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1. Bevezetés és célkitűzések 

Az elmúlt években a talaj szerves anyaga (soil organic matter, SOM) összetételének és 

átalakulásának megismerésére irányuló kutatások növekvő számának oka a talajoknak a 

szénmegkötésben, a globális szénciklusban betöltött kulcsszerepe. A globális szénkörforgás 

szempontjából a talajokban végbemenő folyamatok kiemelt jelentőségűek, mivel a talajok 2500 

Gt szénkészlete 3,3-szerese a légköri és 4,5-szerese a szárazföld élő növényzetében található 

szénraktárnak (Lal, 2004). Ezért az SOM tulajdonságainak és átalakulásának minél részletesebb 

megismerése, mind természetes, mind mezőgazdasági hasznosítás alatt álló ökoszisztémák 

esetében nélkülözhetetlen a globális klímaváltozás következményeinek előrejelzéséhez (Ahn et 

al. 2009).  

Az SOM lebomlását számos biotikus és abiotikus folyamat befolyásolja. A talajok 

hőmérséklete, víz- és levegőellátottsága, valamint pH-ja jelentős mértékben hat a szerves anyag 

lebontását végző mikroorganizmusok életkörülményeire. Emellett, a talajok 

szemcseösszetételének is számottevő hatása van az SOM lebontására a szemcsék fajlagos 

felületének és a talajok porozitásának a megváltoztatásával, amik a talajok vízmegtartó-

képessége és kationcsere-kapacitása mellett számos más tényezőt is szabályoznak (Procter et 

al. 2015). A szemcseösszetétel mellett nagyon fontos szerepe van a talajok ásványi fázisának a 

szerves anyag stabilizációjában. Általánosságban, a finomabb szemcseméretű talajokban több 

szervesszén raktározódik, mint a durvább szemcseméretű talajokban (Hassink 1997; Wattel-

Koekkoek et al. 2003; Barré et al. 2014). A finom frakció mennyiségének vizsgálatán túl 

azonban viszonylag kevés kutatás foglalkozik a frakciók ásványtani összetételének 

vizsgálatával és ezek szerves anyagot stabilizáló hatásának felmérésével. Különösen fontos a 

szerves anyagok stabilizációját vizsgálni mérsékelt övi talajokban, mivel ezek a talajok az 

ásványok bonyolult keverékét, rétegszilikátokat (sok esetben 1:1 és 2:1 típusú 

agyagásványokat), kristályos oxidokat és gyengén kristályos anyagokat egyaránt tartalmaznak, 

amik különböző mértékben ugyan, de mind befolyásolják az SOM stabilizációját. 

Ezért doktori kutatásomban azt tűztem ki célul, hogy a talajok ásványi fázisának szerves 

anyagot stabilizáló hatását minél részletesebben egy fél éves inkubációs kísérlet keretében 

mérjem fel. A kutatás vezérfonalaként az alábbi célkitűzéseket tettem: i) erdős vegetáció 

talajaiban található szénraktárak kinetikai paramétereinek meghatározása; ii) az ásványi fázis 

összetételének a szervesszén átalakulására gyakorolt hatásának vizsgálata C; iii) a 

talajparaméterek hatásának felmérése a szerves anyag átalakulási folyamataira. 
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2. Alkalmazott módszerek 

A 13 vizsgált talajminta Magyarország hat helyszínéről: Soproni-hegység (4 db), Aggteleki-

hegység (3 db), Cserhát-vidék (2 db), Dél-Nyírség (2 db), Geresdi-dombság (1 db) és 

Pilis−Alpári-homokhát (1 db), a talajok felső 20 cm-éből származik. A talajok alap fizikai és 

kémiai paramétereinek meghatározásához, valamint a szerves és az ásványi fázis további 

jellemzéséhez a következő módszereket használtam: 

 desztillált vizes és KCl-os pH, valamint a karbonáttartalom meghatározása 

 összes szervesszén (TOC)-tartalom, oldott szervesszén (DOC)-tartalom és az összes 

oldott nitrogén (TSN)-tartalom meghatározása TOC/TN analizátoron (TOC-L, TN-L, 

Shimadzu) 

 szilárd fázis összes N-tartalom meghatározása a Kjeldahl módszer alapján 

 kationcsere-kapacitás meghatározása 

 Fe, Mn és Al elemek koncentrációjának mérése a ditionit-citrátos-bikarbonátos és az 

ammónium-oxalátos kioldással kinyert oldatokból mikrohullámú plazma 

atomemissziós spektrométeren (MP-AES 4200, Agilent Technologies) 

 talajok szemcseméret-eloszlás vizsgálata pipettás módszerrel 

 Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (Bruker Vertex 70) használata a 

talajok ásványi összetevőinek (főként az agyagásványok), valamint a talajok szerves 

anyagát felépítő funkciós csoportok azonosításához, emellett egyes karakterisztikus 

sávok kiválasztásával indexek számolása (pl. aromaticitási index) 

 Röntgen-pordiffrakciós mérés (Rigaku Miniflex 600 diffraktométer) a talajok 

agyagfrakciójában (<2 µm) található ásványok kvalitatív és kvantitatív 

meghatározásához 

 δ13C stabilizotóp-elemzések izotóparány-mérő vivőgázas tömegspektrométeren (IRMS, 

Delta plus XP, Thermo Finnigan) a fél éves inkubáció alatt a talajok δ13C érték 

változásainak nyomon követéséhez, illetve a talajok és a hozzájuk adott friss 

növénymaradvány (kukorica) δ13C értékeit felhasználva a CO2 szénforrásainak (alap 

légzés, kukorica mineralizációja és „priming” hatás) elkülönítéséhez és a stabilizált 

kukorica mennyiségének kiszámításához 

 

A talajok szerves anyagának lebomlását fél éves inkubációs kísérlet során vizsgáltam. A 

talajokhoz kukoricaszárat adtam hozzá (talajmintánként három ismétléssel és egy kontrollal) 

azért, mert a kukorica hozzákeverése egyrészt új, friss szervesanyag hozzáadódást jelent a 
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talajok számára, és ezáltal megváltoztatja a lebontás dinamikáját, másrészt izotópos 

különbséget eredményez az eredeti és a kukoricával kezelt talajok között. A 163 napos 

inkubáció alatt a mintákat egyenletes hőmérsékleten (20°C) és állandó nedvességviszonyok 

mellett (a talajok szabadföldi vízkapacitásának 70%-ára beállítva), sötétben tartottam és 

meghatározott időközönként (3., 8., 15., 30., 51., 79., 107., 135. és 163. napon) mértem a 

talajlégzést. A talajból származó CO2 kibocsátást 2M NaOH oldatban fogtam fel, és 1M HCl-

es titrálással határoztam meg a keletkező CO2 mennyiségét. Emellett a kilélegzett CO2 

mintákból szilárd karbonát fázist képeztem SrCl2 felhasználásával az IRMS mérésekhez. 

Az inkubáció alatt mért CO2 értékekre elsőrendű, exponenciális, két szénraktárral számoló 

kinetikai modellt illesztettem és a két szénraktár lebomlásának sebességi állandóit az egyenlet 

linearizálásával, az un. „maradékok módszere”-ével határoztam meg. A talajok 

mineralizációjának mérőszámai (kumulatív CO2 kibocsátás, stabilizálódott kukorica 

mennyisége, „priming” effektus, bomlási sebességi állandó és átlagos tartózkodási idő) és a 

talajok szerves és ásványi paraméterei közötti kapcsolatot Pearson-féle korreláció-elemzéssel 

és lineáris regresszió-elemzéssel vizsgáltam. A talajok közötti különbségeket egytényezős 

varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltam, a Tukey-féle post hoc tesztet használva. 

 

3. Az eredmények összefoglalása (tézisek) 

1. Kutatásomban igazoltam, hogy a talaj szilárd fázisának ásványi összetétele erősebben 

hat a szerves anyagok lebomlására (ill. annak gátlására), mint a talajok 

agyagfrakciójának mennyisége.  

2. Míg a nemzetközi szakirodalmi források a talaj szerves anyagok stabilizálásában 

elsősorban a duzzadó agyagásványok fontosságát hangsúlyozzák, addig eredményeim 

alapján ezeknél az ásványoknál az Al- és Fe-oxidok, valamint az illit tartalom 

jelentősebb szerepet játszhatnak. 

3. Kutatásomban igazoltam, hogy a talaj szerves anyagának átalakulására vonatkozóan 

mind a kétértékű (Fe2+ és Mn2+), mind pedig a háromértékű (Al3+, Fe3+) ionoknak nagy 

szerepük van a talaj szerves anyagok kémiai stabilizációjában. Ez a szakirodalmi 

források alapján a szerves anyagok és a többértékű fémioniok között kialakuló 

kationhidaknak köszönhető. Bár a szakirodalmi források elsősorban a Fe3+ fontosságát 

hangsúlyozzák, az általam vizsgált magyarországi talajokban az Al3+-nak erősebb 

szervesanyag-stabilizáló hatása van. 
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4. Kutatásomban igazoltam, hogy a talaj gyorsabban lebomló szerves raktárának lebomlási 

sebességi állandójára a talajkörnyezet (pH), a szerves anyag minősége (C/N arány) és a 

talajok szilárd fázisának fizikai és ásványi sajátosságai egyaránt hatnak.  

5. Kutatásomban igazoltam, hogy bár a talaj lassabban lebomló szerves anyag raktára 

átalakulásának sebessége a vizsgált környezeti tényezők többségére, ill. azok 

megváltozására kevéssé érzékeny, a talajok alumínium- és illit-tartalma mégis 

szignifikánsan módosította ennek a szénraktárnak a lebomlását.  

6. Kutatásomban igazoltam, hogy a talajok C/N aránya alapvető fontosságú az un. 

„priming” hatás megjelenésében, ugyanis a legnagyobb C/N aránnyal rendelkező 

talajoknál negatív „priming”, míg az alacsonyabb C/N aránnyal rendelkező talajoknál 

pozitív „priming” hatás volt azonosítható.  

7. Eredményeim alapján valószínűsíthető, hogy a területhasználat-váltás, illetve a 

kímélőbb agrotechnika alkalmazása eredményeként azokon a területeken várható (a 

hidromorf területek kivételével) a szén hatékonyabb stabilizálódása, ahol azt a talajok 

ásványi fázisa ezt lehetővé teszi. 

 

4. Következtetések 

Önmagában a talajok szemcseösszetételét nem lehet egyedüli kontrolláló faktornak tekinteni 

egy olyan komplex rendszerben, mint a talajok, ahol számos más paraméter is meghatározhatja 

a szerves anyagok átalakulását. Ezt bizonyította be doktori munkám is, ahol nem csak a talajok 

textúrája vagy agyagtartalma, hanem az ásványi fázis kémiai összetétele is alapvető befolyásoló 

tényezőnek bizonyult a szerves anyagok lebomlása során. Szoros kapcsolatot mutattam ki az 

SOM lebomlásának gátlása, azaz az SOM stabilizációja és a talajok egyes ásványtípusainak 

(Al- és Fe-oxidok és illit) mennyisége között – ráadásul ezek az összefüggések erősebb voltak, 

mint a talajok agyagtartalma és az SOM lebomlása közöttiek. Továbbá a lassabb lebomlással 

jellemezhető szénraktár vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a talajok szemcseösszetétele 

nincs hatással ennek a raktárnak a stabilizációjára, viszont a talajok Al-tartalma és illit-tartalma 

jelentős stabilizáló tényezők. Mindez alátámasztja annak a jelentőségét, hogy a talajok 

ásványtani összetételének vizsgálatával szélesebb körű betekintés kaphatunk az SOM 

stabilizációs folyamataiba. 
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