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1. Problémafelvetés és irodalmi áttekintés 
 

Földünk éghajlatára igen jelent s hatással van a légkör széndioxid-tartalma, mivel a CO2 a 

légkörben nagy mennyiségben jelenlév  és viszonylag hosszú (50-100 év) tartózkodási idej , 

üvegházhatású gáz (HASZPRA 2004). Jelent s mennyiség  (kb. 20 milliárd tonna) szén-dioxid 

kerül a légkörbe évente a fosszilis tüzel anyagok elégetése során, míg a talajlégzés természetes 

folyamata, azaz a talajból a gyökérlégzés, illetve a mikrobiális szervesanyag-lebontás révén 

keletkezett szén-dioxid kibocsátása során ennek mintegy tízszerese jut a leveg be (LAMBERT 

1987). Mivel a vegetáció és a talaj a növekv  népesség nyomán sokhelyütt megsemmisült, vagy 

er sen károsodott – és ez a folyamat a mai napig tart –, ezért a keletkez  széndioxid-

mennyiséget a növényzet nem képes teljes egészében elnyelni a fotoszintézis során. Tehát a 

növekv  fosszilis kibocsátás, valamint a pusztuló növényzet és erodálódó talajok miatt 

légkörünk széndioxid-tartalma évente kb. 11 milliárd tonnával n , ami a globális 

éghajlatváltozás egyik f  oka. Ez a hatás természetesen nem egyirányú, az éghajlat és a légkör 

változásai is jelent s hatással vannak a növényzetre és a talajfolyamatokra, így tehát magára a 

széndioxid-kibocsátásra is. Mivel ennek a meglehet sen bonyolult légkör-ökoszisztéma 

kapcsolatrendszernek egyik fontos eleme a talajlégzés, a klímael rejelzéseket jelent sen 

befolyásolják a talajlégzés klímaváltozásra adott válaszai, illetve az err l alkotott képünk, 

tudásunk is. 

Globális léptékben nézve a talajok a szárazföld szerves szénkészleteinek mintegy 70%-át 

tartalmazzák, és jobbára a felszín alatti folyamatok szabályozzák a talajbeli szén légkörbe 

áramlását is (CHAPIN és mtsai 2002). Ezért elmondható, hogy a talajfolyamatok kell  

ismeretének hiánya felel s a jelent s bizonytalanságért az ökoszisztémák szénforgalmának a 

klímával, különösen a globális felmelegedéssel való kölcsönhatásainak el rejelzésében. 

 A légkör és a talajok közötti kapcsolatrendszer biomról biomra, ökoszisztémáról 

ökoszisztémára más-más képet mutat (RAICH & SCHLESINGER 1992, RAICH & TUFEKCIOGLU 

2000, SABINE és mtsai 2004). Mivel Földünkön az erdei ökoszisztémák, valamint igen alacsony 

szénkibocsátási intenzitásuk miatt a hideg éghajlati öv tundra vidékének jelenleg jobbára fagyott 

talajai számítanak a legnagyobb szénelnyel knek (ez utóbbiak ugyanakkor hatalmas potenciális 

szénforrások is a várható klímaváltozás fényében), a szakirodalom jórészt ezekkel foglalkozik. 

A fátlan, valamint az átmeneti jelleg , mozaikos felépítés  ökoszisztémák szénforgalmának 

jelent sége abban rejlik, hogy a jósolt éghajlati, valamint egyéb globális (pl. tájhasználati) 

változások iránt igen nagy érzékenységet mutatnak. Éppen ezért fontos megismernünk és 

megértenünk ezek m ködését a globális változások fényében is. Földünk szárazföldi 

területeinek kb. 40%-a fátlan ökoszisztémákkal borított, és ennek hozzávet leg egyötöd részét 
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teszik ki a mérsékeltövi gyepek (SABINE és mtsai 2004). Az átmeneti klímazónák szárazföldi 

ökoszisztémái feltehet en igen érzékenyek a klímaváltozásra (GOSZ & SHARPE 1989, RISSER 

1995). Ezen él helyek az aktuális id járástól, valamint a tájhasználattól függ en nemcsak 

szénelnyel k lehetnek, de akár szénforrásokká is válhatnak. Másfel l ezek az ökoszisztémák 

rendszerint ki vannak téve a gyakori és nagymérték  id járási ingadozásoknak, így az ilyesfajta 

ingadozásokkal szemben magasabb adaptív képességgel rendelkeznek. Ez a látszólagos 

ellentmondás az oka, hogy ezen él helyek m ködését igazán csak hosszú távú vizsgálatok során 

ismerhetjük meg. 

 
A kiskunsági erd ssztyepp 

 

A jelen tanulmányban vizsgált kiskunsági homoki erd ssztyepp vegetáció is ezen átmeneti 

él helyek közé tartozik (MOLNÁR és mtsai 2003, FEKETE & VARGA 2006). KOVÁCS-LÁNG és 

mtsai (2000, 2005) a klímaváltozás hatásait a növényzetre és az ökológiai folyamatokra 

vizsgálva rávilágítottak a jelenségek el rejelzésének és értelmezésének nehézségeire, a 

léptékfügg ség kérdésére, a klímaváltozással együtt jelentkez  emberi hatások figyelembe-

vételének fontosságára, a különböz  folyamatok változásainak eltér  sebességére, valamint a 

változások sokszor nem lineáris voltára (bizonyos küszöbérték elérésénél hirtelen fellép , nagy 

változásokra). Felhívják a figyelmet az erd ssztyepp klímaváltozás hatására bekövetkez  

lehetséges tájmintázati változásaira, hogy amennyiben az aszályok gyakoribbá és intenzívebbé 

válnak, akkor a zsombékoló füvek dominálta sztyepp formációt helyenként az egyévesek és 

mohák-zúzmók dominálta, sivatagi karakter  növényzet válthatja majd fel (KOVÁCS-LÁNG és 

mtsai 2005). Ezen változások természetesen a talajm ködés, így a talajlégzés változásaival is 

együttjárnak (BALOGH és mtsai 2005, LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008, 2011). 

Bevezetésképpen néhány alapvet  kérdés felvetése és megválaszolása látszik 

szükségesnek: 

 1. Mit vizsgálunk? – a talajlégzés fogalmának tisztázása, 

 2. Miért vizsgáljuk? – a talajlégzés f  kutatási területeinek fölvázolása, 

 3. Hogyan vizsgáljuk? – a talajlégzés kutatásának módszertani áttekintése. 
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1.1. Mit vizsgálunk? – A talajlégzés fogalma 

 

Talajlégzésen a talajból a légkörbe történ  széndioxid-áramlást értjük, ezért megnevezésére 

használatos a „CO2 efflux”, a „talaj széndioxid-kibocsátása” és a "talaj respiráció” kifejezés is. 

A kibocsátott szén-dioxid különféle eredet  komponensekb l áll, többféle folyamat együttes 

eredménye, így a talajlégzést többféle szempontból oszthatjuk összetev kre (KUZYAKOV 2006): 

1. A kibocsátó forrás anyagcseréje szerint: lehet heterotróf vagy autotróf talajlégzés. 

Heterotróf: talaj mikroorganizmusok (gombák, baktériumok, sugárgombák, protozoák) és a 

talaj mezo- és makrofauna (gerinctelenek és apró eml sök) széndioxid-kibocsátása. A 

mikroorganizmusokhoz képest ez utóbbiak széndioxid-kibocsátása jóval kisebb mérték , 

mindössze pár százaléknyi, de a szervesanyag felaprózásával, felületének növelésével 

nagyban el segítik a „mikrobiális légzés” intenzifikációját. 

Autrotróf: els sorban a növényi gyökérlégzés; emellett jóval kisebb jelent ség  az algák, 

illetve a chemolithotróf növények respirációja, egyrészt mert ezek csak a talaj felszínén 

jelentkeznek, másrészt, mivel egysejt ek, a respiráció és az azt kiegyenlít  asszimiláció 

helye ugyanaz, tehát a szénforgalmat tekintve nincs nagy jelent sége az elkülönítésüknek. 

2. A kibocsátott szén eredete szerint: a kibocsátott szén-dioxid keletkezhet friss szervesanyag, 

felszín feletti és alatti holt növényi maradványok (pl. avar), valamint él  gyökerek által 

termelt szerves anyagok (exudátumok, szekrétumok, leváló gyökérsejtek – rhizodepozit), 

vízben oldott SOM (Soluble Organic Matter), avagy stabilabb, ásványi komponensekhez 

kötött szénformák (organo-minerális komplex) bomlásából. 

3. A széndioxid-termelés helyét l függ en: eredhet a talaj különböz  rétegeib l, úgymint a 

gyökérmentes talajból, a rhizoszféra rétegb l, illetve az avarrétegb l. 

4. A szénforrásnak adott formában a talajban való átlagos tartózkodási (rezidens) ideje, vagy 

kicserél dési üteme (turnover rate) szerint a következ  komponenseket különböztetik meg – 

a szén kicserél dési üteme csökkenésének, illetve az átlagos tartózkodási id  növekedésének 

sorrendjében: 

gyökérlégzés, 

rhizomikrobiális légzés, 

növényi maradványok mikrobiális lebontásából származó CO2, 

rhizoszférikus SOM mikrobiális lebontásából származó CO2, 

rhizodepozit indukálta „priming” hatás nyomán fellép  CO2 kibocsátás, 

talaj-szervesanyag és humuszvegyületek mikrobiális lebontásából származó CO2 (basal 

respiration). 
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5. Aszerint, hogy a szénforrás mennyire járul hozzá a légköri CO2 szint tartós változásához, 

szintén a turnover-ráta mértéke alapján tehetünk különbséget. A kicserél dési ütem 

csökkenésével és a tartózkodási id  növekedésével a szénforrás egyre nagyobb szerepet 

játszik a légköri CO2 szint tartós növekedésében, így a klíma és a talaj-légkör interakciók 

változásaiban. Ilyen nagy hatással bíró, hosszú tartózkodási idej  szénforrások például a 

t zeglápok talajai, a sarki jég alatti fagyott talajok vagy a k szén és a k olaj. 
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1.2. Miért vizsgáljuk? – A talajlégzés-vizsgálatok négy f  területe 

 

1. A nagy térbeli és id beli kiterjedés  szénforgalom-vizsgálatok körébe tartozik 

 - a bioszféra-atmoszféra interakciók modellezése, 

 - a szénmérlegek készítése (társulástól a globális szintig), 

 - a globális klímaváltozás-modellek, predikciók készítése. 

A talajlégzés intenzitásáról szerzett ismeretek globális szénforgalom-vizsgálatok bemeneti 

adatait képezhetik, hozzájárulhatnak a bioszféra-atmoszféra interakciók feltárásához, 

szénmérlegek készítéséhez (társulástól a biomokon át a globális szintig), szükségesek a 

globális klímaváltozás-modellek kialakításához, és az ezzel kapcsolatos predikciók 

megtételéhez (JONES és mtsai 2003, DAVIDSON & JANSSENS 2006, HASZPRA 2011). 

2. A talajélet, a talajok CO2 kibocsátási aktivitásának vizsgálata els sorban mez gazdasági 

talajok egészségi állapotának min sítéséhez teremt alapot, és – gyakran a mikrobiális 

biomassza- és enzimm ködés-vizsgálatokkal együtt – hozzájárul a talajszennyezések 

következményeinek becsléséhez (BORKEN és mtsai 2002, HUND-RINKE & SIMON 2008). 

3. Sok esetben a talajlégzés jellemz inek, természetének, és ezen keresztül a talajban zajló 

folyamatoknak, valamint az azokat meghatározó tényez knek a vizsgálata a cél. Ezen 

vizsgálatok: 

- a talaj CO2 kibocsátásáért felel s egyes összetev k elkülönítése, arányuk meghatározása 

(HANSON és mtsai 2000, KUZYAKOV 2006), 

- a talajlégzést befolyásoló hatások elemzése, mint a 

⋅ talajh mérséklet (FANG & MONCRIEFF 2001, TJOELKER és mtsai 2001), 

⋅ talajnedvesség (WILSON & GRIFFIN 1975, ORCHARD & COOK 1983), 

⋅ talaj szervesanyag-tartalma (KUZYAKOV 2011), 

⋅ küls  széndioxid-koncentráció hatása (HENDREY és mtsai 1993, BRUCE és mtsai 

2000, SØE és mtsai 2004) – például a FACE = Free Air Carbon-dioxide 

Enrichment kísérletekben, mely kísérleti hálózatban felszín feletti fúvókákkal 

bocsátanak szén-dioxidot a vizsgált területre (HENDREY és mtsai 1993).  

4. Célkit zés lehet a talajlégzés vizsgálatának, mérésének módszertani kidolgozása, az egyes 

módszerek összehasonlítása, értékelése, speciális objektumokhoz, körülményekhez történ  

adaptálása, megbízhatóságuk elemzése is (JENSEN és mtsai 1996, DORE és mtsai 2003, 

PUMPANEN és mtsai 2004, NAGY és mtsai 2011). 
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1.3. Hogyan vizsgáljuk? – Módszertani áttekintés 

 

A talajlégzés vizsgálatának két alapvet  megközelítése lehetséges: 

1. a megfigyeléses vagy kísérletes vizsgálatok és az ezekb l származtatott empírikus vagy 

statisztikus modellezés, valamint 

2. az elméleti (mechanisztikus) modellezés. 

1.3.1. A talaj CO2 kibocsátásának mérési technikái 

A talaj CO2 kibocsátásának mértékét különféle módszerekkel lehet meghatározni, azonban a 

számos módszer mindegyikének megvannak az el nyök mellett a maguk korlátai is – nem 

létezik tökéletes módszer. Ráadásul ezen módszerek összehasonlíthatósága a mai napig is 

kérdéses (HEINEMEYER & MCNAMARA 2011). RUSTAD és mtsai (2000) miután áttekintik a Föld 

szénkészleteinek és szénforgalmának mennyiségi viszonyait, valamint a talajlégzésre ható f  

tényez ket, a talajlégzés mérési módszereivel, a térbeli és id beli skálázás, a „felskálázás” (a 

kamra szint  mérésekt l az ökoszisztéma szint  szénmérleg becslésekig vezet  rögös út), 

valamint a heterotróf és autotróf légzés elkülönítésének nehézségeivel foglalkoznak. 

A közvetlen mérési metódusokon túl ma már számos távérzékelési és modellez  eszköz 

áll rendelkezésre, természetesen mindegyik a maga el nyeivel, hátrányaival, és a többé-kevésbé 

becsülhet  hibáival. Adott módszerek csak adott tér- és id léptékben használhatók, így a célnak 

kell meghatároznia a talajlégzés alkalmazott mérési módszerét. Ezen túl a módszerek sokszor ki 

is egészíthetik egymást: mechanisztikus modellek validálása terepi mérések alapján (DAVIDSON 

& JANSSENS 2006), illetve mérési adatok statisztikus, empírikus modellekké fejlesztése 

(MIELNICK & DUGAS 2000, FRANK és mtsai 2002, RAICH és mtsai 2002, REICHSTEIN és mtsai 

2003), vagy a közvetlen laboratóriumi vagy terepi, illetve a távérzékelési módszerek 

kombinálása (JANSSENS és mtsai 2001, DORE és mtsai 2003, INOUE és mtsai 2004, MIGLIETTA és 

mtsai 2007). 

Terepen vagy laboratóriumban alkalmazott közvetlen mérési módszerek 

1. gázelektródos mérési technika (oxigénelektróddal) 

2. alkáli abszorpciós technika statikus kamra csatlakoztatásával 

3. gázkromatográfia statikus kamrával 

4. infravörös gázanalizátor (IRGA) statikus vagy dinamikus zárt rendszer  kamrával 

5. infravörös gázanalizátor (IRGA) nyílt rendszer  kamrával 

6. széndioxid-profil technika a talajban 



 7 

1. WILSON & GRIFFIN (1975) a mikroorganizmusok oxigénfogyasztásának mérésével becsülték 

a CO2 keletkezését elektrolítikus respirométer és a hozzá csatlakoztatott nyomás 

kompenzátor segítségével. Ez egy zárt respirációs kamra, amelyben a mikroorganizmusok 

oxigénfogyasztását elektrolízis útján, egyenletes ütemben termelt oxigénnel pótolják, és 

mérik adott id  alatt a nyomásváltozást. 

2. Az alkáli abszorpciós módszer esetében egy lúgos oldatban vagy mészben (általában NaOH, 

KOH vagy szódamész) elnyeletik a szén-dioxidot, mely adott id  alatt fejl dik egy statikus 

kamrában, és így az oldat súlygyarapodásából (SINGH & GUPTA 1977, ROCHETTE & 

FLANAGAN 1997), vagy a maradék lúg sósavas titrálásával (WILDUNG és mtsai 1975) 

számítják ki a keletkezett CO2 mennyiségét. Számos összehasonlító vizsgálat azt mutatja, 

hogy az alkáli abszorpciós módszer alacsony talaj efflux esetén felülbecsüli, magas efflux 

esetén alulbecsüli a respirációs rátákat (JENSEN és mtsai 1996, GROGAN 1998, PUMPANEN és 

mtsai 2004). 

3. A gázkromatográfiás módszernél a talajra helyezett zárt kamrában gy lik fel a szén-dioxid, a 

kamraleveg b l injekcióst vel mintát vesznek, majd gázkromatográfban megmérik a CO2 

tartalmat (ORCHARD & COOK 1983, EMMETT és mtsai 2004). Itt nagyon fontos az inkubációs 

id  pontos meghatározása, mert a kamrában megnövekedett széndioxid-koncentráció 

befolyásolja a talajból való széndioxid-kiáramlás sebességét. 

4. A zárt kamrában fejl d  CO2 mennyiségét infravörös gázanalizátor (IRGA) segítségével is 

meghatározhatjuk, vagy statikus módon (a kamrából adott id közönként vett leveg minta 

IRGA-ban való megmérésével), vagy az IRGA-hoz kapcsolt szintén zárt dinamikus 

kamrában (ez utóbbi esetben a leveg  a kamra belseje és az IRGA között cirkulál). A CO2 

efflux rátát itt is a széndioxid-koncentráció id beli változásából becsülik, és hasonlóan 

lényeges az inkubációs id , mint a gázkromatográfiás módszer esetén. A zárt statikus és a 

zárt dinamikus módszer összehasonlítását HEINEMEYER  & MCNAMARA (2011) részletezi. 

5. Nyílt rendszer alkalmazása esetén az IRGA-hoz csatlakoztatott nyílt dinamikus kamra 

leveg je folyamatosan a küls  leveg vel keveredik, elkerülend  a küls  körülményeknél 

jóval magasabb széndioxid-koncentráció kialakulását a kamra belsejében (FANG & 

MONCRIEFF 1998). Ez a széndioxid-áramlás dinamikus egyensúlyához vezet a kamraleveg  

és a talaj leveg je között, és az áramlás sebességét (az effluxot) a küls  leveg  és a 

kamraleveg  CO2 tartalmának különbségéb l, valamint a m szer által keringetett leveg  

áramlási sebességéb l számítják ki. Míg el bbi esetben (zárt rendszer) lényeges a kamra 

CO2 koncentrációjának változását a kezdeti állapottól fogva és minél kisebb id közönként 

mérni, ez utóbbi esetben (nyílt rendszer) meg kell várni, amíg kialakul a dinamikus 
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egyensúly a kamraleveg  és a talaj között, és ekkor már közvetlenül a CO2 fluxus 

határozható meg. 

A kamrahatás problémáját többek között Lund és munkatársai vetették fel (LUND és 

mtsai 1999), miszerint a kamra küls  leveg nél nagyobb széndioxid-nyomása gátolja a 

talajból való CO2 kiáramlást, aminek hatására f ként a zárt kamrával mért efflux értékek 

alacsonyabbak lesznek a valóságosnál. Így lehetséges, hogy a gyakran leírt növekv  

ökoszisztéma szénfelvétel a küls  CO2 koncentráció emelkedésének hatására csak egy 

m termék, amely a kamranyomás hatásából adódik. Ugyanakkor nyílt rendszer esetén túl 

nagy áramlási sebesség megválasztásával meg éppen felülbecsülhetjük a fluxust (FANG & 

MONCRIEFF 1998). NAGY és mtsai (2011) vizsgálatai szerint megfelel en kicsi áramlási 

sebességekkel le lehet csökkenteni a nyomáskülönbséget a kamra és a leveg  között akár 

0,1 Pa körüli értékre is. A kamrahatást HEINEMEYER & MCNAMARA (2011) zárt statikus és 

zárt dinamikus kamrák összehasonlításával vizsgálta. k arra jutottak, hogy a két 

módszerrel összehasonlítható eredményt kaphatunk, ha a statikus kamrás mérés mintavételi 

idejét megfelel en lecsökkentjük. Zárt kamrás mérések esetén tehát a mintavételi id , nyílt 

kamrás méréseknél a leveg  áramlási sebessége játszik kulcs szerepet. 

6. A széndioxid-profil technikával a talaj vertikális CO2 eloszlását és áramlási mintázatait 

becsülik, valamint azok id beli (napi, szezonális) változásai követhet k nyomon. Itt 

különböz  talajmélységekbe leszúrt szondákkal vesznek mintát a talajleveg b l, és azt 

elemzik infravörös gázanalizátorral vagy gázkromatográfiás módszerrel (RISK és mtsai 

2002, NAGY és mtsai 2011). 

Távérzékeléses mérési módszerek 

1. eddy-kovarianciás technika 

2. termális távérzékelés 

1. A távérzékeléses mérési módszerek közül az eddy-kovarianciás technika egy mikro-

meteorológiai módszer, melynek során meteorológiai toronyból, nagy id beli felbontással és 

különböz  magasságokban mérik a szélsebesség komponenseit, valamint a CO2 és vízg z 

koncentrációját, és azokból számolják a vertikális és horizontális széndioxid-áramokat. Az 

áramok sebességéb l és irányából számítják ki azután a CO2 fluxusokat a felszín és a légkör 

között. El nye, hogy viszonylag nagy területen és id ben folyamatosan, a teljes 

ökoszisztéma széndioxid-áramlási viszonyait, szénmérlegét lehet így becsülni, azonban a 

keletkezett szén-dioxid eredetér l, forrásainak arányáról semmit sem tudhatunk meg, ehhez 

kiegészít  méréseket kell végezni a területen (BALDOCCHI és mtsai 2001, FLANAGAN és 

mtsai 2002, REICHSTEIN és mtsai 2002, BALOGH és mtsai 2007). A széndioxid-áramok 
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mérésének pontosításához a statikus tornyok mellett adott magasságokban repül gépr l is 

lehet méréseket végezni, ezzel kiegészítve a légköri adatokat a szénmérleg számításokhoz 

(MIGLIETTA és mtsai 2007). 

2. A termális távérzékelés lehet ségeit vizsgálták az ökoszisztéma feletti CO2 fluxus becslésére 

Japánban (INOUE és mtsai 2004). Az ökoszisztéma feletti CO2 fluxust eddy kovariancia 

módszerrel mérték, amit termális és optikai távérzékeléses mérésekkel, valamint 

mikrometeorológiai, talajfelszíni és növényzeti mérésekkel kapcsoltak össze. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a talajfelszíni h mérsékletnek domináns hatása van azokra a 

fizikai folyamatokra, amelyek meghatározzák a CO2 gáztranszfert a talaj és a légkör között. 

A távérzékelt felszíni h mérséklet tehát hasznos információkkal szolgálhat a felszín közeli 

CO2 transzfer folyamatok vizsgálatához, valamint az ökoszisztéma feletti széndioxid-

kibocsátás kvantitatív becsléséhez. 

1.3.2. A talaj CO2 kibocsátásának vizsgálati körülményei 

A vizsgálatok célkit zését l, léptékét l és a lehet ségekt l függ en általában három terület 

különíthet  el: 

 

1. laboratóriumi talajlégzés-vizsgálatok 

2. mikrokozmosz kísérletek 

3. terepi talajlégzés-vizsgálatok 

 

1. Egyes kérdések megválaszolásához módszertani szempontból legegyszer bb a talajok 

laboratóriumi vizsgálata, ahol kontrollált körülmények között ki lehet mérni a begy jtött 

talajok CO2 kibocsátási aktivitásának h mérséklet-, talajnedvesség- és egyéb változásokra 

adott válaszait (REICHSTEIN és mtsai 2000, BEKKU és mtsai 2003, TINGLEY és mtsai 2006). 

KÄTTERER és mtsai (1998) áttekintik a laboratóriumi C mineralizációs, inkubációs 

vizsgálatokról szóló munkákat, azok eredményeit és problémáit. Felmerül azonban a kérdés, 

hogy a laboratóriumban kapott eredmények mennyire vonatkoztathatók a terepi 

körülményekre. Például a h mérsékletválasz sokszor id vel „akklimatizációt” mutat, ami 

utalhat a túl kicsi talajminta szerves széntartalmának kimerülésére is, nem feltétlenül jelenti 

a talajközösség fiziológiai válaszát, átalakulását. Ezt a problémát látszik kiküszöbölni FANG 

& MONCRIEFF (2001), akik viszonylag nagyméret  (Ø 31 cm X 45 cm mély) talajblokkokat 

vizsgáltak és inkubáltak különböz  h mérsékleteken és talajnedvesség mellett. A korábbi 

vizsgálatoktól eltér en náluk nem csökkent a mért talajlégzés az inkubációs id vel – bár 

viszonylag hosszú ideig, 120 napig folytatták az inkubációt és a vizsgálatokat –, mivel elég 
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nagy volt a talajmonolit, és nem merült ki a szervesanyag-tartalma. Ráadásul nem 

távolították el bel le a gyökereket sem, mivel a gyökérlégzés és a gyökér-mikroba interakció 

alapvet  a talajlégzés fenntartásában. 

2. Az el z nél nagyobb, akár állományszint  léptékben is folytathatók kísérletek teljesen 

kontrollált körülmények között: ezek az úgynevezett mikrokozmosz vagy mezokozmosz 

kísérletek. Mikrokozmosz, illetve mezokozmosz alatt olyan mesterséges, zárt rendszereket 

értünk, amelyek tartalmazzák a talaj-leveg -növényzet komponenseket, és a rendszeren 

belül az energia- és anyagforgalmat a környezeti tényez k (h mérséklet, nedvesség- és 

páratartalom stb.) teljes ellen rzése mellett vizsgálják. Ilyen például a Biosphere 2 Center 

(MURTHY és mtsai 2003), vagy az EcoCELL (VERBURG és mtsai 2005). Ezeket a 

kísérleteket sokszor összekapcsolják a mikro(mezo)kozmosz-légkör széndioxid-szintjének 

szabályozásával, vagy mesterséges melegítésével (VERBURG és mtsai 2005). 

3. A vizsgálatok harmadik típusa a terepi talajlégzés-mérés, amikor többé-kevésbé természetes 

vegetációban, esetleg faültetvényeken vagy mez gazdasági területen, általában hosszabb 

id n keresztül végeznek méréseket, és így a kérdéses ökoszisztéma talajlégzés-válaszait 

szélesebb h mérsékleti és talajnedvesség-rezsimben figyelhetik meg (PARKER és mtsai 

1983, MIELNICK & DUGAS 2000, FRANK és mtsai 2002). El fordulhat, hogy nagyobb 

területr l, például valamilyen gradiens mentén, hosszabb távon gy jtenek adatokat (XU & QI 

2001). Ez a módszer sok kérdésre megbízható, terepi választ adhat, persze a nem jósolható 

befolyásoló faktorok, és ezért a laboratóriumi körülményeknél várhatóan nagyobb variancia 

miatt az ismétlésszámot is nagyobbra kell tervezni. Ezen vizsgálatokon belül állnak azok, 

melyeknél a terepen egy vagy több környezeti tényez t kísérletesen megváltoztatnak, 

ezekr l a következ  fejezetben részletesen lesz szó. Mindenképpen lényeges, hogy hosszú 

távú következtetéseket biztonsággal csak hosszú távú vizsgálatokból vonhatunk le. Ezért az 

ökoszisztéma folyamatok megértésében és el rejelezhet ségében rendkívül nagy 

jelent ség ek a hosszú távú, monitoring jelleg  terepi kísérletes méréssorozatok. 

1.3.3. Talajlégzés-vizsgálatok klímaszimulációs terepkísérletek során 

Az utóbbi id ben örvendetes módon egyre n  a klímaszimulációs terepi kísérletek száma, ami 

lehet séget ad a környezeti tényez k nem csupán jelenlegi, hanem a klimatológusok által a 

jöv re el rejelzett variációinak, valamint azok állományszint  hatásainak tanulmányozására, 

ezért ezek jelent sége a klímaváltozásra adott válasz megértésében igen nagy (BEIER 2004). 

Általában az adott területre el rejelzett irányú és mérték  változásokat próbálják kísérleti 

berendezésekkel szimulálni, de az el rejelzések bizonytalansága, valamint a klíma 

manipulációjának technikai korlátai miatt ez sokszor nem egyszer  feladat. Több klímaelem 
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megváltoztatása történhet külön-külön és/vagy együttesen, így képet kaphatunk a közöttük lév  

esetleges interakciókról is. Ezen kísérletek során a kezelések hatását mérik az ökoszisztéma 

m ködésére nézve a kontrollhoz képest. 

Többnyire három tényez t szoktak kísérletesen változtatni: a h mérsékletet (SHAVER és 

mtsai 2000), a csapadék-, illetve nedvesség-viszonyokat (HARPER és mtsai 2005, SPONSELLER 

2007), valamint a légköri széndioxid-koncentrációt (BALDOCCHI és mtsai 2001). A kezelések 

hatása nagyban függ a vizsgált ökoszisztéma kezdeti állapotától (SHAVER és mtsai 2000). 

Melegítés hatására a legtöbb vizsgálatban a talajlégzés növekedését mutatták ki (EMMETT és 

mtsai 2004, ZHOU és mtsai 2007). Azonban egyes hosszú távú kísérletek erdei 

ökoszisztémákban a kezdeti növekedés után a növekedés ütemének csökkenését, vagy 

egyenesen stagnálást mutattak, amit a növények fiziológiai akklimatizációjának, vagy egyéb 

korlátozó tényez k fellépésének tulajdonítanak. Így a rövid távú hatások er sen eltérhetnek a 

hosszú távú hatásoktól (MELILLO és mtsai 2002, ELIASSON és mtsai 2005). BRADFORD és mtsai 

(2008) egy mérsékeltövi erd ben végzett 15 éves talajmelegítéses kísérlet alapján a talajlégzés 

látszólagos „akklimatizációját” ökoszisztéma léptékben a talaj széntartalékok és a mikrobiális 

biomassza csökkenésének, valamint a mikrobiális respiráció h mérsékleti adaptációjának 

tulajdonítják, amely valószín leg a mikrobiális közösségben történt h indukált változások 

következménye. A talaj mikrobiális közösségének biomasszájában és fiziológiájában megfigyelt 

változások azt mutatják, hogy a globális h mérséklet-emelkedés talajlégzést fokozó hatásai 

alacsonyabbak lehetnek, mint azt jelenleg jósolják. Más kísérletekben a melegítés hatására 

egyáltalán nem n tt a respiráció, melynek oka vagy nedvesség- vagy szubsztrátlimitáció lehet 

(LUO és mtsai 2001, LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008). Egyes ökoszisztémákban a melegítés 

hatása egyenesen negatívnak mutatkozott (SALESKA és mtsai 1999, VERBURG és mtsai 2005, LIU 

és mtsai 2009), valószín leg szintén vízhiány vagy szubsztrátlimitáció következtében. A 

csapadékmennyiség megváltoztatása többnyire sokkal egyértelm bb változásokat okoz. Míg 

csökkentése a talajlégzésre szinte minden esetben negatív hatással van (EMMETT és mtsai 2004, 

LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008), növelése pozitív (FORD és mtsai 2007), esetleg semleges. 

Példaként áttekintjük néhány klímaszimulációs kísérlet tanulságait. 

A h mérséklet manipulációja 

A h mérséklet a klímael rejelzések szerint a továbbiakban is egyértelm en növekedni fog. 

Azonban a növekedés mértéke a különböz  régiókban a különböz  klímaszcenáriók szerint 

eltér  lesz. Ugyanakkor a klímaszimulációs kísérletek bizonyos fizikai korlátai miatt ezekben a 

kísérletekben a h mérséklet emelése leginkább a technikai megvalósítás módjától, valamint a 

vizsgálat körülményeit l függ, ezért az alkalmazott módszer szerint a melegítés a 
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legkülönböz bb mérték  lehet. Mértéke, különösen passzív h manipuláció esetén, gyakran a 

küls  h mérséklett l, a vegetációtól, a talaj típusától, víztartalmától függ en is változik az év 

folyamán. A h mérséklet manipulációjának két alapvet  típusa a passzív (pl. h visszaver  

tet kkel), illetve az aktív (pl. infravörös sugárzókkal, lámpákkal), aszerint, hogy a melegítés 

során történik-e mesterséges energiabevitel a rendszerbe. Ezen belül az aktív melegítés történhet 

különböz  magasságokból, pl. állványzatról, lehet a talajszinten, vagy megvalósítható a talajban 

különböz  mélységekben elhelyezett f t kábelekkel. Mind az aktív, mind a passzív melegítés 

lehet napi 24 órás, vagy csak éjszakai. Tarthat egész éven át, vagy csak a vegetációs id szakban. 

SHAVER és mtsai (2000) áttekintik a különböz  módszerek el nyeit, hátrányait, a közvetlen és 

közvetett hatások szerepét, valamint a válaszok eltér  id skálájának jelent ségét. 

BEIER és mtsai (2004) passzív éjszakai melegítést alkalmaztak napnyugtakor kihúzódó és 

napkeltekor visszahúzódó, h visszaver  tet kkel csarabos, illetve erikás cserjésekben létesített 

parcellák felett. Ezzel a kezeléssel (az infravörös kisugárzás visszaverésével) a hajnali minimum 

h mérsékletek 0,4-1,2°C-os emelkedését érték el a leveg ben és a talajban. A módszer 

minimalizálja a m termékeket a vízmérlegre, a talajnedvességre és a fényviszonyokra 

vonatkozóan, míg mértékében viszonylag kicsi, de hatásában mégis jelent s szélsebesség 

csökkenést okoz a tet k révén. A h mérséklet mérései azt mutatják, hogy a kezelések szegély-

hatása kicsi. EMMETT és mtsai (2004) ezekben a kísérletekben a melegítés hatására a talajlégzés 

0-19%-os növekedését detektálták, míg hasonló kísérletben mediterrán klímán, egy félszáraz 

cserjésben, a talaj CO2 kibocsátására a napi minimum h mérséklet ilyen mérték  növekedése 

nem volt hatással (DE DATO és mtsai 2010). 

VERBURG és mtsai (2005) egy mezokozmosz kísérletben (EcoCELL) intakt talaj-

monolitokat vizsgáltak magasfüv  préri területér l, amelyben a kezelt kamrák légh mérsékletét 

infravörös sugárzókkal aktívan növelték, a küls  h mérséklethez képest 4°C-kal, egész éven át. 

Azt találták, hogy a talaj CO2-kibocsátása a kezelésekben szezonálisan, azaz kés  tavasszal, 

nyáron és kora sszel szignifikánsan csökkent (kezelés-id szak interakció), míg a többi 

id szakban nem volt változás. A szezonális h mérséklet-respiráció összefüggésben hiszterézis 

mutatkozik: sszel ugyanakkora h mérsékleten alacsonyabb a talajlégzés, mint tavasszal. 

ELIASSON és mtsai (2005) egy jegenyefeny  alkotta erdei ökoszisztémában, ahol a 

növényi nettó szén asszimiláció és a heterotróf szervezetek talaj- és avarlebontásából ered  

szénveszteség egyensúlyban volt, talajmelegítéses kísérlet során kábelekkel 5°C-kal emelték a 

talajh mérsékletet. Ezt a kísérletet a G’DAY ökoszisztéma-modell vizsgálatára használták fel, 

mely a C és N dinamikát szimulálja a növényzetben és a talajban. 

Bár a földbe helyezett kábelekkel nagyobb mérték  melegítés érhet  el, ezek telepítése 

jelent s bolygatással jár, ami komolyan megváltoztathatja, akár hosszabb id re is (ha nem 
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véglegesen) az ökoszisztéma m ködését. Kisebb zavarást jelent a talajszint feletti melegítés 

infravörös sugárzókkal. ZHANG és mtsai (2005) magasfüv  prérin alkalmaztak folyamatos 

parcella feletti melegítést 1,5 m magasan elhelyezett infravörös melegít kkel. Így szignifikáns 

h mérséklet-emelkedést értek el a leveg  napi középh mérsékletében 1,2°C-kal, míg a talajban 

1,8°C-kal, ami megnövelte a gombák arányát a talaj mikrobiális közösségében. Ez a mérték  

melegítés azonban nem okozott szignifikáns változást sem a nettó N mineralizációban, sem a 

talaj mikrobiális biomasszájában, sem a respirációs rátában. 

HANSON és mtsai (2011) intakt talajprofilok kísérletes melegítésére egy mérsékeltövi 

lombhullató erd ben dolgozták ki azt a módszert, amely a felszín feletti f tés mellett alacsony-

feszültség , 3 m mélyen húzódó f t elemeket használ a felszín alatti h mérséklet-emelkedés 

szimulálására. Ez a kombinált f tési módszer 2 m mélységig az egész talajprofilban legalább 

+4.0°C h mérséklet-különbség elérésére alkalmas a környezetéhez képest, és ez a különbség 

minden talajmélységben fenntartható az egész év folyamán, mind a napi, mind a szezonális 

menetben. A +4°C melegítési szint fenntartásához a szükséges energiabevitel a vizsgált 

7,1 m2-es célterületen a felszín alatti f t elemek esetén 16-szor alacsonyabb a felülr l 

melegítéshez képest. A talaj CO2 efflux megfigyelése a célzott talajtérfogat felszínér l CO2 

vesztést mutatott az egész vizsgált év folyamán, ami a korábbi talajfelszín-közeli melegítéses 

tanulmányokban közölt h mérsékleti válaszgörbe fölé emelkedett. Ennek feltételezett forrása a 

korábban zavartalan, mélyebb talajrétegek szénkészletén belüli biológiai aktivitás stimulációja. 

Ezzel az új melegítési módszerrel, amely a jöv re jósolt melegedési és h mérsékleti dinamikát 

az egész talajprofilban visszaadja, lehet ség nyílhat arra, hogy a mikrobiális, a növényi és az 

állati közösségek folyamatszint  válaszaiban rejl  bizonytalanságokra választ kapjunk. 

A vízellátottság manipulációja 

A csapadék változása a klímaváltozás során jóval bizonytalanabb, mint a h mérsékleté. Ennek 

kísérletes vizsgálatára szolgál a vízellátottság manipulációja, melynek két f  formája a csapadék 

egy részének kizárása (pl. BEIER és mtsai 2004, a vegetációs id szakban alkalmazott, es  

hatására kihúzódó tet kkel), valamint az öntözés (pl. LIU és mtsai 2009, július és augusztus 

között heti plusz 15 mm es víz hozzáadása). A csapadék mennyiségének és eloszlásának teljes 

kontrolljához e kett  kombinációját alkalmazzák, mikor a teljes lehulló csapadékmennyiséget 

kizárják, és meghatározott mennyiség  és eloszlású öntözést alkalmaznak (VERBURG és mtsai 

2005, HARPER és mtsai 2005). EMMETT és mtsai (2004) egyszer  csapadék-kizárásos szárazság-

kezelés hatására, amikor adott id szakokban es  hatására kihúzódó tet kkel zárták ki a csapadék 

egy részét, 3-29%-os csökkenést mértek a talajlégzésben erikás és csarabos cserjés ökoszisz-

témákban. Ilyen módszerrel azonban csak bizonyos mértékig kontrollálható a csapadék 
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mennyisége, a természetes csapadékhullás mellett. Ezt mutatja DE DATO és mtsai (2010) 

mediterrán félszáraz cserjésben végzett kísérlete is, ahol a talaj CO2 kibocsátása a szárazság-

kezelésre csak mérsékelten reagált, míg a csapadék természetes fluktuációja sokkal nagyobb 

hatást fejtett ki a vizsgált három év alatt. A teljes csapadék mennyiségének és eloszlásának 

manipulációjával akár azonos mennyiség, de eltér  eloszlás mellett is igen komoly hatást 

érhetünk el a talaj szénforgalmában, ha például ritkítjuk a csapadék-eseményeket, és hagyjuk a 

talajt teljesen kiszáradni az es kezelések között magasfüv  prérin (HARPER és mtsai 2005), 

illetve megváltoztatjuk a csapadék-események gyakoriságát és a lehullott csapadék mennyiségét 

sivatagi ökoszisztémában (THOMEY és mtsai 2011). 

Számtalan esetben, többnyire akaratlanul, alkalmaznak indirekt szárazságkezelést is, 

például h kezelés melléktermékeként. Ilyenkor még az is el fordulhat, hogy ennek az indirekt 

szárazság-hatásnak er sebb a következménye az ökoszisztéma m ködésére nézve, mint 

közvetlenül a melegítésnek, mint például SALESKA és mtsai (1999) kísérletében, amelyben egy 

hegyi réten ökoszisztéma-melegítést alkalmaztak parcellák feletti h sugárzókkal egy nedvességi 

és vegetációs gradiens mentén. Itt a talajlégzésben fellép  különbségeket melegítés hatására 

inkább a fotoszintetikus szénbevitel különbségei okozták, mint a talajlégzés h függ  változásai. 

Regresszió-analízis szerint a szénbevitel csökkenését két talajnedvesség-hatás kombinációja 

okozta: a közvetlen fiziológiai válasz a csökken  talajnedvességre, és a növényzet 

összetételének eltolódása a magas produkciójú fajoktól a szárazságt r , alacsonyabb 

produkciójú fajok irányába. Hasonlóképpen LIU és mtsai (2009) félszáraz gyepben, 2,5 m 

magasságban elhelyezett infravörös sugárzókkal végzett hároméves aktív melegítéses 

kísérletében a melegítés csökkentette a talajnedvességet, és ezzel együtt szignifikánsan csökkent 

a talajlégzés, a mikrobiális biomassza és a mikrobiális respiráció is. Ez is azt mutatja, hogy 

er sebb volt a melegítés közvetett vízstresszt okozó hatása, mint a közvetlen pozitív hatása. 

Ezen eredmények szerint a globális felmelegedés okozta talajnedvesség-változások legalább 

olyan fontosak lehetnek az ökoszisztéma válaszok kiváltásában, mint maga a közvetlen 

h mérséklet-emelkedés. 

A h mérséklet, valamint a vízellátottság együttes manipulációja 

A klímaváltozás két f  elemének, ezek interakcióinak fontossága egyre nyilvánvalóbbá válik az 

utóbbi id ben a klímaszimulációs kísérletek tervez i számára is. Ezért egyre gyakoribbak a 

kombinált klímaszimulációs kísérletek, ahol több klímatényez t együttesen változtatnak meg, és 

ezek interaktív hatásai sokszor eltérnek a külön-külön vizsgált tényez k additív hatásaitól. 

GARTEN és mtsai (2009) egy többtényez s klímaszimulációs kísérletben azt találták, 

hogy a talajnedvesség hatása felülmúlja a megemelt CO2 és a h mérséklet hatását a talaj szén 
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dinamikájának szabályozásában. k egy mesterséges parlag ökoszisztémában vizsgálták a talaj 

szén és nitrogén dinamikáját. Négy vegetációs id szak elteltével a szárazságkezelés mérsékelte 

a talaj CO2 kibocsátását, és lassította a szénforgalmat a szabad szervesanyag-készletben. 

Különböz  klímaszimulációs kísérletek eredményeit, az ökoszisztémák melegítésre, 

megváltoztatott csapadékmennyiségre és ezek kombinációira adott válaszait tekintették át WU és 

mtsai (2011) északi hideg- és mérsékeltövi ökoszisztémák széles skáláján. A növényi 

növekedésre és az ökoszisztéma szénmérlegre fókuszálva 85 tanulmány eredményeit 

szintetizálták meta-analízist alkalmazva. Azt találták, hogy a kísérletes melegítés és a megnövelt 

csapadék általában serkenti a növényi növekedést és az ökoszisztéma C fluxusokat, míg a 

csökkentett csapadéknak ellentétes a hatása. A növényi produktivitás és az ökoszisztéma szén 

fluxusok általánosságban er sebb érzékenységet mutattak a növelt csapadékra, mint a 

csökkentett csapadékra. A melegítés és a megváltoztatott csapadék interaktív hatásai kisebbnek 

mutatkoztak, mint az az additív, egytényez s hatásokból várható. Véleményük szerint további 

kombinált h - és csapadék-manipulációs kísérletekre van szükség ahhoz, hogy a h mérséklet-

csapadék interakciók fontosságát a szárazföldi ökoszisztémák szénmérlegére nézve 

megbízhatóan meg lehessen határozni a jöv beni klimatikus körülmények között. 

1.3.4. A modellezés és az éves CO2 kibocsátás becslései 

A modellezés, más területekhez hasonlóan, igen nagy fontosságú az ökoszisztéma szint  

m ködések, és a talajlégzés klímaváltozásra adott válaszainak meghatározásában is. Az 

egyébként jól interpretálható kísérletek, mérések is csak viszonylag rövid távú válaszokat 

mutathatnak ki, és ezek a válaszok er sen függenek a vizsgált objektum és az adott kísérlet 

speciális körülményeit l. Talajfolyamatokkal kapcsolt vegetációmodellek mutatják, hogy a 

klímaváltozásra adott ökoszisztéma válaszok nagyban talajfolyamat-függ ek, és ökoszisz-

témánként igen eltér ek lehetnek. Pl. a h mérséklet emelkedésének hatására mind a nettó primer 

produkció, mind a talajlégzés n , csak más mértékben, és a kett  aránya dönti majd el, hogy az 

ökoszisztéma szénelnyel  vagy szénforrás lesz-e. 

Jelenleg az ökoszisztéma-respiráció, és ezen belül a talajlégzés környezeti összefüggéseit 

leíró modellek f ként empírikusak, szemben a levél és lombozat fotoszintézisét leíró 

mechanisztikus és validált elméleti modellekkel. Ez azért van, mivel a respiráció igen komplex, 

számos tényez  szabályozza, és ezen tényez k még interakciókban is lehetnek egymással, míg a 

fotoszintézis az el bbihez képest egy viszonylag egyszer en leírható folyamat. Ráadásul a 

talajlégzés két, alapvet en különböz  folyamat, az autotróf és a heterotróf respiráció összege. 

Ezenkívül a heterotróf respiráció önmagában is igen összetett, mert prokarióta (baktérium) és 

eukarióta (f ként gomba) respirációból áll, és ezek aránya a talajban id ben és térben 
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(horizontálisan és vertikálisan is) nagyban variál. Eltér en reagálnak a környezeti változásokra, 

és a válaszgörbéjük nemcsak az adott, hanem a megel z  körülmények függvénye is. 

Összességében a talajlégzés-modelleknek figyelembe kell venniük számos biotikus és abiotikus 

tényez t, mint pl. a mikrobiális közösség aktivitása és összetétele, a szerves szubsztrát min sége 

és mennyisége, a fotoszintetikus és növekedési aktivitás, a nedvesség és a h mérséklet. Éppen 

ezért a terepi kvantifikálás mindig adatspecifikus marad, nehéz egy robusztus empirikus modellt 

létrehozni, amely széles tartományban magyarázná a klímaváltozásra várható választ. Ezzel 

szemben az elméleti modellek általánosabb érvény  összefüggéseikkel ritkán illeszthet k 

konkrét ökoszisztémákhoz. Számos mechanisztikus alapú modell célja elméleti, folyamat szint  

alapot szolgáltatni a környezeti változások ökoszisztéma szénfluxusokra gyakorolt hatásának 

megértéséhez és elemzéséhez (PARTON és mtsai 1998, SCHIMEL és mtsai 2001, CRAMER és 

mtsai 2001), míg az empírikus (statisztikus) modellek az adott ökoszisztémában leglényegesebb 

tényez k azonosításában fontosak (RAICH és mtsai 2002, REICHSTEIN és mtsai 2003). Feltárják a 

természetben megfigyelhet  összefüggéseket és esetleges interakciókat ezen tényez k között. 

Az elméleti és empírikus következtetéseknek egyre inkább közelíteniük kell egymáshoz a 

modellek validációja, minél pontosabb interpretációja és további fejl dése érdekében. 

 DAVIDSON és mtsai (2006) a talajlégzés szabályozásának legújabb elméleteit összegzik a 

lebontó enzimek aktiválási energiájának, a talajnedvesség és a szervesanyag hozzá-

férhet ségének stb. szempontjából, és megvitatják a lokális vagy globális paraméterezés  

matematikai modellek kifejlesztésének mechanisztikus alapjait. A klíma-manipulációs terepi 

kísérletek ökoszisztémák széles körében segíthetik ezen szabályozások mechanisztikus 

értelmezését, az adott ökoszisztémában ható legfontosabb tényez k azonosításával (BEIER 

2004). A kísérletek tapasztalatainak összehasonlító elemzése lehet vé teszi a talajlégzés 

különböz  komponenseinek, és ezek klímaváltozásra adott válaszainak elkülönítését realisztikus 

terepi körülmények között. A lebontó folyamatok h mérséklet- és nedvesség-válaszai alapján 

pedig fontos információkat kaphatunk a klímaváltozásra való lehetséges visszacsatolásokról 

(DAVIDSON & JANSSENS 2006). 

 A modellezés fontos eredménye adott ökoszisztémában az éves kibocsátott szén-dioxid 

mennyiségének becslése. Ez a becsült érték természetesen er sen függhet az éppen alkalmazott 

modellt l. Egyrészt a modellben használt összefüggések természetét l, azaz a függvény 

alakjától, másrészt a figyelembe vett tényez kt l. Általában a talajlégzés h érzékenysége 

csökken a h mérséklettel és n  a nedvességgel, ami a szénmérleg alakulását is jelent sen 

befolyásolja (QI és mtsai 2002). A modellezett respiráció éves összege RICHARDSON és mtsai 

(2006) elemzésében pozitívan korrelált a modell illeszkedésének jóságával – a jobb illeszkedés 

magasabb éves értéket adott –, ami arra utal, hogy a gyenge modell-szelekció szisztematikus 
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eltérést okozhat az éves összeg becslésében. Éppen ezért az ökoszisztémák összehasonlításánál 

nagyon óvatosan kell kezelni a talajlégzés különböz  tanulmányokban különböz  módokon 

becsült éves értékeit. 
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1.4. A talajlégzést befolyásoló környezeti tényez k 

 

A klímaváltozás következményeinek becsléséhez fontos a bioszféra-légkör kölcsönhatások 

ismerete. A talajlégzés a második legnagyobb CO2 fluxus a szárazföldi bioszférában, mintegy 

68-120 Pg C év-1 (SCHIMEL és mtsai 1996), mennyisége tízszerese a jelenlegi fosszilis 

tüzel anyag égetése során kibocsátottnak. Az évente kilélegzett szén egytizede a teljes légköri 

CO2 tartalomnak. Így a talajlégzésben még egy kisebb változás is jelent sen er síheti vagy 

enyhítheti a légkör jelenlegi CO2 tartalmának növekedését, potenciális visszacsatolással a 

klímára. Ezért a földi rendszer jöv beni dinamikájának megértéséhez elengedhetetlen a 

talajlégzés változó környezeti tényez kre adott válaszának pontos ismerete. A változó 

környezeti tényez k közül a melegedés a legegyértelm bb és legbiztosabb trend. Vajon a 

melegedés milyen mértékben, milyen függvény szerint növeli a talajok széndioxid-kibocsátását? 

Hogyan befolyásolják ezt a folyamatot a talajok nedvesség-viszonyai, a légkör széndioxid-

szintjének változásai és egyéb abiotikus tényez k? Milyen kölcsönhatások figyelhet k meg a 

biotikus tényez kkel? 

A respirációs rátát és széndioxid-kibocsátást befolyásoló tényez knek általánosságban 

az alábbiakat tekintik (RAICH & TUFEKCIOGLU 2000, RUSTAD és mtsai 2000, REICHSTEIN és 

mtsai 2003): 

1. a h mérséklet, 

2. a talajnedvesség, 

3. a talaj szervesanyag-tartalma, 

4. a vegetáció és szubsztrát min sége, 

5. az ökoszisztéma nettó primer produkciója (NPP), 

6. a növényzet gyökérs r sége és a felszín alatti biomassza allokációja, 

7. a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, 

8. a felszín feletti és alatti flóra és fauna populációk és társulások dinamikája, 

9. a földhasználat/zavarás típusa, mértéke. 

Ezen tényez k hatásainak vizsgálatakor azonban több szempontot is figyelembe kell venni: 

• Az egyes tényez k egyid ben különböz , egymásba ágyazott térbeli és id beli léptékben 

hatnak a talajban végbemen  folyamatokra. Ha az éppen aktuálisan zajló folyamatokat 

eltér  léptékekben vizsgáljuk, akár ellentétes következtetésekre is juthatunk. Például 

globális lépték  vizsgálatokban a talajlégzésre ható faktorok, mint a csapadék mennyisége 

és a talaj szervesanyag-tartalma, korrelálhatnak egymással, míg finomabb skálán ez nem 

feltétlenül áll fenn. Az is lehet, hogy a ható tényez k adott léptékben éppen nagy 



 19 

varianciájukkal fednek el más összefüggéseket, ahogy például globális léptékben, különböz  

ökoszisztémák közötti vizsgálatban nehéz felfedezni a talajlégzés egyébként nyilvánvaló 

h mérsékletfüggését (GIARDINA & RYAN 2000). A különböz  lépték  hatásokat egyszerre 

vizsgálva felléphet az id beli késleltetettség (time-lag) problémája is, amelynek még a 

detektálása is gyakran nagyon nehéz. A különböz  léptékek vizsgálatára kínál megoldást 

REICHSTEIN & BEER (2008) modellje. Javaslatuk szerint a megfigyelés és a modell között 

azonos léptékben kell átváltani, miután azonosítottuk a megfelel  paramétereket. Csak 

ezután, vagy a modellek, vagy a megfigyelések szintjén lehet váltani a különböz  léptékek 

között az adott léptékekben releváns változók figyelembevételével. 

• A lebontó folyamatok és az azok során jelentkez  talajlégzés környezeti tényez kre adott 

válasza megközelíthet  a lebontó szervezetek élettani válaszai, valamint a lebontandó 

szubsztrát stabilitása szempontjából is (DAVIDSON & JANSSENS 2006). E két dolog 

különválasztása nem egyszer , sokszor nem is lehetséges. Ráadásul a lebontó szervezetek 

(illetve enzimjeik), valamint a lebontandó szubsztrátok önmagukban is igen diverz 

csoportokat alkotnak. Ezen kívül az aktuálisan aktív lebontó szervezetek és a lebontható 

szubsztrátok mennyisége, összetétele, a legkülönböz bb id skálákon és térléptékekben, 

folyamatosan változik (DAVIDSON és mtsai 2006). 

• A ható tényez k egymás hatását többnyire interaktív módon befolyásolják. Például ilyen a 

h mérséklet és a talajnedvesség kölcsönös viszonya: ha n  a h mérséklet, ami növelné a 

respirációs aktivitást, n  a talaj párologtatása is, csökken a nedvességtartalma, ami viszont 

csökkenti a tápanyagok hozzáférhet ségét, így az aktivitást is. Ugyanakkor a nedvesség-

tartalom párolgásával h ti is a talajt, a nedves talaj tehát nem tud annyira felmelegedni, mint 

a szárazabb, és ez is befolyásolja a talajélet aktivitását. A talajlégzés látszólagos 

h érzékenységét (DAVIDSON és mtsai 2006) befolyásolja a talaj szervesanyag-tartalma is 

különböz  komplexitású, stabilitású, kicserél dési ütem  és így a lebontásra nézve 

különböz  h érzékenységgel bíró frakciók révén (KIRSCHBAUM 2004). Ezen kívül 

befolyásolja a talajban lév  mikrobiális enzim-kompozíciók nagy változatossága is (BEKKU 

és mtsai 2003). Minden enzim saját kinetikai paraméterekkel, ehhez kapcsolódóan saját 

struktúrával, az aktivitás különböz  szintjeivel, azok id beli és térbeli mintázatával 

rendelkezik. 

• A talaj CO2 kibocsátására gyakorolt h függ  és nem h függ  hatások terepi vizsgálatakor a 

hiszterézis jelenségével találhatjuk magunkat szemben. A hiszterézis a rendszerek azon 

tulajdonsága, hogy vagy késleltetve reagálnak az ket ért hatásokra, vagy a hatást követ en 

nem térnek teljesen vissza az eredeti állapotukba, így ezen rendszerek állapota és reakciója 

függ az el életükt l, azaz az ket ért korábbi hatásoktól is. A hiszterézis-hatás tehát, az 
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el z ekhez hasonlóan, a ható tényez k interakcióival van összefüggésben. A respiráció h - 

vagy nedvesség-érzékenységének napi hiszterézise kizárólag a talaj fizikai folyamatai miatt 

is kialakulhat (REICHSTEIN és mtsai 2005, PHILLIPS és mtsai 2011), míg évszakos 

hiszterézise els sorban a talaj tápanyagtartalmának szezonális változásaival lehet 

összefüggésben (VERBURG és mtsai 2005, SUBKE & BAHN 2010). Bonyolítja még a dolgot a 

mért talajmélységt l függ  respirációs válasz a h mérsékletre vagy a nedvességre, illetve 

ennek id beli eltolódása a talaj felmelegedésének és átnedvesedésének dinamikája szerint, 

ami szintén okozhat hiszterézist (PHILLIPS és mtsai 2011). A talajlégzés h válaszának 

megállapítására ezért például PAVELKA és mtsai (2007) szerint legalkalmasabb a talajfelszín 

h mérsékletének mérése. PHILLIPS és mtsai (2011) szerint lényeges a talaj h - és CO2-

transzportját is figyelembe venni a respiráció h érzékenységének megállapításánál. 

 

Empírikus megközelítésben a talajlégzést, mint a talaj biológiai aktivitásának egyik mutatóját, 

els sorban a h mérséklet és a talajnedvesség befolyásolja (WILDUNG és mtsai 1975, SZILI-

KOVÁCS és mtsai 2000, MIELNICK & DUGAS 2000, XU & QI 2001, EMMETT és mtsai 2004). Bár 

a modellek felépítéséhez elengedhetetlenül szükséges a talajlégzés h mérséklet- és nedvesség-

érzékenységének, valamint ezen tényez k interaktív hatásainak ismerete, ezeknek a hatásoknak 

az elméleti alapja, f ként a rendszer igen bonyolult volta miatt, eddig kevéssé ismert. A 

talajlégzés harmadik f  befolyásoló tényez je a talaj szervesanyag-tartalma, ennek mennyisége 

és min sége. Tulajdonképpen minden további tényez  levezethet  e három tényez  különféle 

lépték  kombinációiból. Adott ökoszisztéma vegetációja például specifikus hatást fejthet ki a 

talaj aktivitására, f ként a talajba jutó szervesanyag mennyiségének és min ségének 

befolyásolásával, valamint jellegzetes mikroklíma, azaz h - és nedvesség-rezsim kialakításával 

(RAICH & SCHLESINGER 1992, RAICH & TUFEKCIOGLU 2000, RUSTAD és mtsai 2001, 

REICHSTEIN és mtsai 2003, MCCULLEY és mtsai 2004). Az alábbiakban a talajlégzést 

befolyásoló három legfontosabb tényez  hatásaival kapcsolatos eddigi ismeretekr l adok 

áttekintést. 

1.4.1. A h mérséklet hatásai 

Mióta a 19. század végén megfigyelték, hogy a biológiai és fizikokémiai folyamatok 

h mérséklet-függ ek (ARRHENIUS 1896, VAN’T HOFF 1898), a h mérséklet lett a legkézen-

fekv bb és legtöbbet kutatott hatás a talajlégzést befolyásoló tényez k közül. A talajlégzés a 

h mérséklettel pozitív korrelációt mutat a legkülönböz bb talaj-, ökoszisztéma- és klimatikus 

viszonyok között (SCHLESINGER 1977, SINGH & GUPTA 1977). Terepi vizsgálatok alapján készült 

empírikus modellek szerint a talaj mikrobiális aktivitása és a növényi gyökérlégzés n , ha a 
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h mérséklet 0 és 30°C között növekszik, míg 30°C felett a növekedés üteme lassul, végül a talaj 

mikrobiális aktivitását és a gyökérlégzést már gátolja a magas h mérséklet (ÅGREN és mtsai 

1991). A magas h mérsékletre adott sejtválasz miatt 40°C felett a biokémiai folyamatok annyira 

felgyorsulnak, hogy a respirációs szubsztrátok hiánya léphet fel, és ezért csökken a respiráció. 

50°C felett már az enzimm ködésre, valamint a baktériumok és a növényi sejtek membránjának 

épségére, fiziológiai folyamataikra is komolyan hat a h mérséklet, ami a respiráció beszün-

tetéséhez vezethet. A terepi és laboratóriumi vizsgálatok többségében azonban viszonylag sz k 

h mérsékleti tartományt vizsgáltak, legfeljebb 30°C-ig, ahol még mindenképpen pozitív 

összefüggés jellemz  a talajlégzés és a h mérséklet között. 

 Ezért széles körben és régóta elfogadott, hogy a talajh mérséklet és respiráció viszonya 

pozitív, azonban a pontos összefüggésr l többféle tapasztalat és álláspont létezik, nincs 

konszenzus. Az irodalomban számos áttekintést találunk a különféle használatban lév  

talajlégzés – h mérséklet függvényekr l (SINGH & GUPTA 1977, RAICH & SCHLESINGER 1992, 

LLOYD & TAYLOR 1994, KIRSCHBAUM 1995, KÄTTERER és mtsai 1998, FANG & MONCRIEF 

2001, REICHSTEIN & BEER 2008). 
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1. ábra – A talajlégzés h mérséklet-függésének a) és Q10 függvényének b) alakja a három modell 

esetében. 

 

Ezek mindegyike alapvet en a következ  három megközelítés egyikét használja: (1) monoton 

növekedés a h mérséklettel, ennek speciális példája az els fokú exponenciális függvény (a 

konstans h függés (VAN’T HOFF 1898)), amely feltételezi, hogy a talajlégzés h érzékenysége, 

amelyet a Q10-zel jellemeznek (lásd alább), minden h mérsékleten egyenl ; (2) telítési h függés 

görbe, azaz a h mérséklettel csökken  h érzékenység (pl. Lloyd-Taylor függvény (LLOYD & 

TAYLOR 1994)); (3) optimális h mérséklet maximális respirációs rátával, itt nem csak csökken a 

a) b) 
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h érzékenység, de az optimális h mérséklet elérése után egynél kisebb értéket vesz fel (pl. 

Gauss-görbe vagy másodfokú exponenciális függvény (O'CONNELL 1990)) (1. ábra). Terepi 

körülmények között a talajlégzés optimális h mérséklete csak komoly környezeti kényszerek, 

mint a nagy h mérsékleti ingadozások, er s vízhiány vagy alacsony szervesanyag-tartalom 

okozta szubsztrátlimitáció esetén mérhet  ki (PARKER és mtsai 1983, SCHIMEL & GULLEDGE 

1998, REICHSTEIN és mtsai 2002, 2003), egyébként a h mérséklet optimuma magasabb lehet, 

mint az észlelhet  talajh mérséklet. A talajlégzés – h mérséklet függvények illeszkedése a mért 

pontokhoz er sen függ attól a h mérsékleti tartománytól, amelyben mérték ket. ÅGREN és 

mtsai (1991) terepi adatok vizsgálatai alapján például azt találták, hogy a talajlégzés csak 0-

30°C között emelkedik exponenciálisan a h mérséklettel, 30°C felett a növekedés üteme lassul. 

 Megfelel  elméleti modell hiányában a talajlégzés h mérsékleti válaszát általában 

kísérletes módon, a Q10 elemzés módszerével jellemzik. A Q10 h mérsékleti koefficiens a T 

h mérsékleten és a T+10°C h mérsékleten végbemen  folyamatok mértékének arányszáma. A 

legszélesebb körben használt empírikus talajlégzés – h mérséklet függvény az els fokú 

exponenciális függvény, konstans Q10 értékkel (KUCERA & KIRKHAM 1971, MIELNICK & DUGAS 

2000, FANG & MONCRIEFF 2001, EMMETT és mtsai 2004, FLANAGAN & JOHNSON 2005, BEIER és 

mtsai 2009). Ezt annak ellenére használják, hogy valójában Q10 maga is h függ  (LLOYD & 

TAYLOR 1994, KIRSCHBAUM 1995, XU & QI 2001, LUO és mtsai 2001, TJOELKER és mtsai 2001, 

MURTHY és mtsai 2003, DAVIDSON és mtsai 2006). Hasonlóképpen, a globális szénforgalmi 

modellekben is többnyire konstans Q10 értéket használnak (HUNT és mtsai 1996, COX és mtsai 

2000, ICHII és mtsai 2003), holott az exponencialitás hosszú távon nem realisztikus biológiai 

rendszereknél, és a környezeti tényez k csak egy sz k tartományában lehet érvényes (TER 

BRAAK 1996). Az a tény, hogy a talajlégzés – h mérséklet függvény Q10 értéke általában nem 

konstans, hanem maga is számos tényez  függvénye (LUO és mtsai 2001, XU & QI 2001, BEKKU 

és mtsai 2003), arra utal, hogy az els fokú exponenciális függvény a legtöbb ökoszisztémában 

nem alkalmas ennek az összefüggésnek a leírására (LLOYD & TAYLOR 1994, ÅGREN & 

WETTERSTEDT 2007, TUOMI és mtsai 2008). 

 A talajlégzés h mérsékleti válaszát változó, h függ  Q10 értékkel jól leírták néhány 

empírikus modellben, mint amilyen a másodfokú exponenciális függvény (O'CONNELL 1990), a 

szigmoid függvény (SCHLENTNER & VAN CLEVE 1985, JENKINSON 1990), vagy a részben 

empírikus, részben elméleti LLOYD & TAYLOR modell (1994). Ezen függvények mindegyikében 

természetesen csökken a h érzékenység a h mérséklet emelkedésével. Ezt sokszor magyarázzák 

a „termális adaptáció” jelenségével, aminek hátterében egyrészt a talaj széntartalékainak és a 

mikrobiális biomasszának a csökkenése, másrészt a mikrobiális közösség fiziológiai változása 

állhat (BRADFORD és mtsai 2008). 
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A Lloyd & Taylor modell az Arrhenius függvény továbbfejlesztett változata. Az 

Arrhenius függvénynek (ARRHENIUS 1896) van ugyan elméleti termodinamikai, enzimkinetikai 

alapja, de a változatos enzimösszetétel  talajok esetén, ahol minden enzimnek megvan a saját 

h mérsékleti válaszgörbéje, a komplex h mérsékleti válaszok leírására ez aligha használható 

(KIRSCHBAUM 1995). Ráadásul az enzimreakciók állandó, h független aktiválási energiáját 

feltételezi, és nem számol ennek csökkenésével a h mérséklet emelkedésekor, ami szintén nem 

reális (LLOYD & TAYLOR 1994, DAVIDSON és mtsai 2006). A félig empírikus Lloyd & Taylor 

modellben az aktiválási energia nem állandó, hanem maga is h függ . VAN WIJK és mtsai 

(2008) vizsgálatában a Lloyd & Taylor modellnél a Q10 modell alacsonyabb teljesítmény  

(általában kevésbé illeszkedik), de magas paraméter azonosíthatósággal rendelkezik (a 

paraméterek fizikai jelenségekhez köthet k), míg a Lloyd & Taylor modell paraméterei er sen 

korrelálnak, és nehéz pontosan megbecsülni ket, így korlátozva ezek fiziológiai interpretál-

hatóságát. Ha ugyanis sok a paraméterünk, ugyanaz a szimulált eredmény különböz  paraméter 

kombinációkkal is kijöhet, így a modellek egyszer sége és a paraméterek azonosíthatósága 

többnyire összefügg. 

A másodfokú exponenciális Gauss modellt akkor használják, mikor olyan széles 

h tartományban végeznek méréseket, hogy kimérhet  a talajlégzésben egy h mérsékleti 

optimum érték, amely felett a talajlégzés intenzitása már csökkenésnek indul (O'CONNELL 

1990). Ez magyarázható az enzimek aktivitásának és szubsztrát-hozzáférésének fokozatos 

csökkenésével, amit a szervesanyag kimerülése vagy a kiszáradás okozhat (DAVIDSON és mtsai 

2006). 

1.4.2. A nedvesség hatásai 

Míg a talajlégzés összefüggése a h mérséklettel részben fizikai folyamat, mert a h mérséklet 

emelkedésével, f ként rövid távon, els sorban a gázkiáramlás gyorsul fel a talajból, függetlenül 

a képz dés sebességét l, addig a nedvesség hatása els sorban biológiai, és így jóval 

bonyolultabb folyamat. Adott léptékben és nedvességi viszonyok között el fordulhat, hogy 

nincs is regisztrálható hatása a nedvességnek, mivel a h mérséklethatás elfedi azt. Az er s 

környezeti kényszerek, mint pl. nagy h ingadozások, vízlimitáció vagy szubsztrátlimitáció alatt 

álló ökoszisztémákban azonban a talaj biológiai aktivitása nem írható le megfelel en egyszer , 

egyváltozós talajlégzés – h mérséklet-függvénnyel (PARKER és mtsai 1983, REICHSTEIN és 

mtsai 2002, DAVIDSON és mtsai 2006). A nedvességnek kétségtelenül szintén alapvet  befolyása 

van a talaj aktivitására, különösen vízlimitált környezetben (WILDUNG és mtsai 1975, ORCHARD 

& COOK 1983, HOWARD & HOWARD 1993, RODRIGO és mtsai 1997, REICHSTEIN és mtsai 2002, 

FERNANDEZ és mtsai 2006, ZHANG és mtsai 2010). Ráadásul nemcsak maga a nedvesség-
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tartalom, de annak ingadozásai is igen fontosak lehetnek (XU és mtsai 2004, ZHANG és mtsai 

2010). Különösen a száraz, félszáraz területeken fordulnak el  szabálytalan, széls séges 

csapadék-események akár száraz id szakban is (XU és mtsai 2004). A csapadék-események 

gyakorisága, eloszlása (HARPER és mtsai 2005, THOMEY és mtsai 2011), valamint az adott 

ökoszisztéma vízlimitáltságának foka (GERTEN és mtsai 2008) jelent s szerepet játszik a 

közösség vízre adott válaszában. Amíg a közepes vízellátottságú ökoszisztémákban a ritkább, de 

nagyobb csapadék-események csökkenthetik a talajlégzés válaszát (HARPER és mtsai 2005), 

addig a száraz területeken ez a változás éppen ellenkez leg, a talajlégzés intenzitásának 

fokozódását okozhatja (THOMEY és mtsai 2011). 

 Empírikus (statisztikus) megközelítésben a talajnedvesség - talajlégzés összefüggés 

leírására is számos függvény használatos. Néhány tanulmányban lineáris függvényt találunk 

(LEIRÓS és mtsai 1999), de exponenciális (RODRIGO és mtsai 1997), másodfokú exponenciális 

(HOWARD & HOWARD 1993, MIELNICK & DUGAS 2000) vagy fordított exponenciális (ZHOU és 

mtsai 2007) függvényeket is használnak az összefüggések jellemzésére. 

 A talajnedvesség hatását mechanisztikusan vizsgálva megállapítható, hogy a nedvesség a 

CO2 kibocsátást, a talaj fizikai sajátságainak befolyásolásán túl, a gyökér szöveti légzésére, és a 

mikrobiális lebontásra gyakorolt hatásán keresztül egyaránt befolyásolja. A nedvesség és a 

sejthidratáció mitokondriumokra való hatása alapján a növények a vízmennyiség széls ségeire 

(vízstressz, illetve oxigénstressz) adott sejtválaszának két általános típusát különböztetik meg: 

• Relatív száraz talajban, mérsékelt vízhiány (dehidratáció) állapotában, víz hozzáadása 

er sen fokozza metabolikus aktivitást, ami a respiráció növekedését okozza. Ennek oka 

vagy a foszforilációs reakciók (ATP szintézis és protontranszport) szétkapcsolása, vagy a 

fokozódó aerob respiráció-gátlás és az anaerob respiráció-növekedés (HOWARD & 

HOWARD 1993). A nedvesség növekedésével és a hidratáció el rehaladtával, az optimális 

víztartalom környékén, a nedvességváltozásnak már csak kis hatása van a talajlégzésre 

(SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1992). 

• Ezt az er sebb hidratációs szinten, a talaj víztelítettségi állapota felé ismét a respiráció 

csökkenése követi, az aerob lebontó talajmikrobák aktivitásának anaerob környezetben 

való korlátozása miatt. A vízzel telít d  talajban a növekv  oxigénhiány következtében 

folyamatosan csökken a respiráció (SKOPP és mtsai 1990). 

Tehát a talaj túl alacsony nedvességtartalma a szubsztrátok diffúzióját, a túl magas az oxigén 

diffúzióját gátolja. A víz hatásának értékelése, megértése azért nehezebb a h mérsékleténél, 

mert a vízfelvétel hatékonyságát számos talajfizikai tulajdonság, valamint a szervezetek 

fiziológiai sajátosságai is befolyásolják. Adott víztartalom mellett eltér a vízfelvétel a talaj 
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textúrája (homok – agyag), a különböz  növények vízfelvev  képessége (vízstressz, eltér  

hervadáspont) és a talaj mikrobiális összetétele (gomba-baktérium arány) szerint. 

 A százalékos nedvességtartalom csak egy talajtípuson belül fejezheti ki a funkcionális 

nedvesség-viszonyokat, mást jelent kötött talajnál és mást laza talajnál. Adott talajtípuson belül 

azonban jól jellemzi a vízellátottságot, és viszonylag pontos mérhet sége miatt igen alkalmas a 

talajlégzéssel való összefüggés vizsgálatára. A talajok vízpotenciálja már változó talajtípusok 

között is jó mutatója a víz hozzáférhet ségének, és lehet vé teszi különböz  talajok vízellátott-

ságának összehasonlítását (RAJKAI és mtsai 2004). A talajnedvesség-tartalom – vízpotenciál 

viszonyát a talaj pF görbéje fejezi ki (2. ábra). A görbe fels  részének alakja (alacsony 

víztartalom) a talaj textúráját (szemcseméret eloszlását), a görbe alsó része (magas víztartalom) 

a talaj struktúráját (pórustérfogat, vízkapacitás) tükrözi. Ez az összefüggés azonban nemlineáris, 

és módszertani korlátok miatt sokszor szélesebb nedvesség-tartományokban is elég pontatlan 

lehet. 

   

2. ábra – Különféle talajtípusok pF görbéi a térfogatszázalékos nedvességtartalom függvényében. 

A) homoktalaj; B) agyag és vályogtalaj (KOVÁCS-LÁNG 1981) 

 

Tovább bonyolítja a dolgot a hiszterézishatás a nedvesítési és a száradási pF görbe között. Ezért 

a talajlégzés közvetlen összefüggéseit a vízpotenciál értékekkel viszonylag finomabb skálán 

nehezen értelmezhetjük. A vízpotenciál használata a vízellátottság összehasonlítására azonban 
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amúgyis csak a talajtextúra és -struktúra hatását tükrözi, a talajlakó szervezetek fiziológiai 

különbségeit nem (SLATYER 1967). Például a gombák jobban t rik a vízstresszt, mint a 

baktériumok (ORCHARD & COOK 1983), ezért száraz talajokban általában ezek túlsúlya jellemz  

(COLLINS és mtsai 2008). A gombák vízfelvétele a gombafonalak hálózata miatt csökkent 

diffúzió mellett is hatékonyabb, mint a baktériumoké, így azok a talajok jobban tolerálják a 

vízstresszt, amelyekben több a gomba (DAVIDSON és mtsai 1998). Tehát a talajnedvesség hatását 

a talajlégzésre jelent sen befolyásolja a talaj mikrobiális összetétele is. 

1.4.3. A h mérséklet és a nedvesség együttes hatásai 

A h mérséklet és a talajnedvesség, különösen a szemiarid és száraz régiókban, együtt határozza 

meg a vegetáció és a talaj mikrobiális aktivitását (DAVIDSON és mtsai 1998, XU & QI 2001). 

Ennek vizsgálatára három megközelítés létezik. 

1. A nedvesség és h mérséklet hatása összeadódik (MIELNICK & DUGAS 2000, REICHSTEIN és 

mtsai 2002, ZHOU és mtsai 2006). 

2. Egymás paramétereit is megváltoztatják, pl. a nedvesség megváltoztatja a respiráció 

h érzékenységét, tehát interaktív a hatásuk (QI és mtsai 2002, REICHSTEIN és mtsai 2002, 

XU és mtsai 2004). 

3. Széls séges körülmények között, illetve megfelel en tág határok között vizsgálva a 

nedvesség, illetve a h mérséklet nem folytonos módon hatnak a talajlégzésre, hanem 

küszöbértékek szerint (DAVIDSON és mtsai 1998, REICHSTEIN és mtsai 2002, REY és mtsai 

2002, FERNANDEZ és mtsai 2006). A küszöbértékek mindig objektum-specifikusak 

(nincsenek univerzális küszöbértékek). El fordul, hogy a küszöbértékek magában a 

nedvességtartalomban jelentkeznek, tehát a h mérséklet hatása diszkrét nedvesség-

tartományonként eltér , de az is lehet, hogy éppen a nedvesség hatását határozza meg 

bizonyos h mérsékleti küszöbérték, és a nedvesség hatása csak efelett válik 

meghatározóvá (WILDUNG és mtsai 1975). 

Mind a h mérséklet, mind a nedvesség széls ségei megváltoztathatják ezen magyarázó 

tényez k fontosságát és az összefüggést leíró függvény alakját is (RODRIGO és mtsai 1997, 

DAVIDSON és mtsai 1998). A talajnedvesség és h mérséklet hatása a talajlégzésre gyakran 

ellentétes adott id szakban (tavaszi- szi h vös, de csapadékgazdag id szak, illetve nyári 

szárazság magas h mérséklet mellett), ami megnehezíti a két hatás elkülönítését és együttes 

értékelését. Ezen változók adott id szakban mérhet  variabilitása jelent s mértékben eltérhet, és 

általában a nagyobb variabilitású változó lesz a talajlégzés statisztikailag jobb prediktora. Ezért 

fontos figyelembe venni e két hatás variabilitásának id beli léptékét is. Egy adott léptékben 

egyik hatás elfedheti a másikat. Például a h mérséklet szabályozó szerepe a talajlégzésre nézve 
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napi vagy hónapos id léptékben olyan kifejezett lehet, hogy elfedi a talajnedvesség közvetlen 

hatását. Ugyanakkor éves id léptékben a lehullott csapadék mennyisége lehet inkább 

meghatározó (FLANAGAN és mtsai 2002). 

 Empírikus megközelítésnél gyakran Q10 analízis segítségével vizsgálják a talajlégzés 

környezeti faktorokra adott válaszát, ahol a h érzékenység (Q10) különböz  h - és nedvesség-

mintázatokra adott válaszát írják le. A talajlégzés h érzékenysége általában csökken a növekv  

szárazsággal (BORKEN és mtsai 1999, REICHSTEIN és mtsai 2002) és a csapadékmintázat 

megváltozásával (HARPER és mtsai 2005). 

 A talajnedvesség és a h mérséklet hatásának együttes vizsgálatához egyik ajánlott 

módszer, hogy egy empírikus h mérséklet-függvény alapján kiszámolják a h független, adott 

h mérsékletre vonatkozó, standardizált respiráció értékeket, és ezeket a standardizált értékeket 

ábrázolják a nedvesség függvényében (DAVIDSON és mtsai 1998). Ebben az esetben azonban 

feltétel, hogy a h mérséklet és nedvesség hatása között ne legyen interakció. Ilyen esetekben, 

amikor a referenciah mérséklet a respirációs értékek h független standardizálására szolgál, a 

választott viszonyítási h mérséklet értéke jelent sen befolyásolhatja az illeszkedést (RODRIGO 

és mtsai 1997, KÄTTERER és mtsai 1998). Emellett még a számításhoz használt h függés 

egyenlet megválasztása is befolyásolja az eredményt (FLANAGAN & JOHNSON 2005, XU és mtsai 

2004), ráadásul csak akkor végezhet  el a standardizálás – még h függ  Q10-zel számoló 

egyenletnél is –, ha nincs interakció például a nedvességgel (az exponenciális megközelítés 

konstans Q10-zel még a h független Q10-et is feltételezi, ami nem realisztikus). Ha a h mérséklet 

és a nedvesség interakcióját is figyelembe akarjuk venni, jobb eszköz az elemzéshez a döntésfa 

módszer (ZEILEIS és mtsai 2005, HOTHORN és mtsai 2006), amely a h függés paramétereiben 

homogén talajnedvesség-kategóriák megkereséséhez modell alapú rekurzív partícionálást 

alkalmaz. 

1.4.4. A talaj szervesanyag-tartalmának és közösségének hatásai 

A talajlégzés, azaz a gyökérlégzés és a mikrobiális respiráció intenzitására alapvet  befolyással 

van a talaj szervesanyag-tartalma, valamint a talaj mikrobiális közössége. Mind a h mérséklet, 

mind a nedvesség hatásai, a talajfizikai tényez kön túl, végs  soron a szubsztrát-hozzáférésre és 

a lebontás sebességére gyakorolt hatásukon keresztül jelentkeznek (DAVIDSON és mtsai 2006). 

Ennek ellenére a talajélet és a talaj-szubsztrátok talajlégzésre gyakorolt hatásával viszonylag 

kevés tanulmány foglalkozik, különösen száraz ökoszisztémákban (COLLINS és mtsai 2008). 

A talajban a hozzáférhet  szervesanyag mennyisége és min sége térben és id ben 

változik. Ez gyakran abban mutatkozik meg, hogy a talajlégzés h érzékenysége (Q10) változik 

meg a talaj h mérséklet- vagy nedvesség-viszonyainak megváltozásával. A h érzékenység 
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csökkenését gyakran magyarázzák a szervesanyag kimerülésével, és / vagy a lebontó 

szervezetek közösségének „adaptációs” folyamataival (DAVIDSON és mtsai 2006, BRADFORD és 

mtsai 2008, SUBKE & BAHN 2010). ELIASSON és mtsai (2005) vizsgálata azt mutatta, hogy a 

heterotróf respiráció csökken  válasza a talaj melegítésére részben a labilis C raktár 

kimerülésének az eredménye, ami a mineralizáció felgyorsulásából következik. k a lebontó 

közösség fiziológiai vagy strukturális változásait nem vizsgálták. Így kérdéses maradt, vajon a 

CO2 kibocsátás csökken  válasza a melegítésre valójában a közösség összetételének 

megváltozására utal-e, és egyfajta akklimatizációnak nevezhet , vagy csak átmeneti 

változásként a rendszer m ködésének természetes része. HARTLEY & INESON (2008) 

vizsgálatában a CO2 produkció h érzékenysége az el bbiekkel szemben szignifikánsan n tt az 

inkubációs id vel, ami azt mutatja, hogy a stabilabb humuszvegyületek lebontásának 

h érzékenysége magasabb a gyorsan kimerül , labilis szervesanyagokénál. A talajban a 

különböz  szervesanyag-formák lebomlásának relatív h érzékenysége igen eltér  lehet, ezek 

meghatározása a klímaváltozás hosszú távú hatásainak el rejelzése szempontjából kritikus a 

talaj szénkészleteinek sorsára nézve. Bár a kinetikai elméletek is azt mondják, hogy a talajban a 

szervesanyag lebontásának h érzékenysége n  a szubsztrát stabilitásával (KIRSCHBAUM 2004), 

kevés gyakorlati bizonyíték van erre. Pedig ez hosszú távú szénvesztést, és er sebb pozitív 

visszacsatolást vetít el re a globális felmelegedés következményeként. 

A szervesanyag mennyiségének szezonális változására utal a hiszterézis a talajlégzés 

(VERBURG és mtsai 2005), illetve a talajlégzés h érzékenységének h függésében, mikor azonos 

h mérsékleten a talajlégzés, illetve a h érzékenység (Q10) évszaktól függ en más-más értéket 

mutat. Tavasszal általában magasabb az értéke az el z  évb l felhalmozódott szervesanyag 

miatt, mikor az emelked  h mérséklettel egyre n  a lebontás intenzitása, míg sszel 

alacsonyabb a megel z  intenzívebb respiráció miatti id szakos szubsztrátkimerülés folytán. 

Magas szervesanyag-tartalmú talajok rövid távú vizsgálatakor a tápanyag nem 

jelentkezik limitáló tényez ként. Hosszabb laboratóriumi vizsgálatok esetén ugyanakkor a 

tápanyag kimerülésével, illetve a gyorsan lebomló szervesanyag és a stabilabb humuszformák 

arányának megváltozásával, így a lebontás h érzékenységének megváltozásával kell számolni 

(KIRSCHBAUM 2004). A viszonylag gazdag szerves széntartalmú, de az alacsony csapadék-

mennyiség miatt csekély növényi aktivitású ökoszisztémákban a rövid nyári csapadék-

események jelent s CO2 kibocsátást okoznak a száraz nyarakon, éppen a mikrobiális 

tevékenység rövid távú aktiválásával (XU és mtsai 2004). 

A széls séges h - és vízháztartású, tápanyagszegény homoktalajokban a mikrobiális 

aktivitás többnyire a növényi gyökerek felszínére összpontosul, hiszen az adott abiotikus 

körülmények miatt a szénforrás a gyökér közelébe, illetve felszínére korlátozódik. A száraz, 
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tápanyagszegény talajokban ugyanis korlátozott a szervesanyag-diffúzió, és ezt a hatást a 

homoktalajok textúrája és struktúrája tovább fokozza. Így a mikrobiális aktivitás itt valószín leg 

szorosan kapcsolt a gyökerek, és így a növényzet aktivitásával, ami miatt igen nehéz e kétféle 

aktivitás szeparált vizsgálata. Ugyanakkor feltételezhet , hogy a hajtás-gyökér arány eltolódása 

a gyökér irányába száraz évben okozhat magasabb gyökér-, illetve rhizoszféra-respiráció arányt 

a szabadonél  mikrobiális szervezetek respirációjához képest (BALOGH és mtsai 2008). 

COLLINS és mtsai (2008) tanulmányukban bemutatják, hogy száraz, tápanyagszegény 

talajokban a gombafonalak szövedéke milyen fontos szerepet játszhat a tápanyag átalakításában, 

és szállításának szabályozásában. A növényekkel kapcsolt gombák (f leg Ascomycetes) 

összeköttetést biztosítanak a felszínen felhalmozódott, mohák és zuzmók alkotta szervesanyag-

kéreggel, biztosítják a lebontáshoz a talajenzimeket, és a talajban tápanyag-raktárakat 

jelentenek, amelyek aktiválási vízmennyiség küszöbe alacsonyabb, mint a növényeké. Ezzel a 

csapadékmintázat függvényében szétválasztják az asszimiláció és lebontás folyamatait, azaz a 

szervesanyag lebontása kisebb csapadék-események hatására is aktiválódik, míg a növényi 

aktivitást csak viszonylag nagyobb mennyiség  csapadék indítja be. COLLINS és mtsai (2008) 

tehát azt találták, hogy a száraz, tápanyagszegény talajokban a gombák mellett jóval kisebb 

szerep jut a baktériumok lebontó tevékenységének. KOVÁCS & SZIGETVÁRI (2002) a Kiskunság 

homokpusztagyepjében a mikorrhizáltság mértékét vizsgálva arra jutottak, hogy az általuk 

tanulmányozott 87 növényfaj mintegy kétharmad része endomikorrhizált, mely növényfajok 

tömegességüket tekintve a társulás túlnyomó részét alkotják. 

Valószín  azonban, hogy a Kiskunság homoktalajaiban a baktériumok szerepe sem 

elhanyagolható. Bugac nyílt homokpusztagyepjében, gyengén humuszos homokon végzett 

mikrobiális vizsgálatban (SIMON és mtsai 1985) az Azotobacter (meszes talajban szabadonél , 

nitrogén-köt  baktérium) csíraszámokat különböz  talajmélységekben elemezték két eltér  

növényzeti foltban: a f csomókat képz  deres fényperje (Koeleria glauca (Schkuhr) DC.), és a 

hálózatosan elhelyezked  fényes sás (Carex liparicarpos Gaud.) uralta foltokban. Bár a kétféle 

vegetációban egy nagyságrenddel eltért az Azotobacter csíraszám a sásos javára, általában 

mindkét területen viszonylag magasnak mondható. Ugyanakkor a talajmélységgel mindkét 

folttípusban csak csekély csíraszám változást mértek 5 cm és 30 cm között. Ez arra utal, hogy a 

Kiskunság száraz gyepjeinek homoktalajában fontos szerepe lehet a bakteriális tevékenységnek, 

ha nem is a lebontásban, de a talajba történ  nitrogénbevitel biztosításában. Ebben a 

tápanyagszegény talajban ennek különös jelent sége lehet a növényi tápanyagfelvétel és a 

szervesanyag-képz dés szempontjából. 
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2. Célkit zés 
 

A Pannon homoki erd ssztyeppre széls séges környezeti viszonyok jellemz k mind a nagy 

h mérsékleti ingadozásokat, mind a homoktalaj gyakori nyári kiszáradását, mind az igen 

alacsony szervesanyag-tartalmat tekintve. Ezen ökoszisztéma, a maga hierarchikusan mozaikos 

vegetáció szerkezetével, az európai Pannon Ökorégió biológiai sokféleségének meg rzésében 

kulcsszerepet játszik (KOVÁCS-LÁNG és mtsai 2000). A Pannon régióban – a modell-

el rejelzéseknek megfelel en – a h mérséklet emelkedése mellett els sorban a vegetációs 

id szakban, a csapadék csökkenése várható (MOLNÁR & MIKA 1997, MIKA 2003). A 

klimatológusok többsége egyetért abban, hogy a globális felmelegedés er teljesebben 

jelentkezik a napi minimum (éjszakai) h mérséklet emelkedésében (IPCC 2001, IPCC 2007). 

Ennek megfelel en a Fülöpháza melletti fehér nyár cserjés homokpusztagyep foltban az EU FP5 

VULCAN projekt keretében felállított klímaváltozást szimuláló kísérleti területünkön (BEIER és 

mtsai 2004) már 2003 óta vizsgálom a talajlégzés változásait a passzív éjszakai melegítés, 

valamint a vegetációs id szakban alkalmazott csapadék-kizárás hatására (LELLEI-KOVÁCS és 

mtsai 2008, 2011). A félszáraz klíma nagy h mérsékleti és nedvesség-ingadozásainak 

változatosságát még tovább fokozták az általunk folytatott klímaszimulációs kísérlet h - és 

szárazságkezelései, mindez kiváló alkalmat teremtve a talajlégzés tanulmányozására a 

környezeti tényez k igen széles skáláján. 

Jelen munkában a VULCAN klímaszimulációs terepkísérlet keretében 2003-2008 között 

végzett talajlégzés vizsgálataim, és az ezekhez kapcsolódó egyéb kutatásaim eredményeit 

mutatom be. Munkám f  célkit zése az volt, hogy a Pannon homoki erd ssztyepp fehér nyár 

cserjés tájmozaikjában meghatározzam a talajlégzésre ható f  környezeti tényz ket, és ezen 

ökoszisztéma széndioxid-kibocsátását modellezzem. Mivel ilyen típusú száraz ökoszisztémák 

szénforgalmáról, és azon belül különösen talajlégzésér l, igen kevés adat áll rendelkezésre, 

kutatásaim nagyban hozzájárulhatnak ezen él helyek jobb megismeréséhez. Ezen felül 

vizsgálataim során igen széles h mérsékleti tartományban, változatos nedvességviszonyok 

között dolgozhattam, ami lehet vé tette a környezeti tényez k nagy változatosságának, valamint 

a klímaváltozás várható hatásainak a tanulmányozását. Bár az erd ssztyepp általam vizsgált 

mozaikjának szénforgalma viszonylag kis mérték , éppen átmeneti helyzete, illetve id járástól 

függ en szénelnyel  vagy szénkibocsátó volta miatt igen érzékeny a küls  hatásokra, 

körülményekre, és így m ködésére jelent s hatással lehetnek az elkövetkezend  id szakok 

klimatikus, illetve tájhasználatbeli változásai. 
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Célkit zéseim és dolgozatom témaköre a vizsgálat hat éve során gy jtött adatsorok alapján 

következ k: 

1. A talajlégzés intenzitásának számszer sítése a kiskunsági félszáraz homoki erd ssztyepp 

egy fehér nyár cserjés (Populus alba L.) és magyar csenkesz (Festuca vaginata W. et K.) 

gyep uralta mozaikjában. 

2. A CO2 kibocsátás napi, évszakos és éves menetének leírása. 

3. A térségre el rejelzett klímaváltozás alapján alkalmazott h - és szárazságkezelés hatásának 

vizsgálata terepi kísérletben. 

4. A vizsgált rendszer talajaktivitásának leírása mikrobiális biomassza-vizsgálatok alapján. 

5. Az éves csapadék, az éves avarmennyiség és a talajlégzés összefüggéseinek vizsgálata. 

6. Olyan empírikus modell kidolgozása, amelyben a talaj CO2 kibocsátására vonatkozóan mind 

a h mérséklet, mind a talajnedvesség hatásai és interakciói benne foglaltatnak. 

7. A talaj éves CO2 kibocsátásának becslése a homoki erd ssztyepp fehér nyár cserjés 

mozaikjában különböz  empírikus modellek használatával. 

8. A talajlégzés várható változásainak, a változások irányának és mértékének el rejelzése a 

homoki erd ssztyepp fehér nyár cserjés állományaira vonatkozóan a jósolt regionális 

klímaváltozás fényében. 

 

 
A kiskunsági erd ssztyepp fehér nyár cserjés nyílt pusztagyep mozaikja, 

a háttérben fehér nyár ligetes folttal 
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3. Anyag és módszerek 
 

3.1. A vizsgált ökoszisztéma 

 

A Pannon homoki erd ssztyepp, a maga egyedülálló fajkészletével, az atlantikus mérsékeltövi 

lombhullató erd k és az eurázsiai kontinentális sztyepp zóna közötti átmeneti biom része 

(ELLENBERG 1988). Ennek különböz  fás és füves formációi, mint a rövidfüv  gyepek 

(Festucion vaginatae, Festucion rupicolae), a száraz homoki tölgyesek (Iridi variegatae – 

Quercetum roboris, Populo canescentis – Quercetum roboris), a nyaras borókások (Junipero – 

Populetum albae) (BORHIDI & SÁNTHA 1999) hierarchikus mozaikot alkotnak. A vizsgált fehér 

nyár cserjés állomány homoki gyeppel alkotott finom mozaikjában mintegy 60% az edényesek, 

továbbá 25% a mohák és zuzmók borítása. Uralkodó fajai a lombhullató klonális fásszárú fehér 

nyár (Populus alba L.) és az ével  C3-as f , a magyar csenkesz (Festuca vaginata W. et K.). 

 A homok váztalaj (Calcaric arenosol, FAO) igen szegény szervesanyagban (<1%), és 

széls séges a víz- és h háztartása. A vizsgált állomány homoktalajának humusztartalma a 

0-10 cm rétegben 0,40 és 0,65% között mozgott, ami 0,22 és 0,38% szerves széntartalomnak 

felel meg (KOVÁCS-LÁNG és mtsai 2000). A vizsgált régióban az évi középh mérséklet 10,4°C, 

az éves csapadék 505 mm (harminc éves átlag 1961 - 1990). A havi középh mérséklet 

januárban a legalacsonyabb (-1,9°C) és júliusban a legmagasabb (21,1°C), míg a vegetációs 

periódus (áprilistól októberig) átlaga 16,4°C. A legtöbb csapadék júniusban jellemz  (72,6 mm), 

melyet többnyire nyár közepi aszály követ, majd az sz ismét csapadékosra fordul (OMSZ 

2001). Ezzel a környezeti mintázattal párhuzamosan a domináns ével  magyar csenkesz 

(Festuca vaginata W. et K.) élettani aktivitása éves szinten két csúcsot mutat. Az els  csúcsot 

kora nyáron (május-júniusban) éri el, míg a másodikat szeptemberben, a nyári száraz id szakot 

követ en (KOVÁCS-LÁNG 1974). A C4-es füvek (fenyérf  – Bothriochloa ischaemum (L.) 

Keng., vagy a csillagpázsit – Cynodon dactylon (L.) Pers.) f ként a forró nyarakon növekednek, 

míg a fehér nyár aktivitása a vegetációs id szakban folyamatos, ami a mélyre hatoló 

gyökérzetének és a klonális kapcsolatainak köszönhet  (KRÍZSIK & KÖRMÖCZI 2000). Az 

alacsony téli h mérsékletek téli nyugalmi id szakot idéznek el  a vegetációban. Így az él világ 

ebben a mérsékeltövi, szemiarid klímában mind az alacsony téli h mérséklethez, mind a nyári 

vízhiányhoz alkalmazkodott. Ezek hatását a homoktalaj alacsony víztartó képessége tovább 

fokozza (szabadföldi vízkapacitás: pF=2,1 (-0.02 MPa), ami kb. 8 Vol%; hervadáspont: pF=4,2 

(-1,58 MPa), ami kb. 1 Vol%) (KERTÉSZ 1991). A talaj mikrobiális biomasszájának szén, illetve 

nitrogén tartalma igen alacsony a vizsgált területen, 0-10 cm talajrétegben 134-243 g C 
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g-1 száraz talaj, illetve 16-30 g N g-1 száraz talaj. Ugyanebben a rétegben a talaj szervesszén-

tartalma 0,22-0,38%, ami viszonylag magas specifikus mikrobiális biomasszát jelent a talaj 

tömegére vonatkoztatva (LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008). 

 

3.2. A terepi kísérlet: h - és szárazságkezelés 

 

Az EU FP5 keretprogram VULCAN Projektben (BEIER és mtsai 2004, www.vulcanproject.com) 

2001-t l állományszint  klímaszimulációs kísérletet állítottunk be, melynek helyszíne a Duna-

Tisza közi Homokhátság erd ssztyeppjének fehér nyár cserjés nyílt homokpusztagyepi 

állománya. A kísérleti állomás (46°53’N; 19°23’E) a Kiskunsági Nemzeti Park területén, 

Fülöpháza közelében található. 

A régióban el rejelzett klímaváltozást 2002 óta szimuláljuk kísérletesen, a mikroklíma 

manipulációjával, 4 m × 5 m méret  parcellákban. Passzív h kezelést alkalmazunk egész éven 

át, amely során éjszaka a parcellák fölé húzódó, aluminium-polietilén tet k visszaverik a talaj 

felszínér l érkez , infravörös hullámhosszú kisugárzást. Ezek a h visszaver , visszahúzódó 

tet k kb. 1 m magas állványzatra vannak szerelve a parcellák fölé. A tet k mozgását 

fényérzékel vel ellátott automatika irányítja. A szárazságkezelést a parcellákból való csapadék-

kizárással érjük el, minden évben május-június folyamán. A csapadék-kizáró tet k szintén 

állványzatra vannak er sítve, áttetsz  polietilén fóliák, és es  szenzor aktiválta automatika 

irányítja a ki- és behúzódásukat. A kísérleti parcellák vagy h -, vagy szárazságkezelést kapnak, 

ezenkív l egy sorozat kontroll parcella is van, mikroklimatikus manipuláció nélkül, mindegyik 

három ismétlésben. Így összesen kilenc parcellát létesítettünk a területen, randomizált blokk 

elrendezés szerint. Hogy elkerüljük az es  kizárását a h kezelt parcellákból, a h visszaver  

tet k automatikusan visszahúzódnak éjszakai es zés esetén, majd újra kihúzódnak az es  

elálltával. A viharkár elkerülése érdekében er s szél esetén minden tet  visszahúzódik. Minden 

parcella mikroklímáját számos szenzor monitorozza (légh mérséklet 20 cm magasságban, 

talajh mérséklet 5, 10 és 25 cm mélységben, talajnedvesség 20 cm mélységben), amelyek egy 

adattárolóhoz kapcsolódnak (BEIER és mtsai 2004, LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008). 

           
A fülöpházi VULCAN kísérleti terület 2004, 2006 és 2008 májusában 
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3.3. Mérések a kísérleti területen 

3.3.1. A talajlégzés mérése 

A kísérleti kezelések 2002-ben indultak. A talajlégzés mérését 2003 májusában kezdtem meg, 

havi rendszerességgel. A méréseket a vegetációs id szakban végeztem, a téli nyugalmi id szak 

(általában decembert l márciusig) elmúltától a következ  fagyos id szak beköszöntéig, amikor 

a fagyott talajon, illetve a hóborítás miatt nem lehetett mérni. Minden hónapban a hajnali (2:30 

és 7:30 között), valamint a nappali (11:30 és 16:30 között) órákban végeztem a méréseket, 

amikor a talajfelszín h mérsékletének napi ingadozása a lehet  legkisebb. A 2006-os évben csak 

nappali méréseket folytattam. A talajlégzést 10 cm átmér j  és 926 ml térfogatú PLC 2250 

talajlégzés kamrával felszerelt, nyílt rendszer  infravörös gázanalizátorral (ADC Leaf Chamber 

Analyzer 4, ADC BioScientific, Hoddesdon, U.K.) mértem. Parcellánként három ismétlést 

végeztem állandó, jelölt mér helyeken. A növények között a homokfelszín, amelyen a mérések 

folytak, jellemz en csupasz. Hogy elkerüljem a felvételek túlzott heterogenitását, a mér helyek 

homokfelszínér l folyamatosan eltávolítottam a csíranövényeket, mohákat és zuzmókat. Mivel 

módszertani okokból külön-külön nem vizsgáltam a talajlégzés különböz  szénforrásait, így a 

mért talajlégzés értékek minden esetben a talajból kiáramló teljes CO2 mennyiségre 

vonatkoznak, tehát a gyökérlégzés, a rhizomikrobiális, valamint az egyéb mikrobiális légzés 

összegét reprezentálják (LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008). Mivel a mikrobiális aktivitás ebben a 

rendszerben túlnyomórészt a gyökérfelszínen zajlik (KOVÁCS & SZIGETVÁRI 2002), ezért a 

heterotróf (f ként mikrobiális) és az autotróf (gyökér-) respiráció amúgy is igen nehezen 

különíthet  el. 

  
 Nyílt rendszer  infravörös gázanalizátor Talajlégzésmér  kamra a kriptogámoktól megtisztított mér helyen 
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3.3.2. Mikrometeorológiai és meteorológiai mérések 

A talajlégzéssel egyidej leg a kamrába szerelt, -5 és 50°C között m köd  talajh mér  

segítségével a talaj h mérsékletét 1 cm mélységben, valamint azonos mér helyeken a 

talajnedvességet a 0-11 cm talajrétegben, hordozható TRIME-FM TDR szondával (IMKO 

Micromodultechnik, Ettlingen, Germany) szintén regisztráltam. 

 Az éves fluxusok becsléséhez felhasznált talajh mérséklet és talajnedvesség adatok az 

1 km távolságban lév  szabványos meteorológiai állomásról származnak. Az éves csapadék, az 

éves avarmennyiség és az éves talaj CO2 kibocsátás összefüggésének vizsgálatához a csapadék 

adatai szintén a meteorológiai állomásról származnak. 

3.3.3. Mikrobiális biomassza-vizsgálatok 

2004 június 16-án, a vegetációs id szak csúcsán, a szárazságkezelés vége felé, valamint 2005 

szeptember 22-én, a vegetációs id szak második csúcsának idején, mindkét alkalommal 

közvetlenül a talajlégzés mérése után, talajmintákat gy jtöttem mikrobiális biomassza-vizsgálat 

céljából. Talajmintákat 2004-ben két mélységben (0-10 cm és 10-20 cm), míg 2005-ben csak 

0-10 cm mélységben vettem. A mikrobiális biomassza C- és N-tartalmának vizsgálata ezeken a 

mintákon az MTA Talajtani Kutatóintézetének (TAKI) laboratóriumában folyt, kloroform 

fumigációs extrakciós módszerrel (VANCE és mtsai 1987), valamint 2004-ben emellett 

módszertani összehasonlításként az aktív mikrobiális széntartalomra vonatkozó szubsztrát 

indukált respirációs módszerrel (ANDERSON & DOMSCH 1978) is megvizsgálták a mintákat. 

3.3.4. Avar-vizsgálatok 

Az éves avarmennyiség túlnyomó részét a Populus alba levél- és ágavarja teszi ki. Ezt a 

kísérleti parcellákban elhelyezett, parcellánként öt-öt darab, egyenként 19,5 cm átmér j  

avargy jt  szitából gy jtöttem be adott év novemberében vagy decemberében, az avarhullás 

befejez désével, majd légszáraz állapotban lemértem, és ebb l számítottam ki a területegységre 

vetített avarmennyiségeket. 

A vizsgált terület domináns növényeinek avarbomlási vizsgálatához 2001-ben friss avar 

gy jtése történt. Ezt követ en 2001 decemberében, illetve 2002 februárjában a Populus alba 

valamint a Festuca vaginata levélavarból parcellánként három helyre, 4-4 nylonháló zacskóban, 

egyenként 3 g bemért, légszáraz avar került kihelyezésre. A nylonháló zacskók anyaga 

biológiailag inaktív, leveg - és nedvesség-átereszt , a mikrobák és a talajfauna hozzáférését az 
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avarhoz nem akadályozza. A nylonháló zacskók felszedése 2, 6, 12 és 24 hónapos inkubációs 

id  után történt meg. Tartalmukat 80°C-on súlyállandóságig szárítottam, majd lemértem. Az 

avarbomlás sebességét az egymás után beszedett avarminták súlycsökkenéséb l, a kiindulási 

súlyok százalékában becsültem. 

  

3.4. Statisztikai értékelés 

3.4.1. A klímaszimulációs kezelések értékelése 

A kezelés-hatások statisztikai értékelésének alapjául a parcella átlagok szolgálnak, 

kezelésenként három ismétlésben (n = 3). Az id szakok és a kezelések hatását a talajlégzésre 

Repeated Measures ANOVA teszttel értékeltem ki, melyet Tukey post hoc tesztek követtek az 

átlagok összehasonlítására (SOKAL & ROHLF 1981). A hajnali és a nappali adatokat külön 

elemeztem, kivéve a talajnedvesség esetében, ahol a napi változatosság kisebb volt, mint a 

mérési hiba, így itt csak a nappali adatokat használtam. A szórás homogenitásának javítása 

érdekében a talajlégzés adatokat log-transzformáltam. A reziduálisok normalitását quantile-

quantile plot segítségével ellen riztem. Ezen elemzésekhez a Statistica 6.0 programcsomagot 

(STATSOFT 2001) használtam. 

3.4.2. A talajlégzés, a csapadék és az avarmennyiség összefüggésének 

elemzése, valamint a mikrobiális biomassza vizsgálata 

A talaj évi átlagos CO2 kibocsátásának az éves csapadékkal, illetve az évente keletkezett avar-

mennyiséggel való összefüggéseit lineáris regresszió-vizsgálattal elemeztem. A klíma-

szimulációs kezeléseknek (kontroll, h kezelés, szárazságkezelés) és a vizsgált éveknek (2004 és 

2005), valamint a klímaszimulációs kezeléseknek és a vizsgált talajmélységnek (0-10 cm és 

10-20 cm) a mikrobiális biomassza mennyiségére vonatkozó hatásait páronként kéttényez s 

varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltam (FOX 1997), míg a parcellák random faktorként 

szerepeltek. Ezeket az elemzéseket R statisztikai környezetben végeztem el (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM 2008). 
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3.4.3. A talajlégzés h - és nedvesség-érzékenységének empírikus modellje 

Az adatokra illeszked  empirikus modell kidolgozásához, amelyben a talajlégzés h - és 

nedvesség-érzékenységét modelleztem, szintén a parcellaátlagok a statisztikai elemzés 

alapegységei. Itt azonban nem a kezelésnek, hanem a környezeti faktorok közvetlen hatásának a 

vizsgálata volt a cél, így a regressziós elemzésekben minden id pontban minden parcella 

respirációs, talajh mérsékleti és talajnedvesség adatai egyaránt szerepelnek. 

A talajlégzés h mérsékletfüggésére a következ  három modellt illesztettem: 

Exponenciális (VAN’T HOFF 1898):  )exp( bTaR += , 

Gauss (O'CONNELL 1990):   )exp( 2cTbTaR ++= , 

és Lloyd-Taylor (LLOYD & TAYLOR 1994): 
−

−=

cT

b
aR exp , 

ahol R: talajlégzés; T: talajh mérséklet Kelvin fokban; a, b, és c pedig modell-paraméterek. 

 A három illesztett függvény három lehetséges h mérsékleti hatást reprezentál a 

talajlégzésre nézve. A széles körben használt exponenciális függvény feltételezi, hogy a 

h mérséklet emelkedésének hatása állandó: a respiráció logaritmusa lineáris függvénye a 

h mérsékletnek (1.a ábra), így a Q10 konstans (1.b ábra). A Lloyd-Taylor függvény 

el feltevése, hogy alacsonyabb h mérsékleten er sebb a h mérséklet-változás befolyása a 

talajlégzésre, mint melegebb körülmények között. Így a respiráció logaritmusa telítési görbét 

mutat (1.a ábra), és Q10 csökken a h mérséklet emelkedésével (1.b ábra), valamint az 

aszimptotája 1 (azaz extrém magas h mérsékleten nincs további változás a respirációban). A 

Gauss függvény egy optimumot feltételez a respirációra ható h mérsékletben, mely optimum 

csak megfelel en széles h mérsékleti tartományban végzett terepi vizsgálat során detektálható. 

Ezen optimum felett a h mérséklet további emelkedése csökkenést idéz el  a talajlégzésben (1.a 

ábra). Q10 ebben az esetben is csökken a h mérséklet emelkedésével, de itt 1 alá is mehet az 

értéke (1.b ábra). 

 A respirációs adatok log-transzformációja után az exponenciális és a Gauss 

függvényeket lineáris regresszióval illesztettem, míg a Lloyd-Taylor függvény illesztéséhez a 

legkisebb négyzetek módszerét használó nem-lineáris regressziót alkalmaztam. A nem-lineáris 

illesztésnél a c paraméter kiindulási értéke nulla volt, míg a és b kiindulási értékeit lineáris 

regresszióval határoztam meg, ahol T-1 volt a független változó. 
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 A talajnedvesség-tartalom hatását a talajlégzésre három különböz  hipotézis alapján 

elemeztem: 

1. a talajnedvesség-tartalomnak nincs hatása, 

2. a talajnedvesség-tartalom és a talajh mérséklet hatása additív, 

3. a talajnedvesség-tartalom és a talajh mérséklet között interakció áll fenn. 

 

A három h mérséklet-függvényt a talajnedvesség hatásának háromféle megközelítésével 

kombinálva kilenc modellt állítottam el . Mivel a talajnedvesség-hatás függvényének alakjáról 

semmiféle el zetes tudás nem áll rendelkezésre, ezért a talajnedvességet kategoriális változóként 

kezeltem. Lineáris (itt az exponenciális és a Gauss) modellek esetében a h mérséklet és a 

nedvesség közötti additív hatás azt jelenti, hogy a talajnedvesség csak az a paramétert 

befolyásolja, így a különböz  talajnedvesség-kategóriákban a h függés görbék párhuzamosak, 

míg az interakció azt jelenti, hogy a talajnedvesség a b és c paramétert is befolyásolja. A Lloyd-

Taylor függvény esetében az additív hatás szintén azt jelenti, hogy a talajnedvesség csak az a 

paramétert befolyásolja (tehát a h függés görbék párhuzamosak), míg interakció esetében 

befolyásolja a b paramétert is. Gyakorlati okokból (lásd alább) el feltevés, hogy a c paraméter 

független legyen a talajnedvességt l. 

 Önkényesen választott töréspontok gyakran használatosak folytonos változók 

kategóriákba sorolásánál, ami szubjektivitást visz a modellezési folyamatba. Ennek elkerülésére 

a talajnedvesség-kategóriák megállapításához feltételes döntési keretrendszert használtam, mely 

az alkalmazott h mérséklet függvényt l függ en eredményezett különböz  töréspontokat a 

talajnedvességben. Additív hatás esetén a h mérséklet függvény reziduálisai a feltételes 

döntésfa függ  változói voltak (HOTHORN és mtsai 2006), ami a reziduálisoknak (és így az a 

paraméternek) a nedvességértékek szerinti homogén csoportját keresi. A nedvesség és 

h mérséklet közötti interakció elemzésénél modell alapú rekurzív partícionálást (ZEILEIS és 

mtsai 2005) alkalmaztam a h függés-paraméterekben homogén talajnedvesség-kategóriák 

megkereséséhez. Mivel a modell alapú partícionálás csak lineáris modelleket kezel, ezért 

feltételeztem, hogy a Lloyd-Taylor függvény c paramétere független a talajnedvességt l, és 

egyenl  a még talajnedvesség-hatás nélküli, els  megközelítésben kapott értékkel. Ezt az 

el feltevést alkalmazva tudtam illeszteni a Lloyd-Taylor függvényt, a (T-c)-1 kifejezést 

független változóként használva. A különböz  számú paramétert tartalmazó talajlégzés-

modellek összehasonlításához az Akaike Information Criteria (AIC) értéket használtam, ami 

kombinálja a modellek illeszkedésének jóságát és komplexitását; az alacsonyabb AIC jobb 

modellt jelez (JOHNSON & OMLAND 2004). Mivel a log-transzformált respirációs értékek függ  

változóként szerepeltek mindegyik modellben, a különböz  modellekre kiszámolt AIC értékek 
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összehasonlíthatók (BURNHAM & ANDERSON 2002). Adott h mérséklet-modellen belül a 

nedvesség-modellek összehasonlítását páronként végeztem: „nincs nedvességhatás”-t az additív 

nedvességhatással, illetve additív nedvességhatást az interaktív nedvességhatással, a kiértékelés 

F-teszttel történt. 

3.4.4. Az éves CO2 kibocsátásra vonatkozó számítások 

Az el z ekben leírt modellek összehasonlításához elvégeztem a modellek paramétereire a 

becslést a hatéves adatsor alapján, majd minden egyes modell szerint kiszámítottam a 

kibocsátott éves széndioxid-mennyiséget. A számításokhoz a napi átlagos talajfelszíni 

h mérséklet és a napi átlagos talajnedvesség (0-6 cm mélységben mérve) adatokat használtam a 

2003 és 2008 közötti id szakra vonatkozóan, mely adatok a közeli szabványos meteorológiai 

állomásról származnak. A hat év alapján becsült napi kibocsátott CO2 mennyiségeket összeadva 

számítottam az átlagos éves talaj széndioxid-kibocsátást. 

 Minden statisztikai elemzést az R statisztikai környezetben végeztem (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM 2008), a döntésfa-modellek illesztéséhez a party csomagot használtam. 

 



 

1. táblázat – Áttekintés a terepen mért tényez k értékeir l: 30 éves meteorológiai adatsor az OMSZ kecskeméti állomásáról, éves meteorológiai adatok az OMSZ fülöpházi, 
a kísérleti terület közelében felállított meteorológiai állomásáról, valamint a kísérleti parcellákban 2003 óta mért mikrometeorológiai és talajlégzés adatok. 

 
1961-1990

30 éves átlag

Leveg  évi középh mérséklete (°C) 10,4 10,5 11,9 10,1 10,1 9,7 10,6 11,5 11,4

Leveg  középh mérséklete a vegetációs id szakban - 
áprilistól októberig (°C)

16,4 16,6 17,1 17,1 15,9 16,1 16,8 17,0 16,7

Leveg  középh mérséklete a vegetációs id szak 
csúcsán - májustól júniusig (°C)

15,6 15,2 16,7 17,3 14,6 15,3 15,7 17,1 16,2

Éves csapadék (mm) 504,8 599,4 444,6 377,4 703,4 627,4 509,6 538,0 610,6

Csapadék a vegetációs id szakban - áprilistól októberig 
(mm)

329,0 412,4 334,4 251,4 450,2 440,8 358,6 332,6 424,6

Csapadék a vegetációs id szak csúcsán - májustól 
júniusig (mm)

164,0 176,8 130,6 44,8 272,6 167,0 243,8 131,6 225,2

A talajh mérséklet (-1 cm) különbsége a kontrollhoz képest az 
éjszakai melegítés hatására hajnalban (°C) 1,7 1,5 1,6 -------- -------- 1,3

A szárazságkezelt parcellákból a vegetációs id szak 
alatt kizárt csapadék mennyisége (mm)

20,3 103,4 128,0 147,0 93,4 119,0

A talajh mérséklet (-1 cm) nappali középértékei a talajlégzéssel 
párhuzamosan mérve májustól szeptember/októberig (°C) 38,1 31,6 36,9 27,9 32,9 38,0

A talajh mérséklet (-1 cm) minimális értékei a 
talajlégzéssel párhuzamosan mérve (°C)

0,3 1,2 2,3 8,3 7,6 7,8

A talajh mérséklet (-1 cm) maximális értékei a 
talajlégzéssel párhuzamosan mérve (°C)

50,0 45,1 49,7 41,4 50,0 50,0

A talajnedvesség (0-11 cm) középértékei a talajlégzéssel 
párhuzamosan mérve májustól szeptember/októberig (Vol%) 2,5 5,3 2,7 5,9 5,6 6,9

A talajnedvesség (0-11 cm) minimális értékei a 
talajlégzéssel párhuzamosan mérve (Vol%)

0,1 0,9 0,2 0,6 0,0 0,7

A talajnedvesség (0-11 cm) maximális értékei a 
talajlégzéssel párhuzamosan mérve (Vol%)

7,7 12,8 8,1 9,7 14,4 12,6

A talajlégzés nappali középértékei májustól 

szeptember/októberig  ( mol m-2 s-1)
0,36 0,61 0,41 0,72 0,73 0,92

A talajlégzés minimális értékei ( mol m-2 s-1) 0,09 0,14 0,09 0,24 0,16 0,25

A talajlégzés maximális értékei ( mol m-2 s-1) 0,73 1,11 0,98 1,53 1,60 1,94

2005 2006 2007 20082001 2002 2003 2004
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4. Eredmények és megvitatásuk 

4.1. A talajlégzés éves, évszakos és napi változásai, valamint a 

klímaszimuláció hatásai 

4.1.1. A talajlégzésre ható környezeti tényez k variabilitása 

A vizsgált hat év id járása igen változatos volt (1. táblázat), kiváló alkalmat teremtve az évek 

közötti összehasonlításhoz. 2003 tavasza és nyár eleje kivételesen meleg és száraz volt, valamint 

a 2007-es év is szokatlanul meleg és száraz nyarat hozott. Ezzel szemben 2004 és 2008 

atlantikus évek voltak, igen sok csapadékkal, míg 2005 és 2006 többé-kevésbé átlagos évnek 

mondható a 30 éves meteorológiai átlagokat tekintve. A legnagyobb évek közötti változatosság 

az áprilistól júniusig (a vegetációs aktivitás csúcsának id szakában) lehullott csapadék 

mennyiségében mutatkozott. Mind a hat évb l minden parcella adatait elemezve megállapítható, 

hogy a talajfelszín h mérséklete minden kezelésben szignifikánsan változott az évek, hónapok 

és napszakok szerint (p < 0,001; 2. táblázat), nyaranta gyakran túllépve az 50°C h mérsékletet, 

míg a vegetációs id szak kezdetén és végén (márciusban, illetve novemberben) id nként 0°C 

alatti értéket is lehetett regisztrálni (3. ábra). A napi menetet tekintve jellemz en alacsonyabb 

h mérsékleti értékeket mértem hajnalban, mint nappal (3. táblázat, 2. ábra). 

 A talajlégzés méréseinek ideje alatt, a 2003-2008 közötti id szak átlagában, az éjszakai 

passzív melegítés hajnalra 1,5°C-kal csökkentette az éjszakai leh lést a talajfelszínen (p = 

0,013; 2. és 3. táblázat), míg délre elt nt ez a szignifikáns különbség. A h kezelés során elért 

h mérséklet-emelkedés nagysága hasonló volt az egyes években (hajnalra a különbség 1,7°C 

2003-ban, 1,5°C 2004-ben, 1,6°C 2005-ben és 1,3°C 2008-ban; 3. táblázat). Bár közvetlenül 

nem mértem, rendszeresen megfigyelhet  volt, hogy az éjszakai melegítés, melynek során 

h visszaver  tet k húzódtak a parcellák fölé, megakadályozta a hajnali harmatképz dést a 

talajon és a növényzet felszínén a nyár folyamán. 

 2003 és 2008 között a júniusi, szárazságkezelt id szakokat tekintve az éjszakai h kezelés 

hatása szintén 1,5°C emelkedés volt a hajnali h mérsékletre (p = 0,001; 2a és 3a táblázat). 

Ezekben az id szakokban, érdekes módon, délben a szárazságkezelésben nagyobb felmelegedés 

mutatkozott a kontrollhoz képest, átlagosan mintegy 5°C-kal (!). Ez a különbség 2004 és 2005 

kivételével minden évben szignifikáns eltérést jelentett (p = 0,026) a szárazságkezelt és a 

kontroll parcellák nappali h mérséklete között a szárazságkezelés ideje alatt. 
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 A hat év folyamán a nagy vízvezet  és alacsony víztartó képesség  homoktalaj térfogat-

százalékos nedvességtartalma 0,0 és 14,4% között mozgott (1. táblázat), ami < -10 és -0,01 MPa 

közötti vízpotenciálnak felel meg ebben a durva textúrájú talajban. Szabadföldi vízkapacitás 

(~8 Vol%) feletti talajnedvesség az esetek 24%-ában fordult el , gyakran közvetlenül a 

csapadékesemény utáni napon. A hervadáspont (~1 Vol%) alatti esetek száma az összesnek 

mintegy 12%-a (4. ábra). Negatív összefüggés figyelhet  meg a talajfelszín h mérséklete és a 

talaj fels  10 cm-ének nedvességtartalma között minden év minden id szakát tekintve (R2 = 

0,15; p < 0,01). A különböz  hónapoknak és éveknek, valamint a kezelések ideje alatt a 

kezeléseknek szintén szignifikáns hatása volt a talaj nedvességtartalmára (p < 0,001; 

2. és 3. táblázat). A legalacsonyabb nedvesség értékeket nyár közepén mértük (4. ábra). A 

h kezelés átlagosan 0,5 Vol%-kal, míg a szárazságkezelés 1,0 Vol%-kal csökkentette a talaj 

fels  11 cm-ének nedvességtartalmát a 6 év egészére nézve, ami a kontrol értékének 8, illetve 

15%-a. A teljes éveket tekintve a talajnedvességre csak a szárazságkezelés hatása volt 

szignifikáns, és csak a két száraz nyarú évben: 2003-ban (p = 0,070) és 2007-ben (p = 0,049), 

azonban a trendek minden évben hasonlóak (2. és 3. táblázat). 

 A vizsgált hat év júniusi, szárazságkezelt id szakaiban mind a kezeléseknek, mind az 

éveknek szignifikáns hatása volt a talajnedvességre (p < 0,001; 2a és 3a táblázat), ráadásul azt 

nem csak a szárazságkezelés (3,2 Vol%-kal), de a h kezelés is jelent sen csökkentette 

(0,8 Vol%-kal). 

 Tehát a vizsgálatok hat éve alatt a h kezelés, a hajnali h mérséklet emelésén túl, szárító 

hatással is volt a parcellákra, egyrészt bizonyos mennyiség  csapadék – egyes gyors záporok 

esetén –, valamint a harmat kizárásán keresztül, másrészt a napi h ingadozás csökkentése által, 

ami feltehet en csökkenti a hajnali harmatlecsapódást, harmadrészt a megemelkedett 

talajh mérséklet miatti vélhet en fokozottabb evapotranspiráció által. Ugyanakkor a 

szárazságkezelés, a csapadékkizárás id szaka alatti szárító hatása mellett, ezen id szakban, 

bizonyos regisztrált esetekben, növelte a talaj nappali h mérsékletét, így a talaj h ingadozását. 

Így összességében mind a h kezelés, mind a szárazságkezelés, növelték a talajlégzést 

befolyásoló környezeti tényez k variabilitását. 
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2. táblázat  –  Els fajú hiba "p" értékei a talajh mérséklet, a talajnedvesség, valamint a talajlégzés 
értékekben való szórásokra különböz  id pontokban és kezelésekben, Repeated 
Measures ANOVA módszerrel számítva. A szignifikáns hatások p értékei (p<0,05) 
vastagítva láthatók. 

 

2006 2007

Hajnal Dél Hajnal Dél Hajnal Dél Dél Dél Hajnal Dél Hajnal Dél

Kezelés 0,012 0,247 0,000 0,374 0,024 0,148 0,422 0,467 0,021 0,827 0,013 0,720

Dátum 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kezelés * Dátum 0,450 0,653 0,714 0,890 0,000 0,965 0,333 0,036 0,241 0,627 0,029 0,397

2006 2007

Kezelés 0,108 0,049

Dátum 0,000 0,000

Kezelés * Dátum 0,000 0,000

2006 2007

Hajnal Dél Hajnal Dél Hajnal Dél Dél Dél Hajnal Dél Hajnal Dél

Kezelés 0,755 0,688 0,912 0,891 0,416 0,195 0,170 0,042 0,650 0,338 0,653 0,356

Dátum 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kezelés * Dátum 0,430 0,326 0,132 0,939 0,169 0,002 0,001 0,000 0,002 0,067 0,000 0,000

TALAJH MÉRSÉKLET (-1 cm)

teljes id szak2003 2004 2005 2008

2005 2008

TALAJNEDVESSÉG (0-11 cm)

TALAJLÉGZÉS

teljes id szak2003 2004

0,070

0,000

0,577

2005

0,234

0,000

0,800

2008

0,497

0,000

0,026

0,142

0,000

0,000

0,230

0,000

0,843

teljes id szak2003 2004

 
 
 
 
 
2a táblázat  –  Els fajú hiba "p" értékei a talajh mérséklet, a talajnedvesség, valamint a talajlégzés 

értékekben való szórásokra 2003-2008-ig, a szárazságkezelések idején, minden év 
júniusában, az évek és a kezelések szerint Repeated Measures ANOVA módszerrel 
számítva. A szignifikáns hatások p értékei (p<0,05) vastagítva láthatók. 

 
 

Kezelés

Év

Kezelés * Év

TALAJH MÉRSÉKLET (-1 cm) TALAJNEDVESSÉG (0-11 cm) TALAJLÉGZÉS

Hajnal Dél Hajnal Dél

0,001 0,505

0,000

0,000

0,002

0,000

0,026 0,000

0,000

0,419

0,000

0,001

0,006

0,000

0,000
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3. táblázat  – A talajfelszíni h mérséklet (-1 cm), a talajnedvesség-tartalom (0-11 cm) és a talajlégzés 
átlagos értékei a kísérleti területen. 2006-ban és 2007-ben nem voltak hajnali mérések. A 
kezelésekben a kontrolltól statisztikailag szignifikáns eltérések (p<0,05) vastagítva 
láthatók. 

 

2006 2007

Hajnal Dél Hajnal Dél Hajnal Dél Dél Dél Hajnal Dél Hajnal Dél

KONTROLL 13,21 30,12 11,74 23,86 11,15 35,39 24,32 25,40 13,46 29,80 12,75 27,90

H KEZELÉS 14,92 32,82 13,19 23,12 12,75 32,19 26,45 26,33 14,76 29,81 14,23 28,19

SZÁRAZSÁGKEZELÉS 12,93 32,14 11,92 23,10 11,38 33,35 27,63 28,14 13,09 31,21 12,51 28,99

2006 2007

KONTROLL 6,93 7,61

H KEZELÉS 6,70 6,87

SZÁRAZSÁGKEZELÉS 4,95 5,62

2006 2007

Hajnal Dél Hajnal Dél Hajnal Dél Dél Dél Hajnal Dél Hajnal Dél

KONTROLL 0,35 0,38 0,40 0,51 0,36 0,45 0,73 0,67 0,73 0,86 0,50 0,61

H KEZELÉS 0,29 0,33 0,36 0,47 0,29 0,41 0,72 0,64 0,67 0,75 0,43 0,56

SZÁRAZSÁGKEZELÉS 0,31 0,36 0,38 0,47 0,28 0,32 0,57 0,45 0,64 0,71 0,43 0,49

7,98

7,99

7,19

6,46

6,59

6,54

6,04

5,533,07

3,21

3,54 8,51

2008 teljes id szak

teljes id szak2003 2004 2005 2008

4,08

3,64

3,61

TALAJNEDVESSÉG (0-11 cm) Vol%

TALAJH MÉRSÉKLET (-1 cm) °C

2003 2004 2005 2008 teljes id szak

TALAJLÉGZÉS ( mol CO2 m
-2 sec-1)

2003 2004 2005

 
 
 
 
 
3a táblázat  – A talajfelszíni h mérséklet (-1 cm), a talajnedvesség-tartalom (0-11 cm) és a talajlégzés 

átlagos értékei a kísérleti területen 2003-2008 júniusaiban, a szárazságkezelések idején. 
A kezelésekben a kontrolltól statisztikailag szignifikáns eltérések (p<0,05) vastagítva 
láthatók. 

 
 

KONTROLL

H KEZELÉS

SZÁRAZSÁGKEZELÉS

0,71

16,07 42,24 2,04 0,43 0,45

17,77 39,25 4,48 0,47

Dél

16,24 37,28 5,25 0,55 0,77

Hajnal Dél Hajnal

TALAJH MÉRSÉKLET (-1 cm) °C TALAJNEDVESSÉG (0-11 cm) Vol% TALAJLÉGZÉS ( mol CO2 m
-2 sec-1)
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4.1.2. Az évek, hónapok és napszakok hatása a talajlégzésre 

A mérések hat éve alatt a talajlégzés rátája igen alacsony volt, 0,09 (2003 júliusában és 

novemberében, valamint 2005 áprilisában) és 1,94 mol CO2 m
-2 s-1 (2008 szeptemberében) 

között mozgott (1. táblázat), ami 0,004–0,086 g CO2-C m-2 h-1 közötti értéknek felel meg. A 

talajlégzés középértéke szignifikánsan változott az évek, hónapok és napszakok szerint 

(p < 0,001; 2. táblázat). A legmagasabb értéket 2008 szeptemberében, míg a legalacsonyabbat a 

különösen meleg és száraz 2003-as év nyarán mértem. A talajlégzés évszakos mintázata téli h - 

és nyári nedvesség-limitációt mutatott minden kezelésben. A napi menetben hajnalban többnyire 

alacsonyabb talajlégzés értékek jellemz k, mint nappal (3. táblázat, 5. ábra). 

4.1.3. A h - és szárazságkezelés hatása a talajlégzésre 

Mivel szignifikáns interakciót tapasztaltam a mérések id pontja (hajnali vagy nappali) és a 

kezelés között, ezért a kezelések hatását külön elemeztem a hajnali és a nappali adatokra. A 

kezelések a mérés id pontjától függ en szignifikáns hatást mutattak a talajlégzésre a teljes 

vizsgált id szakra nézve (p < 0,001; 2. táblázat). A CO2 kibocsátás intenzitása hajnalban mind a 

h -, mind a szárazságkezelés hatására 13%-kal csökkent a kontrollhoz képest, míg nappal a 

h kezelés 8%-kal, a szárazságkezelés pedig mintegy 20%-kal csökkentette azt (3. táblázat). 

 Mivel a kezelések hatása  a talajlégzésre a mért id szaktól függött, ezért megvizsgáltam 

külön a júniusi szárazságkezelt id szakokat is (2a és 3a táblázat). Ezek szerint a talajlégzést 

délben szignifikánsan csökkenti a szárazságkezelés a kezelés id szaka alatt, míg a hajnali 

talajlégzés értékekre a szárazságkezelés hatása az évek hatásával van interakcióban. 

 Az egyes éveket külön megvizsgálva jóval árnyaltabb képet kapunk (1., 2. és 3. 

táblázat). A különösen száraz és forró 2003-as évben április és június között mindössze 45 mm 

es  esett, így nem csak a szárazságkezelt, de a kontroll parcellák is súlyos szárazságnak voltak 

kitéve. A szárazságkezelés folyamán a kezelés két hónapja alatt hullott, mintegy 45 mm 

csapadék 45%-át zártuk ki. Ekkor a talajlégzés a kezelt parcellákban nem különbözött 

szignifikánsan a kontrolltól. A viszonylag h vös és es s 2004-es évben, ugyanebben az 

id szakban, 273 mm es  esett (ami hatszorosa a 2003-as értéknek), ebb l a szárazságkezelés 

38%-ot zárt ki. A viszonylag nagy mennyiség  csapadék kizárása ellenére a talajlégzés sem a 

h -, sem a szárazságkezelésre nem reagált szignifikáns változással 2004-ben sem. 2005-ben a 

csapadék a vegetációs id szak csúcsán (április-június) 167 mm volt, amib l a szárazságkezelés  

77%-ot zárt ki. Ugyanebben az id szakban 2006-ban 244 mm-b l 60%-ot, míg 2007-ben 

132 mm-b l 71%-ot zártunk ki. Ezekben az években a szárazságkezelés szignifikánsan 
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csökkentette a nappali talajlégzést, de 2007 kivételével csak a kezelt id szakban. 2008-ban az 

április és június között lehullott 225 mm csapadék 53%-át zártuk ki a szárazságkezelés 

folyamán, ami a kezelt id szakban mind a hajnali, mind a nappali talajlégzést szignifikánsan 

csökkentette. 
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3. ábra – A talajfelszín közeli (-1 cm) h mérséklet évszakos és éves változásai 2003 és 2008 között a 

KISKUNSÁG kísérleti területen. Az oszlopokon a szórás értékek láthatók. 
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4. ábra – A talajnedvesség (0-10 cm) évszakos és éves változásai 2003 és 2008 között a KISKUNSÁG          

kísérleti területen. Az oszlopokon a szórás értékek láthatók. 
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5. ábra – A talajlégzés évszakos és éves változásai 2003 és 2008 között a KISKUNSÁG kísérleti 

területen. Az oszlopokon a szórás értékek láthatók. 
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4.1.4. A mikrobiális biomassza és a talajlégzés összefüggései 

A talajlégzés mellett a talaj aktivitását, és ezen keresztül a talaj tápanyag-ellátottságát 

közvetlenül a lebontásért felel s szervezetek biomasszájának mérésén keresztül is vizsgálhatjuk.  

A mikrobiális biomassza-vizsgálatokhoz összesen kétszer vettünk mintát. El ször 2004 

júniusában, a szárazságkezelés vége felé, a vegetációs id szak csúcsán, másodszor 2005 

szeptemberében, a vegetációs id szak második csúcsának idején (5. ábra). A talajnedvesség-

tartalom a szárazságkezelés idején még jól érzékelhet  különbségei a vegetációs id szak szi 

szakaszának idejére már kiegyenlít dnek. A mért mikrobiális biomassza értékeket, valamint a 

párhuzamosan regisztrált talajnedvesség értékeket a parcellák átlagait tekintve a 4. táblázat 

mutatja. 

 Az eredmények szerint a kezelések hatása sem a mikrobiális széntartalomban, sem a 

nitrogén-tartalomban nem volt szignifikáns, bár a szárazságkezelés közvetlenül a kezelés ideje 

alatt (a 2004-es évben) mindenhol tendenciózusan alacsonyabb mikrobiális biomasszát mutatott. 

Ugyanakkor a 2004-ben szintén alkalmazott szubsztrát indukált respirációs módszer nem 

mutatott lényeges eltérést a kloroform fumigációs extrakciós módszerrel mért adatokhoz képest. 

Jelent s különbség adódott azonban a talaj fels  10 cm-es és a 10-20 cm-es rétegeiben 2004-ben 

mért mikrobiális biomassza mennyiségekben (p < 0,001; 6ab ábra). Ez nem magyarázható a 

talajnedvességben adódott különbségekkel, hiszen a talajnedvesség éppen a mélyebb 

talajrétegben volt magasabb, de összefüggést mutat a talaj szervesanyag-tartalmában lév  

különbségekkel (4. táblázat). 

 Mindezeken túl a 2004. és 2005. év adatait összehasonlítva (6c ábra), ez utóbbiban 

szignifikánsan magasabb a mikrobiális biomassza széntartalom (p < 0,001), ami a 2003-as év 

extrém szárazságát követ  2004-es év alacsony produktivitásának lehet a következménye. 

 

 



 

 
4. táblázat – Mikrobiális biomassza értékek különböz  módszerekkel becsülve (kloroform fumigációs extrakciós módszer és szubsztrát indukált respirációs 

módszer), valamint talajnedvesség és szerves széntartalom a kísérleti terület homoktalajának két rétegében. 
 

(Vol%) Szórás ( g C g-1 talaj) Szórás ( g C g-1 talaj) Szórás ( g N g-1 talaj) Szórás (%) Szórás

Kontroll 0-10 cm 5,46 0,64 112,23 20,22 123,72 21,86 28,36 4,30 0,29 0,04

H kezelt 0-10 cm 5,07 0,59 98,46 11,42 113,56 16,34 25,24 2,77 0,26 0,03

Szárazságkezelt 0-10 cm 3,27 0,95 99,11 24,56 102,43 1,71 19,03 1,72 0,29 0,07

Kontroll 10-20 cm 6,48 0,84 49,74 5,27 68,00 7,63 19,76 2,70 0,17 0,02

H kezelt 10-20 cm 6,20 0,64 49,71 5,88 56,57 13,43 15,99 5,79 0,14 0,02

Szárazságkezelt 10-20 cm 5,00 0,96 42,78 7,18 56,11 5,37 14,06 2,61 0,15 0,06

Kontroll 0-10 cm 3,96 0,88 195,56 21,10 22,59 3,64 0,29 0,06

H kezelt 0-10 cm 3,97 1,08 157,96 24,25 21,04 1,50 0,29 0,05

Szárazságkezelt 0-10 cm 4,00 0,47 174,20 36,66 23,27 3,14 0,29 0,05

Szerves szén
Id pont Kezelés Talajmélység

Talajnedvesség Szubsztrát Indukált Resp. Kloroform fum. extrakció Kloroform fum. extrakció

2004. június 16.

2004. június 16.

2005. 
szeptember 22.



50 

0

50

100

150

SIR Fum C Fum N

g
 C

 il
le

tv
e 

N
 g

-1
 d

w
t

Kontroll
H kezelt
Szárazságkezelt

-110
-100

-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

SIR Fum C Fum N

g
 C

 il
le

tv
e 

N
 g

-1
 d

w
t

Kontroll
H kezelt
Szárazságkezelt

a)

b)

0

50

100

150

SIR Fum C Fum N

g
 C

 il
le

tv
e 

N
 g

-1
 d

w
t

Kontroll
H kezelt
Szárazságkezelt

a)

 

0

40

80

120

160

200

Fum C Fum N Fum C Fum N

2004 június 16.                2005 szeptember 22.

g
 C

 il
le

tv
e 

N
 g

-1
 d

w
t

Kontroll
H kezelt
Szárazságkezelt

c)

 

 
6. ábra – Mikrobiális biomassza értékek a szubsztrát indukált respiráció (SIR), valamint a kloroform 

fumigációs extrakció módszerével (Fum C - mikrobiális széntartalomra; Fum N - mikrobiális 
nitrogén-tartalomra) vizsgálva. a) 0-10 cm, b) 10-20 cm talajmélységben, c) 0-10 cm talajmélységben, 

két id pontban. Az oszlopokon a szórás értékek láthatók. 
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4.1.5. Megvitatás 

A talajlégzést, mint a heterotróf (f ként mikrobiális) és az autotróf (gyökér-) respiráció összegét, 

számos környezeti tényez  befolyásolja. Els sorban a talaj h mérséklete, nedvességtartalma, a 

szubsztrátok hozzáférhet sége, valamint ezek id beli és térbeli változatossága különböz  

skálán, és – mint esetünkben is – különböz  kísérleti kezelésekben (RUSTAD és mtsai 2001, 

KIRSCHBAUM 2004, REICHSTEIN & BEER 2008). Mindez megkívánja el ször minden releváns 

talajváltozó minden releváns id skálán történ  változásainak azonosítását (esetünkben a 

h mérséklet és a talajnedvesség napi, havi és éves változásait), majd a talajlégzés kapcsolódó 

változásainak becslését. Csak ezen lépések után lehetséges adott környezeti változók 

talajlégzésre gyakorolt hatásainak elkülönítése. 

 A hatéves méréssorozat egy erd ssztyepp mozaikban folyt, igen változatos h mérsékleti 

és talajnedvességi viszonyok között, amely jellemz  a Pannon régió klímájára, és a homoktalaj 

fizikai sajátságaira. A mért talajlégzés ráták a fülöpházi félszáraz homoki erd ssztyepp 

vegetációban 0,09 és 1,94 mol CO2 m-2 s-1 között mozogtak. Ezek az értékek hasonlóak 

BALOGH és mtsai (2009, 2011) vácrátóti Tece-legel n, ugyanezen régió hasonló homoki 

ökoszisztémájában, 2001-ben mért talajlégzés értékeihez (0,142 és 1,737 mol CO2 m-2 s-1 

között), viszont igen alacsonynak számítanak más, mérsékeltövi gyepekben vagy cserjésekben 

folytatott tanulmányok eredményeihez viszonyítva (RUSTAD és mtsai 2001, FRANK és mtsai 

2002, MURTHY és mtsai 2003, EMMETT és mtsai 2004, HARPER és mtsai 2005, ZHOU és mtsai 

2006). WILDUNG és mtsai (1975) egy észak-amerikai száraz cserjés sztyepp mészmentes 

gyepének talajában dolgozva hasonló talajlégzés értékeket találtak (0,185 – 1,157 mol CO2 m
-2 

s-1). Ezek az adatok azonban nem meglep ek, ha figyelembe vesszük a széls séges környezeti 

feltételeket, valamint a homoktalaj igen alacsony szervesanyag-tartalmát (0,40 – 0,65% 0-10 cm 

talajmélységben) és mikrobiális biomasszáját (160 – 190 g C g-1 dw). Ilyen körülmények 

között a talajlégzés rátája egy vagy két nagyságrenddel is alacsonyabb lehet, mint a magasabb 

biológiai aktivitású talajokban (RUSTAD és mtsai 2001). Ez a megállapítás érvényes lehet 

ökoszisztémák szélesebb tartományára is (félszáraz gyepek, félsivatagok, sivatagok), melyek 

igen nagy területeket borítanak Földünkön, de eddig még alig vizsgálták ket ebb l a 

szempontból (COLLINS és mtsai 2008). Azonban a specifikus talajlégzés (a talaj szervesanyag-

tartalmára vonatkoztatott respirációs ráta) a homoki erd ssztyeppben viszonylag magas (0,36 – 

10,04 mol CO2 g-1 Corg h
-1), ami a biológiai aktivitás szubsztrát-limitációjára utal, amint azt 

LUO és mtsai (2001) szintén hangsúlyozzák magasfüv  prérin végzett vizsgálatuk alapján. 

Ugyanezt támasztja alá SZILI-KOVÁCS & TÖRÖK (2005) szubsztrát-addíciós kísérlete, amelyben 



 52 

szénforrás (szacharóz, illetve f részpor) hozzáadásával megnövelték a talaj mikrobiális 

biomasszáját felhagyott homoki szántókon. 

A Pannon homoki erd ssztyepp vizsgált állományában a talajlégzés jellegzetes, évente 

ismétl d  szezonális menetet mutat. Más tanulmányokban a talajlégzés szezonális jellege 

szintén nyilvánvaló, de többnyire téli minimum és nyári maximum értékekben jelentkezik, amit 

általában a talajh mérséklet évszakos változásának tulajdonítanak (WILDUNG és mtsai 1975, 

MIELNICK & DUGAS 2000, XU & QI 2001, FLANAGAN és mtsai 2002, FRANK és mtsai 2002, 

EMMETT és mtsai 2004). A talajlégzés évszakos menetét azonban, úgy t nik, nem csak a 

h mérséklet, hanem a vízellátottság, valamint a vegetáció aktivitásának évszakos mintázata is 

alakítja. Ez utóbbi nálunk tavasszal, valamint sszel éri el a csúcsát, míg nyáron vízlimitált, 

télen pedig h mérséklet-limitált nyugalmi id szak következik be. Ilyen id beli mintázatot és a 

növényi növekedéssel való szoros kapcsolatot szintén megfigyeltek REICHSTEIN és mtsai (2003) 

mediterrán erdei és cserjés ökoszisztémákban. SPONSELLER (2007) az egyes csapadék-

események fontosságát hangsúlyozta félszáraz él helyeken, amelyeknek jelent s befolyása van 

– ha csak viszonylag rövid távon is – a talajlégzés mintázatára, a mikrobiális aktivitás forrás-

limitációján keresztül. Egy többéves vizsgálatban magasfüv  prérin a talajlégzés szezonális 

menetéért a talaj h mérsékletét, míg az évek közötti különbségekért az éves csapadék 

mennyiségét találták els sorban felel snek (MIELNICK & DUGAS 2000). FLANAGAN és mtsai 

(2002) kanadai prérin tanulmányozták a talajlégzést, és a miénkhez hasonló eredményre 

jutottak, szintén nyári vízlimitációt jelezve. REICHSTEIN és mtsai (2003) szoros összefüggést 

találtak a talajlégzés és az ökoszisztéma produktivitása (i.e. LAI) között, FLANAGAN és mtsai 

(2002) ugyancsak pozitív LAI – talajnedvesség összefüggést állapítottak meg. Ezért 

valószín nek t nik, hogy a vegetáció produktivitásának évek közötti különbségeit els sorban a 

csapadék változatossága okozza, és ez húzódhat meg a talajlégzés éves mintázatának hátterében 

ezekben az esetenként vízlimitált ökoszisztémákban. Így a víz, a növényi növekedés fokozásán 

keresztül, közvetetten is hat a talajlégzésre, mivel egyrészr l nagyobb mennyiség  szervesanyag 

visszajutását eredményezi a talajba, másrészr l fokozza a gyökérlégzést. 

Terepi kísérletekben számos szerz  tapasztalta (EMMETT és mtsai 2004, ZHOU és mtsai 

2006), hogy a talajlégzési ráta n  a h kezelés hatására. Azonban a várttól eltér en, magasfüv  

prérin vizsgálódva, LUO és mtsai (2001) nem találták szignifikánsnak a kísérletes melegítés 

talajlégzést fokozó hatását. Az éjszakai melegítés a mi esetünkben sem fokozta, s t, 

csökkentette a talajlégzést a kontrollhoz képest a hatéves kísérlet során. Eredményeinkkel 

összhangban LIU és mtsai (2009) félszáraz gyepben, meszes homokos talajon végzett 

kísérletében szintén szignifikánsan csökkent a talajlégzés, valamint a mikrobiális biomassza és a 

mikrobiális respiráció is, a melegítés hatására. Ezzel szemben a csapadékkezelés pozitívan hatott 
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mind a talajlégzésre, mind a mikrobiális biomasszára és a mikrobiális respirációra. Ez 

magyarázható a növényi gyökerekre és a mikrobiális enzimekre gyakorolt közvetlen gátló, 

illetve serkent  hatással, de lehet közvetett hatás is a növényi növekedés gátlásán vagy 

serkentésén, a talajba való C allokáció és a szubsztrát megváltozásán keresztül. 

A talajfelszín hajnalra átlagosan 1,5°C-kal kevésbé h lt le az éjszakai takarás hatására, 

ami kedvez bb h mérsékleti körülményeket teremtett a talajlégzéshez. A h kezelésnek azonban 

közvetett hatása is van, mint pl. a csökkent talajnedvesség-tartalom a talaj fels  rétegében a 

kontrollhoz képest, amint azt ZHOU és mtsai (2006) is dokumentálták. Ez a hatás esetenként 

felülírhatja a h mérséklet emelkedésének a talajlégzésre gyakorolt pozitív hatását. DAVIDSON és 

mtsai (1998) azt találták, hogy a nedvesség-limitáció olykor elfedheti a h mérsékleti választ, 

különösen magasabb h mérsékleteken. SALESKA és mtsai (1999) szintén felhívják a figyelmet a 

melegítés ökoszisztéma aktivitást befolyásoló, közvetett szárító hatására. A h kezeléssel 

együttjáró szárító hatás egyrészt a parcellákat éjjel betakaró tet k harmatkizárásából, másrészt a 

vízpára kondenzáció, és a talajban zajló harmatképz dés csökkenéséb l (SZÁSZ 1967, 1972, 

AGAM & BERLINER 2006) adódik, ami a talajfelszín redukált leh lésének, a h ingadozás 

csökkenésének közvetlen következménye. A h kezelt parcellák magasabb éjjeli h mérséklete 

miatti magasabb evapotranspirációs rátája szintén hozzájárulhat a talaj alacsonyabb 

víztartalmához. Bár a harmatkizárás miatti vízhozzáférés csökkenése a h kezelt parcellákban 

kísérleti mellékterméknek is felfogható, a klímaváltozással a harmathullás csökkenése is várható 

ebben a régióban. A nyári szárazság idején a harmatképz dés nagyon fontos vízforrás ebben az 

ökoszisztémában (VERSEGHY és mtsai 1987, AGAM & BERLINER 2006). 

Korábbi eredményekkel összhangban (HARPER és mtsai 2005) a májusi-júniusi 

csapadékkizárás következményei negatívak a talajlégzésre nézve. Ugyanakkor a szárazságkezelt 

talaj h kapacitásának különbségei, nagyobb h ingadozása a nem kezelthez képest es zések 

idején, szintén okozhatnak eltéréseket a talaj m ködésében, aminek vizsgálata további 

tanulmányokat igényel. 

Tanulmányunkban a talajlégzés intenzitásának csökkenése mind a h -, mind a szárazság-

kezelésre a vizsgálat hat évében végig jellemz  volt, bár a hatások függtek a mérés id pontjától 

is. EMMETT és mtsai (2004) egy összehasonlító terepi kísérlet eredményeinek bemutatása során 

csupán a talajlégzés változásának trendjeir l számolnak be h - és szárazságkezelésre adott 

válaszként. Terepi kísérleteknél igen gyakran mind módszertani, mind térbeli és id beli 

korlátokba ütközünk (DUNNE és mtsai 2004), és a kezelések hatásaihoz képest nagy varianciák 

miatt gyakran csak tendenciákat tudunk kimutatni statisztikailag szignifikáns változások helyett. 

Éppen ezért szükségesek a minél hosszabb távú vizsgálatok, ahol az adatokból, túl a terepen 
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tapasztalható, sokszor váratlanul nagy változatosságon, már hosszabb távú következtetések 

levonása is lehet vé válik. 

A kezelések okozta talajlégzés változások mértéke tehát eltért a különböz  években. Az 

id járási széls ségek (súlyos szárazság és h ség 2003 tavaszán, szokatlanul sok es  2004-ben) 

tompították az adott mérték  kezelések hatását, míg a többé-kevésbé átlagos 2005-ös és 2006-os 

években a kezelés hatások jóval kifejezettebbek voltak. Úgy t nik, hogy a kizárt csapadéknak 

inkább a teljes csapadékmennyiséghez viszonyított relatív, mint az abszolút mennyisége szabja 

meg a kezelés hatásának er sségét. Eredményeink szerint a szignifikáns hatás eléréséhez a 

vegetációs id szak csúcsán (május-június) a csapadék legalább 60-70%-át ki kell zárni, de a 

hatás mértékében szerepet játszhat a kontroll széls séges vízállapota is. Ez felhívja a figyelmet a 

klímaváltozás során fellép  id járási széls ségek fontosságára is. Az ilyen terepkísérletekben a 

kontroll kezelés varianciájának csökkentésére a legújabb generációs klímaszimulációs kísérletek 

kétféle kontrollal dolgoznak: 1) az aktuális id járást képvisel , kezeletlen kontroll és 2) a hosszú 

távú, klimatikus szempontból átlagos id járást akár mesterséges beavatkozásokkal (öntözés, es  

kizárás stb.) biztosító 'átlagos' id járású kontroll parcellákkal. 2004-ben a kísérletes klíma-

változás kutatások egyötöde már ilyen volt (JENTSCH és mtsai 2007). 

A talaj mikrobiális biomasszájának vizsgálatai jó alapot szolgáltathatnak adott talaj 

mikrobiális aktivitásának megértéséhez. Ezekhez a vizsgálathoz azonban destruktív mintavétel 

szükséges, ami hosszú távú kísérletes vizsgálatok esetén igencsak korlátozott. Ez jelent sen 

megszabta a mintavételi lehet ségeket. Mégis elmondható, hogy ezek a tájékoztató jelleg , 

információszerz  vizsgálatok alapvet  adatokkal szolgáltak, különösen, ha figyelembe vesszük, 

hogy ebben a talajban hasonló jelleg  vizsgálatokat még nem végeztek. A talajlégzés 

közvetlenül a mintavétel el tt mért (2004 júniusi és 2005 szeptemberi mérés) értékei nem 

mutattak összefüggést a kés bb laboratóriumban elvégzett egyik mikrobiális biomassza mérés 

értékeivel sem. Ennek valószín  oka az lehet, hogy egyrészt ez a destruktív módszer nem 

alkalmas ilyen finom lépték  és id ben gyorsan változó talajfolyamat megragadására (lásd 

5. ábra, a talajlégzés napszakos változásai), másrészt a talaj CO2 kibocsátására nemcsak 

közvetlenül a kihelyezett kamra alatti talaj mikrobiális aktivitása van hatással, hanem fizikai 

folyamat is lévén, a talaj nagyobb térfogatának gázáramlási viszonyai is. Erre utalnak azok a 

2005 folyamán végzett talajnedvesítéses vizsgálatok, amelyek azt mutatták, hogy a hasonlóan 

alacsony talajlégzés értékek különböz  mikroél helyeken – nyílt homokfoltoktól a fehér nyár 

cserjék, illetve borókák alatti területekig – mennyire hirtelen (5-10 percen belül a talaj 

belocsolását követ en), és milyen különböz képpen (kétszerest l a több, mint tízszeres 

mértékig) változhatnak meg (nem publikált saját mérési adatok alapján). 
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Összefoglalva, egy alacsony szervesanyag-tartalmú homoktalajon, félszáraz, mérsékelt-

övi erd ssztyepp ökoszisztémában folyatatott hatéves terepi kísérletben a talajlégzés mértéke 

igen alacsony volt, és mind az egész éven át zajló éjszakai melegítés, mind a vegetációs 

periódus csúcsán történt csapadékkizárás hatására csökkenést mutatott. A h kezeléssel járó 

harmatképz dés csökkenése rámutatott arra, hogy a h mérséklet emelkedése er síteni fogja a 

szárazság szénforgalomra gyakorolt hatását ebben az ökoszisztémában. Ezek az eredmények 

arra utalnak, hogy a klímaváltozással járó növekv  h mérséklet és csökken  vízhozzáférhet ség 

valószín leg csökkentik majd a szervesanyag kicserél dési volumenét és mértékét (nagyságát és 

sebességét) a Pannon régióban. Az ilyen folyamatok jobb megértése azonban a h mérséklet és a 

vízlimitáció talajlégzésre gyakorolt hatásának alaposabb elemzését kívánja meg, amelyre a 

következ  fejezetekben kerül majd sor. 
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4.2. Az avarbomlás és avarkeletkezés összefüggései a talajlégzéssel 

4.2.1. A fehér nyár és a magyar csenkesz avarbomlása 

A kísérleti terület uralkodó fajainak, a lombhullató fehér nyár (Populus alba), és a magyar 

csenkesz (Festuca vaginata) avarjának bomlását vizsgáltuk. A kontroll parcellákban végzett 

avarbontási kísérlet eredményeit tekintve látható, hogy az els  vizsgált évben a fehér nyár és a 

magyar csenkesz avarjának 28,7 illetve 33,6%-a, míg a következ  évben további 8,3 illetve 

18,3%-a bomlott le (7. ábra). 

A kétéves megfigyelés alapján a csenkesz avarjának bomlása gyorsabb ütem , mint a 

fehér nyár avaré. Az els  két évben a fehér nyár avartömegének csak 37%-a, míg a magyar 

csenkeszének  közel 52%-a bomlott le. Ennek hátterében a fehér nyár avar viszonylag magas 

lignin tartalma állhat. A vizsgált kísérleti területen egy három éves avar mintavétel (2001-2003) 

és az azt követ  vizsgálat alapján a fehér nyár levélavar 27-38% lignint tartalmaz, míg cellulóz 

tartalma 22-30%. Valószín , hogy a magyar csenkesz levélavarjában a cellulóz aránya 

magasabb, de ennek felderítése további vizsgálatokat igényel. 
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7. ábra – Az avarbomlás üteme a KISKUNSÁG kísérleti terület kontroll parcelláiban 
a) magyar csenkesz; b) fehér nyár. 

 

 

4.2.2. A talajlégzés, az avarmennyiség és a csapadék összefüggései 

Az éves, illetve a vegetációs id szakra vonatkozó csapadékmennyiség, a keletkezett éves avar-

mennyiség és a vegetációs id szak átlagos talajlégzés értékei az 5. táblázatban láthatók. 
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5. táblázat – Éves csapadék (mm), átlagos CO2 kibocsátás a vegetációs id szak 5 hónapja alapján 
(μmol CO2 m

-2 s-1), valamint a fehér nyár éves avarprodukciója 2003 – 2008 között. 
 

Éves csapadék (mm) 444,6 377,4 703,4 627,4 509,6 538,0 610,6

Csapadék a vegetációs id szakban - 
áprilistól októberig (mm)

334,4 251,4 450,2 440,8 358,6 332,6 424,6

A talajlégzés nappali középértékei májustól 

szeptember/októberig  ( mol m-2 s-1)
0,36 0,61 0,41 0,72 0,73 0,92

A fehér nyár (Populus alba ) éves 

avarprodukciója (g/m2)
57,72 55,06 66,25 78,02 65,47 57,69

2005 2006 2007 20082002 2003 2004

 
 

 

A vegetációs id szak átlagos CO2 kibocsátásának és a fehér nyár avarjának mennyisége 

A fehér nyár éves avarmennyiségének és az azonos év vegetációs id szakának öt hónapjára 

(májustól szeptemberig, illetve októberig) számolt átlagos talajlégzésnek a viszonyát a hatéves 

adatsoron vizsgálva semmilyen összefüggés nem állapítható meg (5. táblázat). Amikor az egyes 

évek talajlégzését az el z  évben képz dött avar mennyiségével hasonlítjuk össze, szintén nem 

kapunk szignifikáns összefüggést (8a ábra). 

A fehér nyár avar és a vegetációs id szakban lehullott csapadék mennyisége 

Ha az el bbihez hasonlóan a vegetációs id szakban (április-október) hullott csapadék és az adott 

évben keletkezett avar mennyiségét vetjük össze, szintén nem találunk kapcsolatot (5. táblázat). 

Ha azonban az éves csapadékmennyiség függvényében a következ  évben képz dött avar 

mennyiségét vizsgáljuk, már szignifikáns (p=0,039) az összefüggés (8b ábra). Vagyis a 

levélprodukció, és így a keletkez  lombavar mennyisége, az el z  év csapadékviszonyaival 

mutat szoros kapcsolatot. 

A vegetációs id szak átlagos CO2 kibocsátása és csapadékmennyisége 

Végül a vegetációs id szak évi átlagos talajlégzés értékeinek (májustól szeptemberig, illetve 

októberig, öt hónap átlaga) és a vegetációs id szakban (április-október) lehullott csapadék 

mennyiségének a mintázatát a hatéves adatsorra nézve azt találjuk, hogy sem az azonos évben, 

sem az el z  évben lehullott csapadék nem mutat szignifikáns összefüggést a kibocsátott CO2 

éves mennyiségével (5. táblázat). Ráadásul a két évvel korábbi csapadékmennyiséggel vizsgált 

kapcsolat sem szignifikáns (8c ábra). 
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a)       

 

b)      

 

c)      

 
8. ábra – Az éves lehullott avar, a vegetációs id szak csapadékmennyisége és a vegetációs id szak 
átlagos talajlégzésének összefüggései. Az ábrákon a lineáris összefüggések R2 és els fajú hiba (p) 

értékei látszanak. 
 

4.2.3. Megvitatás 

Mind a talajlégzés id beli változásai, mind a talajlégzés h mérséklet- és nedvesség-függése arra 

utal, hogy a mikrobiális aktivitást – legalább az évnek bizonyos szakaszaiban – a szubsztrátok 

hiánya, illetve csökkent hozzáférhet ségük korlátozhatja. Ennek éves vizsgálatára a kísérlet 

R2 = 0,011 
p =  0,844 

R2 = 0,357 
p =  0,288 

R2 = 0,011 
p =  0,841 

R2 = 0,696 
p =  0,039 

R2 = 0,102 
p =  0,537 

R2 = 0,021
p =  0,782 

R2 = 0,396 
p =  0,256 
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ideje alatt az évek változatos id járása, valamint a képz dött holt szervesanyag mennyiségében 

való viszonylag nagy különbségek teremtettek lehet séget. Az erd ssztyeppben végzett hatéves 

vizsgálat alapján az évi csapadék, különösen a vegetációs id szak csapadékmennyisége, fontos 

tényez nek t nik a talaj mikrobiális és gyökér aktivitásának éves id skálájára nézve (lásd 4.1.2. 

fejezet, 4. és 5. ábra), akárcsak FLANAGAN és mtsai (2002) vizsgálatában egy kanadai mezofil 

gyepben. Ennek ellenére, az éves csapadékmennyiségeket az éves talajlégzés értékekkel 

összehasonlítva, nem találtam szignifikáns összefüggést. Ennek oka valószín leg az éven belüli 

nagy változatosságban van, ami az éves átlagokat tekintve már nem rajzolódik ki olyan élesen. 

Éves léptékben azonban figyelembe kell venni az éves szinten képz dött szervesanyag 

mennyiségét is. Különösen azért, mert a vizsgált talajban a szervesanyag felhalmozódása 

hosszabb távon elhanyagolható. 

 KOVÁCS-LÁNG (1970) kimutatta, hogy a nyílt homokpusztagyep talajában a kisebb 

molekulájú, oldékonyabb fulvósavak és az inkább minerális komponensekhez kapcsolódó, 

stabilabb huminsavak közel azonos arányban vannak jelen. A kevésbé oldékony huminsavak 

aránya a gyepek záródásával növekszik. A kicserél dési ütem ebben az ökoszisztémában 3-4 

évre tehet  (KOVÁCS-LÁNG 1974), és az avarlebontás tanulmányok alapján a domináns magyar 

csenkesz (Festuca vaginata) és fehér nyár (Populus alba) avarnak 1 éven belül 34 illetve 29%-a, 

2 év alatt pedig 52 illetve 37%-a bomlik le (7. ábra). Mivel az avar nagyobb része a keletkezését 

követ  évben bomlik le, ezért valószín nek t nik, hogy az éves respirációs aktivitásban az el z  

évben lehullott avar mennyisége, tehát nem meglep  módon a talajban jelenlév  friss 

szubsztrátok mennyisége, jelent s szerepet játszik. Ennek ellenére a hat év adatai alapján nem 

sikerült statisztikailag szignifikáns illeszkedést találnom, valószín leg a kevés adat viszonylag 

nagy szórása miatt (8a ábra). 

 Az avar keletkezésében természetesen a zöld növényi tömeg mennyisége dönt , ami 

ebben a száraz ökoszisztémában nagyban függ a lehullott csapadék mennyiségét l. A domináns 

növények ével k lévén, adott évben els sorban a korábbi év csenkesz töveib l, illetve fehér nyár 

sarjaiból keletkezik jelent sebb mennyiség  avar. Éppen ezért lehetséges, hogy adott évben 

keletkezett avar mennyiségére dönt  befolyással van az el z  év vegetációs id szakának 

növényi növekedés intenzitása, így közvetve ennek az évnek a vegetációs id szakában lehullott 

csapadék mennyisége (8b ábra). Hasonló következtetésre jutottak THOMEY és mtsai (2011), 

akik egy észak-amerikai sivatagi ökoszisztéma vizsgálatakor három év adatai alapján 

állapítottak meg összefüggést az éves csapadékmennyiség, és a domináns f  következ  évi 

felszín feletti nettó primer produkciója között. OSTERHELD és mtsai (2001) Észak-Amerika 

Colorado államának száraz gyepjeiben, valamint YAHDJIAN & SALA (2006) Patagónia 

sztyeppjein mért adatok alapján szintén arra jutottak, hogy a primer produkciót nagyban 
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befolyásolja az el z  év csapadékmennyisége is. Az általam vizsgált hat évre, a viszonylag 

kevés adat ellenére is, szignifikáns összefüggést találtam az adott év primer produkciójától 

függ  éves avarmennyiség, valamint az el z  évi csapadékmennyiség között, míg az azonos év 

csapadékmennyiségével nem volt mérhet  a kapcsolat. 

 Mindezekb l valószín síthet , hogy az éves talajlégzésre sem els sorban az adott év 

csapadékmennyisége lesz dönt  hatással, mint azt FLANAGAN és mtsai (2002) tapasztalták egy 

kevésbé vízlimitált észak-amerikai gyepben. Feltételezhet , hogy itt az adott év szubsztrát 

ellátásáért felel s, el z  évi avar keletkezéséhez szükséges növényi növekedési id szakban, 

tehát két évvel korábban hullott csapadék mennyisége is jelent s befolyással bírhat (8c ábra). 

Mindezen feltételezések meger sítéséhez további évek vizsgálataira lesz szükség, mivel a hat év 

viszonylag kevés adata nem mutatott statisztikailag szignifikáns illeszkedést a csapadék-

mennyiség és a talajlégzés között. Ennek ellenére valószín nek látszik, hogy – az 

anyagforgalmat éves léptékben tekintve – a talajlégzést a friss hozzáférhet  szubsztrátok 

mennyisége dönt en befolyásolja (DAVIDSON és mtsai 2006), melynek a vizsgált 

ökoszisztémában egyik f  forrása a fehér nyár levélavarja. 

 Az eredmények alapján tehát adott év csapadékmennyisége er sen befolyásolja a 

hajtások mennyiségét, melyek a következ  évben kialakuló aktív zöldtömeg, majd az abból 

keletkez  avar mennyiségére lesznek hatással. A talajlégzés mintázatának másik magyarázó 

tényez je a gyökérlégzés intenzitása. Korábbi vizsgálatok szerint ebben a rendszerben jelent s 

lehet a gyökér- és gyökérkapcsolt légzés aránya a teljes talajlégzésben (BALOGH és mtsai 2008). 

Adott évi csapadék mennyisége és eloszlása a gyökerek fejl dését, valamint a fotoszintézis által 

a gyökereken keresztül a talajba juttatott szerves anyag mennyiségét is meghatározzák. Így éves 

szinten valószín nek t nik, hogy a talajlégzés különböz  komponenseit eltér  tényez k eltér  

id eltolódással befolyásolják. 
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4.3. A talajlégzés dinamikájának modellezése 

4.3.1. A talajh mérséklet hatása a talajlégzésre 

A talaj h mérséklete változékonyabb a felszínen, mint a mélyebb talajrétegekben, és 

várakozásaink szerint a talaj széndioxid-kibocsátása, mint fizikai folyamat, szorosabb 

összefüggésben áll a talajfelszín h mérsékletével, mint a mélyebb talajrétegekével (PAVELKA és 

mtsai 2007), ezért a talajlégzés h mérséklet-függésének elemzéséhez a talajfelszínhez közel 

(~1 cm mélységben) mért h mérsékleti értékeket használtuk fel. 

 Amennyiben a környezeti változók közül a h mérséklet hatását önmagában vettük 

figyelembe, mindhárom alkalmazott függvény (exponenciális, Lloyd-Taylor féle és a Gauss 

haranggörbe) illesztése statisztikailag szignifikánsnak bizonyult (p<0.001), és a Gauss modell 

rendelkezett a legjobb (legalacsonyabb) AIC (Akaike Information Criteria) értékkel (9. ábra, 

6. táblázat). A modellek becsült paramétereit a 7a táblázat mutatja. 

 

6. táblázat – Akaike Information Criteria (AIC) és R2 (zárójelben) értékek a talajlégzés-modellekre. Az 
alacsonyabb AIC értékek jeleznek jobb modellt. Az R2 értékek nem összehasonlíthatóak a 
paraméterek eltér  száma miatt. Minden oszlopban a legalacsonyabb AIC érték vastagított 
számmal van jelölve. 

 

H érzékenység függvény
Talajnedvesség nincs 

figyelembe véve
Additív hatás h mérséklet 

és nedvesség között
Interakció h mérséklet és 

nedvesség között

Exponenciális 997,1 (0,160) 861,0 (0,312) 749,8 (0,416)

Lloyd-Taylor 918,4 (0,250) 748,3 (0,414) 714,0 (0,446)* 

Gauss 895,4 (0,274) 757,7 (0,405) 701,0 (0,466)  
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9. ábra – A talajlégzés h mérséklet-függése a három illesztett függvény alapján, a talajnedvesség 

hatásától eltekintve. 
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4.3.2. A talajh mérséklet és talajnedvesség additív hatása a talajlégzésre 

A talajh mérséklet és talajnedvesség additív hatását a modell alapú rekurzív particionálás 

módszerével vizsgálva, a talajlégzés különböz  h mérsékleti válaszait tekintve, nagyon hasonló 

talajnedvesség küszöbértékeket kaptam. Exponenciális h mérsékleti válaszgörbe esetén 4, a 

Lloyd-Taylor féle illesztésnél szintén 4, és a Gauss típusú h mérsékleti válaszgörbe esetében 3 

elkülönül  talajnedvesség-intervallumot találtunk (7b táblázat), ami a nedvességhatásban 

küszöbértékek jelenlétét valószín síti. A különböz  nedvesség-intervallumokra illesztett 

függvények az a paraméterükben különböznek, mely növekszik a növekv  talajnedvességgel 

(7b táblázat), így azonos h mérsékleten a magasabb nedvességtartalom magasabb talajlégzést 

eredményez (10. ábra). 

 A talajnedvességet additív prediktorként integrálva a modellbe, a Lloyd-Taylor 

modellnek kicsivel jobb (alacsonyabb) AIC értéke volt, mint a Gauss modellnek, míg az 

exponenciális modellnek továbbra is a legmagasabb maradt az AIC értéke (6. táblázat). Az F-

teszt eredményei szerint a talajnedvességet additív prediktorként alkalmazva a modellek 

szignifikánsan jobb illeszkedést mutattak a talajnedvességgel nem számoló modellekhez képest 

(8. táblázat). 
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10. ábra – A talajlégzés h mérséklet-függése az illesztett a) exponenciális, b) Lloyd-Taylor, c) Gauss függvények alapján, additív talajnedvesség-hatással számolva. 
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11. ábra – A talajlégzés h mérséklet-függése az illesztett a) exponenciális, b) Lloyd-Taylor, c) Gauss függvények alapján, interaktív nedvesség-hatással számolva. 



 

7. Táblázat – A talajlégzés h érzékenységének paraméterei és R2 értékei exponenciális, Lloyd-Taylor és Gauss függvényekre a) eltekintve a talajnedvesség 
hatásától, valamint b) additív, és c) interaktív hatást feltételezve a talajh mérséklet és -nedvesség között, különböz  nedvesség-intervallumok szerint. 

 

a) Exponenciális függvény Lloyd-Taylor függvény Gauss függvény

[Resp = exp(a+b*T)] [Resp = exp(a+b*(T-c)-1)] [Resp = exp(a+b*T+c*T2)]

a -5,849 -0,264 -109,02

b 0,017 -14,208 0,708

c --- 265,747 -0,001

R2 0,16 0,25 0,274  

 

b)

< 0,6 0,6 – 7,0 7,0 – 9,1 > 9,1 < 0,6 0,6 – 4,0 4,0 – 7,0 > 7,0 < 0,6 0,6 – 7,0 > 7,0

a -8,229 -7,762 -7,483 -7,335 -0,509 -0,169 -0,006 0,294 -106,181 -105,844 -105,479

b

c

R2

c)

< 0,6 0,6 – 4,7 4,7 – 7,0 > 7,0 < 0,6 0,6 – 4,0 4,0 – 6,9 > 6,9 < 0,6 0,6 – 4,0 4,0 – 4,8 4,8 – 7,0 > 7,0

a -4,166 -2,766 -11,752 -11,772 -0,602 -0,559 0,548 0,847 -62,942 -6,452 -171,853 -92,609 -90,335

b 0,01 0,006 0,037 0,038 -25,756 -14,093 -54,764 -54,217 0,395 0,03 1,131 0,582 0,571

c -6,29*10-4 -3,9*10-5 -0,002 -0,001 -0,001

R2

Exponenciális függvény Lloyd-Taylor függvény Gauss függvény

[Resp = exp(a+b*T)] [Resp = exp(a+b*(T-c)-1)] [Resp = exp(a+b*T+c*T2)]

Talajnedvesség intervallumok (Vol%) Talajnedvesség intervallumok ( Vol%) Talajnedvesség intervallumok (Vol%)

0,023 -24,591 0,68

--- 262,868 -0,001

0,312 0,414 0,405

Exponenciális függvény Lloyd-Taylor függvény Gauss függvény

[Resp = exp(a+b*T)] [Resp = exp(a+b*(T-c)-1)] [Resp = exp(a+b*T+c*T2)]

0,416 0,446 0,466

Talajnedvesség intervallumok (Vol%) Talajnedvesség intervallumok (Vol%) Talajnedvesség intervallumok (Vol%)

--- 253,7987
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4.3.3. A talajh mérséklet és talajnedvesség interaktív hatása a 

talajlégzésre 

Interakciót feltételezve a talaj nedvességtartalma és h mérséklete között exponenciális és Lloyd-

Taylor féle h mérsékleti válaszgörbe esetén ismét 4, míg Gauss típusú h mérsékleti válaszgörbe 

esetében 5 különálló talajnedvesség-intervallumot találtunk (7c táblázat), és az intervallumok 

közötti talajnedvesség küszöbértékek, akárcsak az additív nedvességhatás vizsgálatánál, szintén 

nagyon hasonlóak voltak a különböz  h függvények használata esetén. Ezúttal a különböz  

talajnedvesség-intervallumokra illesztett h függvények paraméter értékei között nem találtunk 

trendet. Az illesztett függvények görbéi metszik egymást (11. ábra), ami azt jelenti, hogy a 

talajlégzésre nézve optimális talajnedvesség függ a h mérséklett l. 

 A talajnedvességet interaktív prediktorként integrálva a modellbe ismét a Gauss modell 

adta a legjobb (legalacsonyabb) AIC értéket, míg az exponenciális modell megtartotta a 

legmagasabb AIC értéket (6. táblázat). Az F-teszttel elvégzett vizsgálat szerint azok a modellek, 

amelyekben a talajnedvesség interaktív prediktorként szerepel, szignifikánsan jobb illeszkedést 

mutattak azokkal a modellekkel szemben, amelyekben a talajnedvesség additív prediktor 

(8. táblázat). Így összességében a hatéves adatsorra a Gauss h mérséklet-függvény illeszkedett a 

legjobban, a talajnedvességet interaktív prediktorként vonva be a modellbe. 

 

8. Táblázat – A nedvességhatást modellez  megközelítések összehasonlítása az F-teszt segítségével. 

 

F teszt
szabadsági 

fok
p-érték F teszt

szabadsági 
fok

p-érték

Exponenciális függvény 52,02 3 , 708 <2,2*10-16 42,012 3 , 705 <2,2*10-16

Lloyd-Taylor függvény 66,02 3 , 707 <2,2*10-16 13,651 3 , 704 1,16*10-8

Gauss függvény 77,81 2 , 708 <2,2*10-16 7,927 10 , 698 3,79*10-12

A h mérséklet-függés modellje
nincs nedvesség hatás vs.additív hatás

additív hatás vs. interakció nedvesség és 
h mérséklet között

 

 

4.3.4. Megvitatás 

Az eredmények azt mutatják, hogy a gyakorta széls ségesen száraz körülmények ellenére a 

talajlégzés a vizsgált félszáraz erd ssztyeppben is els sorban h mérsékleti kontroll alatt áll. Ez 

arra utal, hogy a talajlakó szervezetek jól adaptálódtak a száraz körülményekhez. Ráadásul a 

h mérséklet széles tartománya ebben az ökoszisztémában önmagában is alapvet  hatást fejt ki a 

talajfolyamatokra. A talajlégzés h kontrolljának empírikus megközelítéseit számos szerz  

áttekintette már (e.g. KIRSCHBAUM 1995, KÄTTERER és mtsai 1998, FANG & MONCRIEFF 2001). 
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A legtöbben, ökoszisztémák széles skáláját vizsgálva, megegyeznek a pozitív h mérséklet – 

talajlégzés összefüggésben. Azonban ennek a pozitív összefüggésnek a részletei már vita tárgyát 

képezik. 

 Bár a talajlégzés és a talajfelszín közeli h mérséklet közötti exponenciális összefüggés 

az általam vizsgált erd ssztyepp ökoszisztémában is szignifikáns volt, azt találtam, hogy a 

Lloyd-Taylor függvény ez el bbinél jobban illeszkedik az adataimra (6. táblázat). LLOYD & 

TAYLOR (1994) tanulmányukban a szubtrópusoktól a hideg égövig a legkülönfélébb erdei, gyepi 

és vizes ökoszisztémák standardizált terepi adataival dolgoztak, és ezekre építették fel 

modelljüket, mely így a környezeti tényez k szélesebb tartományára illeszkedik. Adataim 

alapján azonban talajh mérséklet – talajlégzés összefüggésre mégis a Gauss (harangalakú) 

görbe adta a legjobb illeszkedést (6. táblázat), ami optimális h mérsékletet jelez 35°C körül 

(9. ábra), és ennek megfelel en maximumot a talajlégzésben. Hasonló összefüggést találtak más 

tanulmányokban is, pl. sivatagi körülmények között (PARKER és mtsai 1983), vagy ausztrál 

eukaliptusz erd k talajában (O'CONNELL 1990), illetve észak-európa mez gazdasági, podzolos 

erdei és ültetvény talajaiban (TUOMI és mtsai 2008). Terepi körülmények között a talajlégzés 

optimum-h mérséklete csak er s környezeti kényszerek között detektálható, mint amilyenek a 

nagy h mérséklet-ingadozások, az er s vízlimitáció, vagy az alacsony labilis szervesanyag-

tartalom el idézte szubsztrátlimitáció (PARKER és mtsai 1983, SCHIMEL & GULLEDGE 1998, 

REICHSTEIN és mtsai 2002, 2003). Máskülönben a várható optimális h mérséklet magasabb, 

minthogy az terepi körülmények között el fordulhatna, így a mért tartományban a talajlégzés 

értékei általában folyamatos növekedést mutatnak a h mérséklettel. Tehát a h mérséklet – 

talajlégzés függvények illeszkedésének jósága nagyban függ attól a h mérsékleti tartománytól, 

amelyben az adatokat gy jtötték. Ez megmagyarázhatja, hogy KÄTTERER és mtsai (1998) az 5 és 

35°C közötti h mérsékleti tartományban miért nem találtak különbséget ezen függvények 

illeszkedése között laboratóriumi tanulmányokból gy jtött adatokra, ahogyan FANG és 

MONCRIEFF (2001) sem. ÅGREN és mtsai (1991) áttekintették a terepi adatokon nyugvó 

empírikus modelleket, és arra jutottak, hogy a talaj mikrobiális aktivitása és a növények 

gyökérlégzése csak 0 és 30°C között növekszik exponenciálisan, míg 30°C felett a talajlégzési 

ráta emelkedése lassul, míg végül magasabb h mérsékleten a talajlégzés már gátlódik. Ez a 

jelleg enzimgátlás, vagy akár a növényi és mikrobiális sejtekben lezajló élettani folyamatok 

következménye is lehet magas h mérséklet hatására. TUOMI és mtsai (2008) modellek 

összehasonlítása során szintén arra a következtetésre jutottak, hogy a Gauss modell a 

legalkalmasabb a heterotróf talajlégzés leírására. Vizsgálataim során a talajlégzést < 0 és > 50°C 

közötti h mérsékleti tartományban mértem a hat év folyamán (1. táblázat). Így alkalmam nyílt 

h mérsékleti széls ségek, és ezek ökoszisztémára gyakorolt hatásainak detektálására a terepen. 
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Ilyen széles h mérsékleti tartományban az els fokú exponenciális modell nem t nt a 

legalkalmasabbnak a h mérséklet és a talajlégzés közötti összefüggés leírására. 

 Egyetlen enzim m ködése jól leírható az elméleti Arrhenius-függvénnyel. A talajlégzés 

mérése során azonban egy komplex enzim kompozícióval találkozunk, ahol eltér  struktúrájú 

enzimek változatos aktiválási energiával, tehát a m ködésükhöz szükséges eltér  h mérséleti 

igényekkel fordulnak el  egymás mellett. A félig empírikus Lloyd-Taylor modellben az 

aktiválási energia növekedése a h mérséklettel adódhat abból, hogy a több különböz  aktiválási 

energiájú enzim közül magasabb h mérsékleten a magasabb aktiválási energiájúak is 

m ködésbe lépnek. A h mérséklet további emelkedésével ugyanakkor a különböz  enzimek 

eltér  id pontban sorban el is érhetik a denaturáció állapotát, így megfelel en magas 

h mérsékleten elkezdhet csökkenni a respiráció aktivitása. Tehát adott enzimösszetétel 

aktivitásának a talajban minden bizonnyal van optimális h mérséklete, amely h mérsékleten a 

legtöbb enzim aktív, és amely felett a talajlégzés csökken. A jelenség, úgy t nik, haranggörbével 

jól leírható, azonban ilyen magas h mérsékleten végzett vizsgálattal LLOYD & TAYLOR (1994) 

nem foglalkozott. A talaj gyökérlégzésének és mikrobiális aktivitásának optimális h mérséklete 

változhat a talaj nedvesség- és szervesanyag-ellátottságával (DAVIDSON és mtsai 2006). A 

növekv  talajnedvességgel és labilis szervesanyag-tartalommal a talajlégzés h mérsékleti 

toleranciája (a harangalakú válaszgörbe szélessége) is növekedhet. Az általam vizsgált 

széls séges h gazdálkodású, alacsony víztartó képesség  és jól átszell zött homoktalajban a 

szervesanyag hosszú távú felhalmozódása csekély, és a talaj gyakran teljesen kiszárad. Ezért 

terepi körülmények között, a tapasztalt széles h mérsékleti tartomány mellett, a szezonális 

dinamika során jelentkez  id leges szubsztrátkimerülés, vagy korlátozott szubsztráthozzáférés is 

hozzájárulhat a talajlégzés h mérsékleti optimumának detektálhatóságához. 

 Vizsgálataim alapján a nyárcserjés homokpusztagyepben a CO2 kibocsátás optimális 

h mérséklete 30 és 40°C között volt (9. ábra), ami egybevág más szerz k eredményeivel 

(ÅGREN és mtsai 1991, O'CONNELL 1990, PARKER és mtsai 1983, TUOMI és mtsai 2008). 

Azonban a görbe alakja az optimális h mérséklet felett még tisztázatlan, mivel itt az igen kevés 

mért adatnak nagyon magas a varianciája. Ugyanezért nem detektálható a h mérsékleti optimum 

megváltozása sem a környezeti feltételek megváltozásával (DAVIDSON és mtsai 2006). Nem 

valószín , hogy a h mérsékleti válaszgörbe szimmetrikus lenne, de ennek a kérdésnek a 

tisztázása laboratóriumi kísérleteket igényel, valamint megkívánja a talajokban zajló enzim-

degradációs folyamatok jobb megértését természetes körülmények között. 

 A nedvesség hatása a talajlégzés h érzékenységére igen bonyolult, és ezidáig 

megválaszolatlan kérdés. Míg számos használható matematikai modell létezik a Q10 

(h érzékenység) változásainak leírására változó h mérséklet mellett, némelyik még némi 
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mechanisztikus alappal is rendelkezik (LLOYD & TAYLOR 1994), addig nincs eszközünk a 

nedvesség-tartalommal változó h érzékenység általános formalizálására. Néhány tanulmányban 

azonban beszámoltak h - és nedvességfügg  Q10 értékr l (XU & Qi 2001, XU és mtsai 2004). A 

talajlégzés h érzékenysége csökkenhet a szárazsággal (BORKEN és mtsai 1999, REICHSTEIN és 

mtsai 2002), vagy a változó csapadék mintázattal (HARPER és mtsai 2005). Vizsgálataim szerint 

a félszáraz homoki vegetáció-mozaikban jól detektálható küszöbértékek voltak megfigyelhet k 

a talajlégzésre ható talajnedvességben. Több szerz  figyelt már meg nedvesség küszöbértékeket 

különböz  ökoszisztémákban, amin túl a talajlégzés h érzékenysége megváltozott (DAVIDSON 

és mtsai 1998, REICHSTEIN és mtsai 2002, REY és mtsai 2002). Fang és Moncrieff (2001) 

valamint TINGLEY és mtsai (2006) a talajnedvesség limitáló hatását csak annak széls ségeinél 

figyelték meg. EMMETT és mtsai (2004) valamint SOWERBY és mtsai (2008) egy klímaváltozást 

szimuláló terepi kísérlet-sorozatban szintén azt találták, hogy a szén mineralizációja közepes 

nedvességi viszonyok között els dlegesen h mérsékleti kontroll alatt áll, és csak nagyon magas 

vagy nagyon alacsony nedvességtartalom mellett válik a víz szabályozó tényez vé. A 

küszöbértékek feltehet en közösség-specifikusak, mivel a vízellátottságot korlátozó tényez k 

(pl. a talaj fizikai, vagy a bióta élettani sajátosságai) a különböz  él helyeken igen eltér k 

lehetnek. Esetünkben a talajnedvesség küszöbértékei (0,6 Vol%, 4,0 illetve 4,8 Vol%, 6,9 illetve 

7,0 Vol% és 9,1 Vol%) a vizsgált ökoszisztéma m ködési sajátosságaira utalnak (7. táblázat, 

10-11. ábra). A szabadföldi vízkapacitás (pF 2,1, azaz -12 kPa) értéke 8,0 Vol% körül van 

ebben a durva homoktalajban (KERTÉSZ 1991). Mintegy 7,0 Vol% felett itt a vegetációt és a 

mikrobiális aktivitást valószín leg már nem limitálja a nedvesség. Efelett már a túl magas 

nedvességtartalom limitálhatná ugyan a biológiai aktivitást, de ez az állapot természetes 

körülmények között, egy kiadós es  után legfeljebb néhány óráig állhat fenn. Ilyen magas érték 

az összes mérés 24%-ában volt megállapítható. Járulékos hatása azonban a magas nedvesség-

tartalomnak, hogy a keletkezett szén-dioxid részben oldódik a vízben, így csökkentve az aktuális 

CO2 kibocsátást. KRÄMER & GREEN (2000) készített egy vízpotenciál kategóriákból álló 

táblázatot, ahol a kategória határok a talaj mikrobiális folyamatainak limitációit tükrözik. Ebben 

a táblázatban a -20 és -100 kPa közötti mátrix potenciál (ami 8,0 illetve 4,0 Vol%-nak felel meg 

a durva homoktalajban) jelenti az optimális tartományt a lebontáshoz, amikor a baktériumok 

intenzíven szaporodnak a talaj pórusaiban. Az általunk vizsgált durva homoktalajban 4,0 és 

7,0 Vol% között a nedvességtartalom alkalmas még a viszonylag vízigényes szervezetek 

vízfelvételére is. 4,0 Vol% (-100 kPa) körül a biológiai aktivitásban változás látszik, ami a 

talajlégzés h érzékenységét megváltoztatja, és növekv  nedvesség-limitáció figyelhet  meg 4,0 

Vol% alatt (10-11. ábra). A vizsgálatok során talált legalacsonyabb talajnedvesség küszöbérték 

0,6 Vol%, ami gyakorlatilag megegyezik a becsült hervadásponttal (pF 4,2 /-1600 kPa/, ami 
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kb. 1 Vol%) ebben a durva homoktalajban. A baktériumok számára ez lehet a vízfelvétel alsó 

határa. Ez alatt a talajból a vízfelvétel már igen korlátozott. Ugyanebben a talajban, 

laboratóriumi körülmények között, SZILI-KOVÁCS és mtsai (2000) csak a hervadáspont (pF 4,2; 

~1 Vol%) felett tudták szabadonél  nitrifikáló baktériumok m ködését detektálni, és ezek 

aktivitása addig n tt, amíg a talaj nedvességtartalma meg nem haladta a szabadföldi vízkapacitás 

értékét (pF 2,1; ~7-8 Vol%). A hervadáspont alatt valószín leg nincs már szignifikáns 

bakteriális aktivitás. Azonban ebben a homoki ökoszisztémában a legtöbb növényfajnak vannak 

mikorrhizái, vagy más gyökérhez kapcsolt gomba struktúrái, amelyek segítik a vízfelvételét 

(KOVÁCS & SZIGETVÁRI 2002). Így a talaj biológiai aktivitása valószín leg egy csökkent 

intenzitású gomba- és gyökérlégzésre korlátozódik a 0,6 Vol% alatti nedvesség-tartományban. 

A gombák m ködésének alacsony vízigényét, valamint a növényekkel való kapcsolataik 

fontosságát száraz talajokban COLLINS és mtsai (2008) is megfigyelték. 

 Bár a talajfolyamatok nedvesség-limitációja nyilvánvaló volt a vizsgált félszáraz 

ökoszisztémában, a h mérséklet szabályozó szerepe a talajlégzésre nézve olyan kifejezettnek 

bizonyult, hogy a havi id léptéket tekintve gyakran elfedte a talajnedvesség közvetlen hatását. 

Ráadásul a talajnedvesség és a h mérséklet hatása a talajlégzésre sok esetben ellentmondásos 

volt (forró, száraz nyár; nedves, h vös sz), ami az elkülönítésüket még nehezebbé tette. Egyik 

módszer a talajlégzés nedvesség-érzékenységének vizsgálatára, hogy h független, standardizált 

talajlégzés értékeket számolunk a talajlégzés – h mérséklet függvény felhasználásával, majd 

megvizsgáljuk ezen standardizált talajlégzés értékek talajnedvesség-függését (DAVIDSON és 

mtsai 1998). Ebben az esetben azonban fel kell tennünk, hogy a h mérsékleti és nedvesség-

hatások között nincsen interakció. Ráadásul az eredmény érzékeny az illesztett h mérséklet 

függvényre, ami továbbá szintén lehet h függ , míg az exponenciális függvény feltételezi, hogy 

a h hatás nem függ az alkalmazott h mérsékleti tartománytól (FLANAGAN & JOHNSON 2005, XU 

és mtsai 2004). Standardizált talajlégzés használata esetén a választott referencia h mérséklet 

szintén befolyásolja az illeszkedést (RODRIGO és mtsai 1997, KÄTTERER és mtsai 1998). 

 Az általam vizsgált homoki erd ssztyepp mozaikban a talajlégzés közvetlen nedvesség-

függése csak 15°C felett volt kimutatható. WILDUNG és mtsai (1975) Washington állam déli-

középs  részén egy száraz cserjés-sztyepp gyepjében szintén hasonló küszöbértéket figyeltek 

meg a talajlégzésben. Valószín leg a víz hozzáférhet sége a biológiai aktivitásnak csak egy 

bizonyos intenzitása felett korlátoz, amikor a h mérséklet korlátozó hatása a biológiai 

aktivitásra már nem olyan kifejezett. FERNANDEZ és mtsai (2006) hasonló h mérsékleti határt 

találtak a talajlégzésben, hideg sivatagi ökoszisztémában, ahol 15,7°C felett a talaj aktivitása 

drámaian reagált a nedvességre, és csökkenni kezdett a talajnedvesség csökkenésével. A 

nedvesség és h mérséklet küszöbértékei feltehet en társulás-specifikusak, mivel a növényi és 
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mikrobiális vízfelvételt és a szubsztrát-felhasználást szabályozó tényez k (pl. a talaj fizikai 

sajátságai, vagy a szervezetek felépítése és élettani m ködése), valamint az id járási tényez k 

napi-évszakos menete és széls értékei igen eltér ek lehetnek. A vizsgált erd ssztyeppben a 

száraz nyarak vízlimitált, forró id szakai váltakoznak a tavaszi és szi, általában nedvesebb és 

h vösebb id járással. Ezekben a h vösebb id szakokban a sokkal er sebb talajh mérséklet 

kontroll gyakran elfedi a gyengébb talajnedvesség-hatást (LELLEI-KOVÁCS és mtsai 2008), míg 

nyáron a talajnedvesség válik fontosabbá. Id beli niche megosztás, környezeti feltételek szerinti 

elkülönülés fejez dik ki az ökoszisztémán belüli funkciós csoportok (ével , hidegt r  füvek, 

nyári egyévesek, C3-as és C4-es fajok stb.) aktivitásának id beli mintázatában (PRÉCSÉNYI és 

mtsai 1977). A gyökér aktivitás, és különösen a mikrobiális aktivitás, akár rövid távon is 

megváltozhat a talajnedvességgel és a talajh mérséklettel, ezzel lépcs zetes, küszöbszer  

változásokat idézve el  a talajlégzés nedvesség- és h érzékenységében. A környezeti 

tényez knek a klímaváltozás során végbemen  tartós megváltozása (h mérséklet, csapadék-

mintázat) azonban már akár maradandó változást is okozhat a társulás m ködésében és 

összetételében. 
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4.4. Az éves CO2 kibocsátás 

4.4.1. A talaj éves CO2 kibocsátásának becslése különböz  modellek 

alapján 

A fenti modellek értékelésének céljából, a becsült paramétereik alapján (7. táblázat), 

számítottam minden egyes modellre az éves kibocsátott CO2 mennyiséget (9. táblázat). A 

legmagasabb átlagos éves kibocsátás az exponenciális h mérséklet-függvénnyel számolva 

adódott, akár a hat év átlagát, akár minden egyes évet külön-külön tekintünk. A legmagasabb 

hatévi átlagos kibocsátás értéket attól függetlenül is az exponenciális h mérséklet-függvénnyel 

kapjuk, hogy miként kezeljük a talajnedvességt l való függést (9. táblázat). Ha azonban a 

nedvesség figyelembevétele szerint évenként elemezzük a CO2 kibocsátási adatokat, akkor 

például a klimatikus szempontból átlagos 2005. és a széls ségesen száraz 2003. évre végzett 

modell-becslések (9bc táblázat) jelent s évek közötti különbségeket mutatnak. Az átlagos évi 

talajlégzés becsléseinek összehasonlítása, a talajnedvesség figyelembevételének módja szerint, 

kicsi és különböz  irányú eltéréseket mutatott. Ha azonban a talajnedvességet nem vettem 

figyelembe, mindhárom modell magasabb éves respirációt becsült a széls ségesen forró nyarú 

és száraz 2003-as évre, míg a talajnedvességgel is számoló modellek magasabb értékeket 

becsültek az átlagos 2005-ös évre (9bc táblázat). 

 A CO2 kibocsátás hatéves átlagában az általánosan használt, nedvességhatás 

figyelembevétele nélkül alkalmazott exponenciális h mérséklet-függvény, valamint a 

statisztikailag legjobbnak adódott, interaktív nedvességhatással számított Gauss függvény 

becslése között 9,8% volt a különbség. Ez az eltérés 2003-ra 15,4%, 2005-re 7,4%-nak adódott. 
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9. táblázat – Éves CO2 kibocsátás (g C m-2 év-1) a vizsgált vegetációban, különböz  modellekkel 
becsülve a) átlag a 2003 – 2008 id szakra; b) 2003-ban; c) 2005-ben. 

 

a)
A h érzékenység 

függvénye
A talajnedvességt l 

eltekintve
Additív h mérséklet- és 

nedvesség-hatás
Interakció h mérséklet és 

nedvesség között

Exponenciális 137,66 139,75 133,42
Lloyd-Taylor 127,29 123,10 123,65
Gauss 125,04 130,29 124,22

b)
A h érzékenység 

függvénye
A talajnedvességt l 

eltekintve
Additív h mérséklet- és 

nedvesség-hatás
Interakció h mérséklet és 

nedvesség között

Exponenciális 138,26 123,91 127,98
Lloyd-Taylor 118,66 105,82 113,84
Gauss 125,34 117,06 116,92

c)
A h érzékenység 

függvénye
A talajnedvességt l 

eltekintve
Additív h mérséklet- és 

nedvesség-hatás
Interakció h mérséklet és 

nedvesség között

Exponenciális 134,99 139,89 136,73
Lloyd-Taylor 114,65 120,95 122,59
Gauss 119,42 128,59 124,99  

 

4.4.2. Megvitatás 

A kiszámított átlagos évi talajlégzés értékek a vizsgált félszáraz homoki erd ssztyeppben 123,10 

és 139,75 g C m-2 év-1 között mozogtak. Ezek az értékek igen alacsonyak az irodalmi adatok 

túlnyomó többségéhez viszonyítva, bár RAICH & SCHLESINGER (1992) hasonlóan alacsony éves 

talajlégzés értékekr l számolt be sivatagi cserjés vegetációban (224 g C m-2 év-1). RICHARDSON 

és mtsai (2006) respirációs modelleket elemz  munkájában egy kanadai gyepi ökoszisztémában, 

modellt l függ en 250-350 g C m-2 év-1 között változott a számított éves CO2 kibocsátás. Egy 

észak-amerikai félszáraz gyepben a vegetációs id szakban az átlagos CO2 kibocsátás 

728 g C m-2 volt, míg a nyugalmi periódusban csupán 86 g C m-2 (FRANK és mtsai 2002). Egy 

országos lépték , éves talajlégzést modellez  tanulmányban Magyarországon a legalacsonyabb 

éves talajlégzés 380-400 g C m-2 év-1 volt, melyet az egész Alföld homoki erd ssztyepp régióira 

számítottak ki (ÁCS & BREUER 2006). Ez a magasabb érték a vizsgálat eltér  léptéke 

következtében, az erd ssztyepp ökoszisztéma magasabb produktivitású erd foltjainak bevonása 

miatt adódhatott. Az általam számított alacsony értékek leginkább a viszonylag kicsi 

gyökérbiomassza és az alacsony talaj szervesanyag-tartalom következményei lehetnek ebben a 

durva homoktalajban, amint azt a szénforgalom alacsony volumene is mutatta más cserjés 

ökoszisztémákhoz viszonyítva a VULCAN projektben (BEIER és mtsai 2009). 
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 Az exponenciális modellel számított éves CO2 kibocsátás mindig magasabbnak adódott a 

Lloyd-Taylor és a Gauss modellel számított értéknél, függetlenül attól, hogy a talajnedvességet 

hogyan vettem figyelembe (9. táblázat). Ezen jelenség fontossága csak növekedhet egy 

melegebb és kevésbé el rejelezhet  klíma kialakulásakor. 
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4.5. A térségre jósolt klímaváltozás várható hatása a szénforgalomra 

 

Az eltér  modell-becslések alapján számított átlagos éves talajlégzés értékek viszonylag kevéssé 

különböznek egymástól (9a táblázat). Az egyes éveket tekintve (9bc táblázat) azonban sokkal 

figyelemreméltóbb különbségeket találhatunk a modell-becslések között. A teljes id szakra és a 

csúcs vegetációs id szakra vonatkozó átlagos h mérséklet és csapadék értékeket tekintve 

(1. táblázat) a 2005-ös év átlagos évnek számít, jól reprezentálva a 30 éves klíma átlagot. Ezzel 

szemben 2003-ban széls ségesen meleg és száraz vegetációs id szakunk volt (1. táblázat). 

Minden modellünk, amely a talajnedvességet nem veszi figyelembe, 2,4 - 4,7%-kal magasabb 

éves CO2 kibocsátást jósol 2003-ra, mint 2005-re, míg a talajnedvesség hatását is magukban 

foglaló modellek 2003-ra 6,8 - 14,3%-kal alacsonyabb éves kibocsátott CO2 mennyiséget 

jeleznek, mint 2005-re (9bc táblázat). Ez azt jelenti, hogy a talajnedvesség egyre fontosabb 

korlátozó tényez t jelent az ökoszisztéma talajlégzésére nézve az egyre valószín bben 

jelentkez  széls séges körülmények között. Az Európára vonatkozó regionális klímaszcenáriók 

(PRUDENCE FINAL REPORT 2005, CHRISTENSEN és mtsai 2007) részletes elemzéseinek 

megfelel en néhány fokos (3,1-3,5°C) általános melegedés várható a század végére. Ezen a 

tendencián belül Európa kontinentális és mediterrán része, Magyarországot is beleértve, 

melegebb nyarakkal számolhat. A nyári melegedéssel együtt ezen országok 5-10%-kal kevesebb 

csapadékra is számíthatnak, a déli irányban egyre növekv  szárazsággal. A hatéves adatsorból 

kiválasztott két év (2003 és 2005) id járási különbségei jól mutatják a klímaváltozás fenti 

tendenciáit. 2003-ban a vegetációs id szak és a csúcs vegetációs id szak középh mérséklete 1 

illetve 2°C-kal magasabb volt, mint 2005-ben (1. táblázat). A csapadék mennyisége ugyanezen 

id szakokban 43 illetve 73%-kal alacsonyabb volt, mint 2005-ben. A Gauss modellel interaktív 

talajnedvesség-hatás mellett végzett számítások alapján, amely modell a legjobb illeszkedést 

adta a vizsgált adatsorra, 6,5% csökkenésre lehet számítani az éves széndioxid-kibocsátásban, a 

széls séges szárazság rövid távú hatásaként. Ugyanezt a tendenciát várhatjuk azonban hosszú 

távon is, feltehet en a primer produkció, a talaj mikrobiális aktivitásának és a lebontó 

folyamatok növekv  korlátozottságának eredményeként. Ezek a trendek végül a teljes 

szénforgalom volumenének csökkenéséhez vezethetnek, sivatagosodást eredményezve. 
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5. Összefoglaló 

 
A talajh mérséklet, a nedvesség, a szervesanyag-tartalom és a talajélet szabályozó szerepét, 
valamint a szimulált klímaváltozás hatását vizsgáltam a talajlégzésre egy terepkísérlet során a 
félszáraz Pannon homoki erd ssztyeppben. A vizsgált alacsony produktivitású, talajában csekély 
szervesanyag-tartalmú ökoszisztéma típus nagy területeket borít a Földön, a szénforgalmáról 
mégis igen korlátozott ismereteink vannak. A kísérletben csapadék-kizárást és passzív éjszakai 
melegítést alkalmaztunk a globális felmelegedés és a régióban várható szárazodás hatásainak 
vizsgálatára. A 2003-2008-ig április és november között havonta mért talajlégzés értékek igen 
alacsonynak bizonyultak (0,09 - 1,94 mol CO2 m

-2 s-1), a tápanyagszegény, durva homoktalaj 
mérsékelt biológiai aktivitásának és alacsony humusztartalmának megfelel en. A talajlégzés 
napi és évszakos menetét, valamint évek közötti változásait vizsgálva a különböz  
id léptékekben más-más tényez  bizonyult meghatározónak. Míg a napi felbontást tekintve a 
h mérséklet a meghatározó, évszakosan téli h mérséklet- és nyári vízlimitáció mutatkozott, az 
évek közötti összehasonlításban pedig az éves csapadék t nt fontosnak a CO2 kibocsátás 
intenzitásának meghatározásában. 
 Az éjszakai passzív melegítés a talaj fels  1 cm-es rétegének h mérsékletét átlagosan 
1,5°C-kal növelte hajnalra. A szárazságkezelés a talaj nedvességtartalmát a 6 év átlagában a 
kontroll értékének 15%-ával csökkentette, de ez a csökkenés kizárólag a kezelések idejére 
(május-június) korlátozódott. A CO2 kibocsátás intenzitása mind a h -, mind a szárazságkezelés 
hatására csökkent, amiben közrejátszhatnak még a kezelések közvetett hatásai is, mint például 
az éjszakai melegítés részleges csapadék-, illetve harmatkizárása. 

Az avarbontás és az avarhullás vizsgálatai egyenes összefüggést mutattak az adott évben 
hullott avar és az egy évvel korábbi éves csapadék között, ami a lebontás szempontjából a 
szubsztrátképz dés és az id járási tényez k id beli eltolódását mutatja. 

A hatéves adatsor alapján a talajh mérséklet és talajnedvesség talajlégzésre gyakorolt 
hatásának empírikus modelljeit dolgoztam ki és hasonlítottam össze. Az eredmények azt 
mutatják, hogy ebben a félszáraz ökoszisztémában a talaj CO2 kibocsátásának f  limitáló 
tényez je a talajh mérséklet, míg a talajnedvesség kisebb, de szintén szignifikáns hatást 
gyakorol rá. A nedvesség a talajlégzés h érzékenységére gyakorolt hatásának küszöbértékeit 
azonosítottam 0,6, 4,0 és 7,0 Vol%-nál, szinte minden modellben, amely értékek megegyeznek a 
biológiai aktivitás ismert határértékeivel ebben a durva homoktalajban. A talajlégzés legjobb 
modellje ebben a félszáraz ökoszisztémában a Gauss h mérséklet-függvény lett, melyben a 
talajh mérséklet és a talajnedvesség hatása interakcióban van. A talaj aktivitásának változása az 
optimális h mérséklet felett azonban még nem tisztázott, így további terepi és laboratóriumi 
vizsgálatok szükségesek ennek a kérdésnek a tisztázására. 

A különböz  modellekkel becsült éves CO2 kibocsátási értékek, hasonlóan más alacsony 
produktivitású, félszáraz ökoszisztémához, igen alacsonyak voltak. A becsült éves CO2 fluxusok 
tendenciái azt mutatják, hogy a hagyományos exponenciális h mérsékleti függvény 
használatával, illetve a talajnedvesség hatásának figyelmen kívül hagyásával, a talajlégzést 
felülbecsüljük. Bár a modell-predikciók különbségei csekélyek, a modell választás az egyre 
széls ségesebb körülmények között egyre fontosabbnak t nik. 

Mindezek alapján a jöv ben csökkenést feltételezhetünk a vizsgált ökoszisztéma anyag-
forgalmának méretében és sebességében az el rejelzett klímaváltozás következményeként. 
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6. Summary 

 
The effects of soil temperature, moisture, organic matter, soil biota and the influence of 
simulated climate change on soil respiration were studied in a field experiment on 4 m × 5 m 
plots in the semiarid temperate Pannonian sandy forest-steppe. The studied ecosystem type has 
low productivity and low soil organic matter content, and covers large areas on the Earth, yet 
data on soil carbon fluxes are still limited. The experimental plots were exposed to either rain 
exclusion or passive nocturnal warming, or served as ambient control. Soil respiration rate – 
measured monthly between April and November from 2003 to 2008 – remained very low (0.09 
– 1.94 mol CO2 m

-2 s-1) in accordance with the moderate biological activity and low humus 
content of the nutrient poor, coarse sandy soil. Specific soil respiration rate (calculated for unit 
soil organic matter content), however, was relatively high (0.36 – 10.04 mol CO2 g

-1 Corg h
-1) 

suggesting substrate limitation for soil biological activity. During the day, soil respiration rate 
was significantly lower at dawn than at midday, while seasonally clear temperature limitation in 
winter and water limitation in summer were detected. Between years, annual precipitation 
appeared to be important in determining soil carbon efflux intensity. Nocturnal warming 
increased soil temperature in 1 cm depth at dawn by 1.5°C on the average, and drought 
treatment decreased topsoil (0-11 cm) moisture content by 15% of the control value. Nocturnal 
warming usually prevented dew formation, that probably also influenced soil respiration. Soil 
respiration rate decreased in response to both heat and drought treatment. 

Investigations on litter decomposition and litter fall showed significant linear 
relationships between litter and precipitation in the previous year, showing a shift between 
weather events and substrate formation. 

Based on the six-year dataset, empirical models of temperature and moisture effects on 
soil respiration were developed and compared. Results suggest that in this semiarid ecosystem 
the main controlling factor for soil CO2 efflux is soil temperature, while soil moisture has less, 
although significant effect on soil respiration. Clear thresholds for moisture effects on 
temperature sensitivity were identified at 0.6, 4.0 and 7.0 Vol% by almost each model, which 
matched well to other known limits for biological activity in this coarse sandy soil. The 
relationship between soil respiration and temperature was described better by the Lloyd-Taylor 
or the Gaussian functions than the exponential function. Involving additive and interactive soil 
moisture effects further improved model fitting. The best model for soil respiration in a semiarid 
ecosystem with nutrient poor soil was the Gaussian temperature function including interactive 
soil moisture effect. However, the real shape of the curve beyond the optimum temperature is 
unclear, supposedly not symmetric, thus further field and laboratory studies are needed for its 
clarification. 

Similarly to other low productivity semiarid ecosystems, annual soil carbon efflux values 
estimated by the different models were rather low. The tendencies in the estimated annual CO2 
fluxes suggest that in case of the use of the conventional exponential temperature function 
instead of Gaussian, or neglecting soil moisture, soil respiration can be overestimated. Although 
differences between the model predictions are rather small, the model choice is increasingly 
important at more extreme conditions and under the predicted climate change. 

Based on these results, we expect a reduction in the volume and rate of organic matter 
turnover in this ecosystem in response to the anticipated climate change in the region. 
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