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ROZŠIROVANIE PÚŠTÍ = DEZERTIFIKÁCIA
Dezertifikácia:
|
zhoršenie kvality
vyprahnutej, polosuchej |
a polovlhkej pôdy.
|

Zahŕňa všetky formy
ničenia prírodných
zdrojov: degradácia
pôdy, vody, vegetácie

Indikátory
dezertifikácie:

|

Príčiny
dezertifikácie:

Zmeny v rastlinnom
pokryve (druhové
uloženie, stenčenie až
strata)

|

Prirodzená - výskyt
súch, nedostatok alebo
nerovnomerná časová
distribúcia zrážok

|

Zmena hospodárenia s
vodou

|

|

Morfologické zmeny
pôdy, odnos eróziou

Antropogénna vyvolaná ľudskou
činnosťou

|

Znížená úrodnosť,
nepriepustná soľná
kôra na povrchu

ROZŠIROVANIE PÚŠTÍ = DEZERTIFIKÁCIA

|

|

Antropogénnu
dezertifikáciu
ovplyvňuje:
1. Ekonomická a
politická činnosť,
ktorá nie je v súlade
s prírodou
2. Zlé
hospodárenie a
iné príčiny:

|
|
|

|

|

|

Nadmerná pastva
Nesprávne
obrábanie
Nesprávne
zavlažovanie
(salinizácia)
Odlesňovanie a
odstraňovanie
kriačin
Znečistenie
chemickými
polutantami
Vojenské skúšky
(radiácia)

Oblasti, kde sa
tento jav naviac
vyskytuje:
severovýchodná
Brazília, India,
Sahara...
|

V súčasnosti
začínajú byť
ohrozené aj ďalšie
oblasti, ktoré sa v
budúcnosti môžu
stať púšťou...

• 2300 druhov rastlín a zvierat môže
čeliť vyhynutiu.
• Suché oblasti sú domovom
najveľkolepejších ekosystémov sveta
- púští. Tieto unikátne biotopy s ich
neuveriteľne rôznorodou faunou a
flórou sú takisto kolískou niektorých
najstarších civilizácií sveta. Sú
múzeami pod holým nebom a
svedkami ich zašlých čias.

NÁSLEDKY
DEFERTIFIKÁCIE
• Zhoršený stav vegetácie
• Erózia
(dochádza k odnosu vrchej
vrstvy pôdy)
• Zasolenie
• Strata úrodnosti pôdy
• Kôrnatosť a tým spôsobená
nepriepustnosť pôdy
• Ekonomický dopad

DEGRADÁCIA PÔDY,

JEJ PRÍČINY A DÔSLEDKY

|

Zhoršovanie kvality pôdy spôsobuje ekonomické straty roľníkom.

|

Narúša miestne a regionálne trhy s potravinami a poľnohospodárskymi produktmi
=> zdroj politickej a spoločenskej nestability.

|

Zaberajú sa čoraz rozsiahlejšie plochy kvalitnej pôdy na pestovanie (naozaj
nevhodných) monokultúr.
Napr.: pestovanie podzemnice olejnej v pôde znižuje množstvo humusu, ktorý
udržuje pôdu plnú živín. Bez humusu pôda stráca vlhkosť a živiny = > mení sa na
púšť.

|

V období najväčšieho dopytu po hovädzine africké štáty rozšírili chov, aby predajom
zlepšili svoju ekonomickú situáciu. No zvieratá potrebovali veľa vody a tak sa vodné
zdroje zmenšovali, až napokon i spolu so zeleňou úplne vymizli.

|

Jednoduchých pestovateľov plodín a chovateľov hospodárskych zvierat vytláčajú
väčší pestovatelia a chovatelia na okraj => prehlbovanie chudoby farmárov

POHĽAD Z LIETADLA NA POLIA V PÚŠTNEJ OBLASTI
* ich kruhovitý tvar je zapríčinený dosahom hadíc/potrubí použitých na zavlažovanie, ktoré
vytvárajú polomer kruhu
* hnedá, béžová a sivá farba predstavujú polia, ktoré sa už nedajú hospodársky využívať kvôli
vyčerpaniu vodných zdrojov

SAHARA
|
|

|
|

|

|

Sahra = z arabčiny „púšť“
najväčšia púšť sveta, ktorá by
svojou rozlohou 9 miliónov km²
mohla konkurovať Číne či USA
Má nestále obyvateľstvo kočovné kmene Nomádov
Nachádzajú sa v nej oázy –
„miesta života“ s bohatou flórou
a faunou vďaka prítomnosti
podzemnej vody
zaberá štáty: Horná Volta,
Nigéria, Mali, Mauretánia,
Somálsko, Čad, Sudán, Líbya
za posledných 17 rokov rozšírila
svoje hranice až o 100 km a jej
rozloha sa každým dňom
zväčšuje!

SAHARA
|
|

|
|

|

|

Sahra = z arabčiny „púšť“
najväčšia púšť sveta, ktorá by
svojou rozlohou 9 miliónov km²
mohla konkurovať Číne či USA
Má nestále obyvateľstvo kočovné kmene Nomádov
Nachádzajú sa v nej oázy –
„miesta života“ s bohatou flórou
a faunou vďaka prítomnosti
podzemnej vody
zaberá štáty: Horná Volta,
Nigéria, Mali, Mauretánia,
Somálsko, Čad, Sudán, Líbya
za posledných 17 rokov rozšírila
svoje hranice až o 100 km a jej
rozloha sa každým dňom
zväčšuje!

ALE BOLA SAHARA ODJAKŽIVA PÚŠŤOU?
|

Najnovšie výskumy dokazujú, že oblasť Sahary, nebola vždy
len púšťou, ako by sme si mohli myslieť. Práve naopak,
rozprestieralo sa tu obrovské jazero o dĺžke 350 km!

|

Jazero vzniklo pred 250-tisícmi rokmi počas obdobia vlhka,
keď bola táto oblasť pokrytá zelenými pastvinami. Situácia sa
zmenila pred 80-tisíc rokmi, kedy jazero postupne začalo
vysychať, až úplne zmizlo a zanechalo za sebou vyše 68- tisíc
km² prachu, piesku a kameňov.

|

Práve gigantická rozloha vyschnutého jazera vysvetľuje, ako sa
rybie fosílie z poslednej medziľadovej doby ocitli v oblasti,
ktorá bola vzdialená asi 400 km od najbližšieho výskytu vody.

ARALSKÉ JAZERO
o

Kedysi štvrté najväčšie na svete o
rozlohe 68 000 km2 => o polovicu
väčšie ako Slovensko.

o

Realita: jazero sa rozpadlo na niekoľko
menších častí, od roku 1960 do 1998
zmenšilo svoju plochu o 60% a objem
vody o 80%, roku 2004 malo len
štvrtinu svojej pôvodnej plochy, v roku
2007 už len desatinu.

o

Vysychaním stúpla slanosť vody
päťnásobne => vymiznutie flóry a fauny

o

Príčina: sovietsky zavlažovací projekt.

o

Vidina premeny púštnej oblasti na
bavlníkové plantáže, na úkor
odčerpávania vody z riek Amurdarja
a Syrdarja, ktoré sú hlavnými prítokmi
jazera.

Dezertififikácia na Slovensku
|

Dezertifikácia nie je v súčasnosti
problémom v SR.

|

Vplyvom klimatických zmien však
pravdepodobne dôjde k zvýšeniu
priemernej teploty pôdy a klesnú
priemerné hodnoty vlhkosti pôdy v
čase vegetačného obdobia.

|

Predpokladá sa vyššia intenzita
mineralizácie pôdnej organickej hmoty
a jej degradácia, najmä v oblasti do
400 m nadmorskej výšky.

|

Očakáva sa mierny až stredný rast
salinizácie a alkalizácie pôd, čo je už v
súčasnosti pozorované na vybratých
lokalitách.

Boj proti dezertifikácii
|

1951 - hlavný projekt vedeckého výskumu arídnych oblastí ( UNESCO )

|

1969 – 1973 – veľké sucho v Saheli = podnet na medzinárodnú
konferenciu o dezertifikácií ( rok 1977, Nairobi, Keňa )

|

Legislatívne opatrenia:

|

konvencia spojených národov na boj proti dezertifikácií ( The United
Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD)

|

Desert Action

|

Národné akčné plány

|

Alternatívy:

|

Aplikácia zelene

|

Chov tiav vo veľkom

|

Používanie tmavých látok na reguláciu zrážok

VEĽKÝ ZELENÝ MÚR
|

Osemtisíc kilometrov dlhé a 15
kilometrov široké pásmo bujnej
vegetácie by sa malo objaviť v strede
čierneho kontinentu, od Senegalu až
do Džibutu

|

Africký projekt vlády jedenástich
krajín, má zabrániť rozširovaniu
Sahary

|

Bolo vybraných 37 druhov drevín,
ktoré sú schopné vydržať extrémne
výkyvy teplôt, nárazy vetra, sucho
a prach, viazať vodu a zabraňovať
ďalšej erozií

VEĽKÝ CEMENTOVÝ
MÚR
Pomocou piesku sa vytvorí obrovský
cementový múr, ktorý fyzicky oddelí
Saharu od zelených oblastí Afriky.
Zrnká piesku by sa mohli navzájom
pozliepať pomocou baktérie zvanej
Bacillus Pasteurii, ktorá je schopná
chemicky vyprodukovať kalcit =
prírodný cement.
Autorom oboch nápadov je švédsky
architekt Magnus Larsson

Ďakujeme za pozornosť.

