszínű területétől. A víz beszivárgásának akadálya lehet a talajképző 
kőzet − például márga vagy agyagpala − nagyon rossz vízvezető képessége (Nadal-Ro-
mero és Regüés, 2010), de a talaj felszínén kialakuló kérgesedés is (Li és mtsai, 2005; 
Issa és mtsai, 2004). A lecsökkent víznyelőképesség mellett egy ezzel ellentétes folyamat 
is nagy szerepet kap. Az úgynevezett alagosodás során a felszín közelében vagy mélyeb-
ben csatornák és erek alakulnak ki, amelyekben nagy sebességgel folyik a víz, a csator-
nák fölötti talajréteg gyakran beomlik, és teljes mennyiségben lemossa a víz (Faulkner 
és mtsai, 2004, Faulkner, 2006). Ezeknek a csatornáknak a vize nem szivárog a mélyebb 
rétegekbe, hanem rövid felszín alatti szakasz után ismét a felszínre jut. További jelenség-
ként a felszínen az agyagásványok duzzadása és zsugorodása és/vagy a fagyás és olvadás 
folyton „újratermel” egy nagyon porózus, az alatta lévő réteghez lazán kapcsolódó, köny-
nyen lemosódó felszíni talajréteget (Nadal-Romere és Regüés, 2010). 

Fölvetődik a kérdés, hogy különösen a nedvesebb területeken miért nem telepszik meg 
ismét a növényzet? Ennek többféle oka van. Egyrészt a nagyon erős talajlehordással a 
növények magvai is lemosódnak, másrészt, és ez a fontosabb, a megváltozott vízgazdál-
kodás és a száraz periódusok miatt nincs elegendő víz a csíranövényeknek ahhoz, hogy 
megerősödhessenek (Jiao és mtsai, 2009). 
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Az elsivatagosodás szoros összefüggésben áll számos talajdegradációs folyamattal 
(Brandt és Thornes, 1996; Rubio és Recatala, 2006; Safriel, 2009), többek között a 
talaj szervesanyag-tartalmának csökkenésével és az az erózióval is (Sommer és mtsai, 
1998). Több tanulmány is bizonyította (például: Yassoglou, 1999) a szoros összefüggést 
a növénytakaró degradációja és a talaj degradációja között a felszíni lemosódás révén. 
Emiatt az elsivatagosodást olyan átfogó problémának tekintjük, ami a mediterrán orszá-
gokat érinti leginkább, de Európa más részein, főleg Kelet-Közép-Európában is jelen 
van. Ez utóbbi országokban az ariditás növekedése jelent problémát, ami a talajvízszint 
csökkenésében és egyre hosszabbá váló aszályos periódusokban ölt testet.

Az egyre növekvő vízhiány korlátozza az ökoszisztémák azon funkcióit, amelyek a 
talajon keresztül érvényesülnek. A talajélőlények visszaszorulása és a kisebb mértékű 
humuszfelhalmozódás csökkenti a talaj termékenységét és az ebből adódó biomassza-ter-
melést. Ilyen körülmények között a helyi erőforrásokra alapozott mezőgazdaság össze-
omolhat. A növekvő ariditás csökkenti az ökoszisztémák azon képességét, hogy vissza-
nyerjék egyensúlyi helyzetüket a különösen erős behatások után (aszály, tűz, népesség-
növekedés), ami pozitív visszacsatolásként tovább erősíti az elsivatagosodás folyamatát. 
A szárazságot gyakran heves zivatarok váltják, melyek jórész a felszínen elfolynak, 
és közben nagy mennyiségű talajt mosnak le a növényekkel gyengén fedett, cserepes 
felszínről. Ezáltal a talajba beszivárgó víz mennyisége csökken, és így tovább súlyos-
bodnak a kedvezőtlen folyamatok. A talaj termékenységének csökkenése és az ebből 
következő gyengébb állományfejlődés még tovább erősíti az eróziónak való kitettséget 
(EEA, 2010). A 2003. és 2008. évi európai aszályok is megmutatták az elsivatagosodás 
lehetséges kockázatát, szignifikánsan csökkentették a gazdasági teljesítményt. Rubio és 
Recatala (2006) becslése szerint az elsivatagosodás (ariditás-növekedés) a mediterrán 
félszáraz területek 30 és Európa 10 százalékát érinti.

A klímaváltozás hatása a talajokra – magyarországi előzmények

A klímaváltozások folyamatait, következményeit és a lehetséges alkalmazkodás módját 
régóta vizsgálják Magyarországon (Láng és mtsai, 1983; Láng, 2004). Több publikáció 
látott napvilágot az általános mezőgazdasági következményekről (Anda, 2004; Var-
ga-Haszonits, 2003; Harnos, 2005) és a növénytermesztésben jelentkező speciális követ-
kezményekről (Szőllősi és mtsai, 2004; Jolánkai és mtsai, 2003). Néhány szerző a talajt 
is tekintetbe veszi mint a klímaváltozás hatásainak közvetítő közegét a növénytermesztés 
felé (Kertész, 2001), de olyan célzott kutatást, amely a talajok és a klímaváltozás össze-
függéseit kutatta volna, idehaza eddig kevesen folytattak (Máté és mtsai, 2009; Makó és 
mtsai, 2009; Sisák és mtsai, 2008, 2009).

Magyarországon az átlagos hőmérséklet 1 °C-kal emelkedett, az éves átlagos csapa-
dék pedig 83 mm-rel csökkent az utóbbi másfél évszázadban, és a változás nagy része 
az utóbbi évtizedekben következett be (Jolánkai és mtsai, 2004; Várallyay, 2006). Az 
általános trendek mellett az extrém időjárási események gyakorisága is megnőtt, és ez a 
folyamat jelenleg is erősödni látszik (Bartholy és Pongrácz, 2007).

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2009) erről a következőképpen fogalmaz: 

„A világgazdasági és társadalmi fejlődését, valamint a földi éghajlat érzékenységét 
szá mításba véve a tudományos közösség értékelése szerint 1,1−6,4 °C közötti mér-
tékben várható 2100-ra a melegedés (az előző évszázad végéhez képest). 

Hazánkban az átlaghőmérséklet emelkedése mellett a következő évtizedekre 
az éves csapadék átlagos mennyiségének csökkenése és csapadékeloszlás átren-
deződése (több csapadék télen, kevesebb nyáron) várható, továbbá a szélsőséges 
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időjárási ese mények gyakoriságának és intenzitásának növekedése. A csapadék 
utánpótlás, a fel színi és felszín alatti vizek helyzete (minőség, mennyiség) lesz a 
legkritikusabb kérdés. Globális szinten a változások hatására régiónként nagyon 
eltérő mértékű gazdasági visszaesés, és az egyre kevésbé élhető területekről való 
elvándorlás jelentős megnö vekedése várható.

A megfelelő mezőgazdasági földhasználat váltás (szántó gyep konverzió, szán-
tóterületek erdősítése) kellően stabil termelési szerkezetet hozhat létre hazánkban, 
ennek hiányában azonban a mezőgazdasági ágazat a klímaváltozás által leginkább 
kiszolgáltatott szektor lehet.”

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a mezőgazdaság alkalmazkodására vonatkozóan 
az erózió elleni védekezésre alkalmas intézkedéseket is megfogalmaz:

 – A növénynemesítés felgyorsítása, a legmegfelelőbb fajtaválaszték megválasztása 
alkalmazkodóképességi vizsgálatok alapján.

 – Víz-visszatartás és a folyamatos növénytakarás biztosítása.
 – A táj mozaikosságának (mezsgyék, sövények, fasorok) növelése.
 – Mezővédő erdősávok rendszerének kialakítása, fás legelők területének növelése.
 – Erdősítés.

A következőkben azt vázoljuk fel, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia célterüle-
teinek kiválasztása érdekében a fentiekben már bemutatott európai uniós kutatásokhoz és 
eredményekhez igazítva hogyan és milyen lépéseken keresztül lehet a kiválasztás elveit 
meghatározni.

A vonalas (felgyorsult) erózió kockázata Magyarországon

Hazai viszonylatban az utóbbi években a vonalas erózió formáiról, mértékéről és kocká-
zatairól Gábris és munkatársai (2003) és Jakab (2008) jelentettek meg közleményeket. 
A nemzetközi tapasztalatokkal összhangban ezek a publikációk hangsúlyozták az erózió 
felgyorsulását abban az esetben, ha a vonalas formák is megjelennek, meghatározták a 
vonalas erózióból részarányát az összes erózión belül (körülbelül 50 százalék), és megál-
lapították, hogy az intenzív művelés hatására a kevéssé meredek lejtőkön is (12 százalék 
alatt) vízmosások alakulhatnak ki.

A Balaton-vízgyűjtőről származó diffúz tápanyagterhelés és az eróziós viszonyok 
kutatásának a keszthelyi Georgikon Karon jelentős hagyományai vannak, és ezek a kuta-
tások mindig hazai és nemzetközi összefogással folytak (Sisák és Máté, 1993; Sisák és 
Pomogyi, 1994; Aazoglu és mtsai, 2002a, 2002b; Sisák és Máté, 2003; Szűcs és mtsai, 
2006; Sisák és mtsai, 2007; Withers és mtsai, 2007; Sisák és mtsai, 2008; Centeri és 
mtsai, 2010).

Eltérő kisvízgyűjtőkön, eltérő talajviszonyok mellett végzett kisparcellás esőszimu-
látoros mérések eredményei azt mutatták, hogy az eolikus eredetű talajképző kőzeten 
kialakult, már erodált talajok USLE szerinti erodálhatósága akár kétszer nagyobb lehet, 
mint a hasonló fizikai féleségű, nem erodált talajoké, és ez nagyon erős barázdaképző-
désben is megnyilvánul (Azazoglu és mtsai, 2002b; Centeri és mtsai, 2010).

A döntően iszap frakciót tartalmazó talajok általában rendkívül érzékenyek az erózióra 
(Renard és mtsai, 1997), és mint fentebb láttuk, a barázdás erózió enyhébb vagy havá-
ria jellegű kialakulása is ilyen talajokon várható (Bryan, 2000; Auzet és mtsai, 2005). 
Magyarország területén az eolikus eredetű, löszszerű, döntően vagy nagy mértékben 
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iszap frakciót tartalmazó talajok rendkívül elterjedtek, különösen a Dunántúl hegy- és 
dombvidéki területein.

Ezen területek közül a legszárazabbak már most is a jelentős mértékű (mediterrán jel-
legű) erózióval sújtott, barázdák és vízmosások által szabdalt tájakhoz tartoznak, ahogy 
azt Gábris és munkatársai (2003), Jakab (2008) és mások kutatásai is megmutatták.

 

2. ábra. Barázdás és vízmosásos erózió a Balaton déli vízgyűjtőjén (Somogybabod)
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A „badland-szcenárió” egyelőre még kicsi valószínűségű, időben távoli lehetőség-
nek tűnik, hiszen a természetes rendszerek igen nagy rugalmassággal rendelkeznek. Az 
ismétlődő erős hatások következtében azonban a rugalmasság elveszhet, és viszonylag 
rövid időn belül megállíthatatlan és visszafordíthatatlan változások következnek be. 
Egyes száraz dombvidéki területek a Balaton déli vízgyűjtőjén ennek az állapotnak a 
határán vannak, legalábbis erre következtethetünk az állandó jellegű barázdás és az idő-
ről-időre ismétlődő vízmosásos erózióból.

A jelenség bekövetkezése olyan komplex, gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi 
problémát okozna, amelynek megelőzése az ország alapvető érdeke.

A vizsgált terület és a vizsgálati módszerek

A magyar gazdaságot az erózió és az ahhoz kapcsolódó problémák a Balaton vízgyűjtő-
területén nagyon érzékenyen érintik. A legfontosabb hatás talán a tóba jutó mezőgazdasági 
eredetű diffúz tápanyagterhelés (foszfor és nitrogén), aminek következtében a vízminőség 
nem tud a kellő ütemben javulni, de az árkok, víztározók és utak feliszapolása is jelentős 
kárt okoz. Vizsgálati területül ezért a Balaton vízgyűjtőjét választottuk, ami a tó vízfelülete 
nélkül mintegy 5200 km2. A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudo-
mányi Kutatóközpontjával való együttműködés révén hozzáfértünk a vízgyűjtőn található 
vízmosások és mélyutak digitális adatbázisához. Ezt az adatbázist az 1:10 000 méreta-
rányú topográfiai térképek alapján digitalizálták. Felhasználtuk a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet által publikált 1:100 000-es méretarányú földtani térképét (Pelikán és 
Peregi, 2005), valamint az 1:10 000-es méretarányú topográfiai térképek magasságvona-
lai alapján készítette 10 × 10 méter felbontású digitális domborzati modelljét.

A domborzatmodellből lejtőkategóriákat számoltunk, és a geológiai térkép segítségével 
kiválasztottuk azokat a területeket, ahol a lejtés nagyobb volt, mint 12 százalék, és egyúttal 
a talajképző kőzet lösz vagy egyéb löszszerű, szél által lerakott üledék volt. Megvizsgáltuk, 
hogy ezeken a területeken mennyi a vízmosás, és ezt összehasonlítottuk az egész vízgyűjtő 
adataival.

Eredmények

A 3. ábrán láthatók azok a löszterületek, ahol a meredekség nagyobb, mint 12 százalék.

3. ábra. A 12 százaléknál nagyobb meredekségű löszterületek
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A 4. ábrán azokat a vízmosásokat tüntettük fel, amelyek a meredek löszterületeken 
találhatók.

A szakirodalomban a badland területek átlagosan elég meredekek, de arra is talá-
lunk utalást, hogy akár 1 százalék lejtő esetén is kialakulhat vízmosás, ha a felszíni 
beszivárgás akadályozott, ugyanakkor az alagosodás is jelen van. Ez különösen meszes 
löszön gyakori (Valentin és mtsai, 2005). A világon a legtöbb hordalékot fajlagosan a 
nagy folyamok közül a Sárga-folyó szállítja (Shi és Shao, 2000), és ennek fő oka a kínai 
löszfennsík badland jellegű eróziója. Ebből arra következtethetünk, hogy a Balaton víz-
gyűjtőjén is elsősorban a meredek löszös területeken várható a tájhasználat és a klíma-
változás hatására jelentős változás, akár badland jellegű erózió is. Megvizsgáltuk, hogy 
a meredek löszös területeken mekkora a vízmosások sűrűsége, ami több, mint 1876m/
km2 értéknek adódott, és ez több, mint háromszorosan haladja meg az erősen vízmosásos 
erózió határértékét (500m/km2), és több, mint ötszörösen haladja meg a vízgyűjtő átlagát 
(361m/km2). Szubhumid észak-spanyolországi példák is azt mutatják (Nadal-Romero és 
mtsai, 2012), hogy ilyen körülmények között a badland formáció kialakulása nem össze-
függő nagy területeken, hanem kis foltokban kezdődik, de a feltételek változása esetén a 
jelenség gyorsan terjedhet. Tulajdonképpen a feltételek Magyarországon is adottak ehhez 
a káros folyamathoz. A kutatás következő szakaszában azt elemezzük részletes terepi fel-
vételezés alapján, mennyire játszódott le máris a folyamat, és modellezzük a lehetséges 
jövőbeli alakulását.

4. ábra. Vízmosások a meredek löszterületeken

Favis-Mortlock és Boardman (1995) kimutatta, hogy 7 százalék növekedés a csapa-
dék mennyiségében 26 százalék növekedést okozhat az erózió mértékében Angliában. 
A hőmérséklet növekedése szintén hatással lehet az erózióra, és az aszályveszély külö-
nösen Közép- és Dél-Európában károsíthatja a talajokat. Elvileg a magasabb hőmérsék-
let nagyobb biomassza produkciót is eredményezhetne, ha lenne hozzá elég nedvesség, 
annak hiányban azonban a felszínborítás csökken (Pruski és Nearing, 2002). Az agrár-
politikának rendkívüli szerepe van az eróziós folyamatok irányának megszabásában 
is. Több rossz példa igazolja, hogy a túl száraz területeken a durumbúza termesztése 
(Piccarreta és mtsai, 2006), a meredek lejtőkön az erőltetett szőlőtelepítés (Kosmas és 
mtsai, 1997) vagy a támogatások hatására elterjedt nagy léptékű tereprendezés (Clarke 
és Rendell, 2000) olyan változások voltak a múltban, amelyeket az elhibázott támoga-
tási politika váltott ki, és egyértelműen nagyobb erózióhoz és környezetkárosodáshoz 
vezettek. Szerencsére azonban a badland kialakulása nem olyan fátum, amin ne lehetne 
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változtatni. Több sikeres rekonstrukciós projektről is olvashatunk a szakirodalomban 
(Valentin és mtsai, 2005), de az mindenképpen figyelmeztető, hogy az eredeti állapothoz 
való visszatéréshez száz év is kevés volt (Vallauri és mtsai, 2002).
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