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Čo je to dezertifikácia?

Dezertifikácia je tvorba púští, definovaná

ako proces degradácie krajiny v arídnych,

semiarídnych a suchých subhumidných

oblastiach, ktorý nastáva v dôsledku

pôsobenia rôznych faktorov vrátane

klimatických zmien a ľudskej činnosti.



Čo je púšť?

 Púšť je typ krajiny s extrémne chudobným rastlinstvom 
alebo s úplným nedostatkom rastlinstva a vody a málo 
vyvinutými až nevyvinutými pôdami. 

 kamenie a piesok

 Výskyt: suché podnebie tropického, subtropického 
a mierneho pásma

 > ako 250 mm zrážok

 Rastlinstvo: - malý vzrast

- listy sú často redukované na tŕne 

- korene siahajú do veľkých hĺbok



Vznik púští

1. Prvý typ púšte: Klesajúci vzduch sa postupne ohrieva a absorbuje vlhko. 

Tak vznikajú suché oblasti ako Sahara, kde je cez celý rok vysoký tlak 

vzduchu. Vetry z týchto oblastí fúkajú preč a vysoký tlak vzduchu bráni 

vlhkým vetrom od oceánov preniknúť až do púšte.

2. Ďalší typ púšti: Vzniká v oblastiach zrážkového tieňa, ktoré sú zakryté 

horskými hrebeňmi alebo rozsiahlymi zemskými pásmi pred mrakmi, 

prinášajúce vlahu. 

3. Tretí typ púšte: Vzniká blízko pobrežia, kde sú vetry ochladzované 

studeným oceánskym prúdením. Vetry prídu o väčšinu svojej vlahy nad 

morom, a keď sa dostanú na pevninu, vzduch sa ohrieva a odoberá 

vlhkosť.



Typy púští:
 hamada

 erg

 reg

 badland

1/ 8 povrchu súše

75%  v Austrálií



Najväčšie svetové púšte

• Sahara-9 100 000

• Arabská púšť- 2 330 000

• Gobi- 1 300 000

• Patagonská púšť- 670 000

• Great Basin- 470 000

• Chihuahuan- 450 000

• Veľká piesočná púšť- 400 000



Príčiny dezertifikácie

A. Prírodné faktory

 ubúdanie zrážok

 pôsobenie studených a teplých morských 
prúdov

 malé zastúpenie vegetácie, nízka 
biodiverzita



B. Antropogénne

 nevhodné obrábanie pôdy

 intenzívne spásanie vegetačného krytu a chov 
dobytka

 nedostatočné zavlažovanie ako aj zasoľovanie 
pôdy

 odlesňovanie

C. Globálne otepľovanie

http://enviro.wbl.sk/odlesnovanie.gif
http://enviro.wbl.sk/oteplovanie_zeme.gif


Dôsledky dezetifikácie

 zhoršenie kvality života ľudí

 vysoké teploty v letnom období

 nižšiu vlhkosť ovzdušia

 vyšší výskyt alergénov v ovzduší

 vyššie povodňové vlny v povodí riek

 neúrodnosť pôdy

 zhoršenie chudoby a politickej nestability

 celé komunity trpia núdzou o vodu a hladom



Riešenie problémov

• Terasovanie

• Sadenie nových stromov a tráv

• Správne obrábanie pôdy

• Ochrana mladých stromov pred spásaním 

zvieratami

Echinocactus polycephalusEremalche rotundifoliaOpuntia basilaris



Zaujímavosti

• Čínska ľudová republika zahájila rozsiahly projekt -
tzv. Veľký zelený múr

• Do roku 2025 zaberie púšť 70% pôdy

• 17. jún za Svetový deň boja proti rozširovaniu púšte a 
sucha

• ročne sa stáva 21 mil. ha ornej pôdy neplodnou

• 6 mil. ha sa premieňa na púšť



,,Keď zahynie posledná ryba v

rieke, keď zahynie posledný jeleň v

lese, potom možno biely muž

pochopí, že z peňazí sa nenaje.“

Indiánsky náčelník Seattle



Ďakujeme za Vašu 

pozornosť


