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1 Ökológia helye és szerepe 

1.1 Az ökológia helye és szerepe a biológiai tudományágban 

1.1.1 Az ökológia fogalma 

Az ökológia, tudományág, mely az élettereket, azaz az élőlények és a környezet kapcsolatait 

vizsgálja. A kifejezést 1866-ban alkotta meg Ernst Haeckel (1834-1919) német darwinista 

biológus – zoológus. Az "öko" (görögül oikosz ="lakás, ház, háztartás") és a lógia (görögül 

logosz="tudomány") szavakból. 

Az ökológia, a biológiához tartozó élőlényközpontú tudományág, azon belül az egyed feletti 

(populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra) szünbiológiához tartozik. 

Környezetbiológiának is szokták a közhasználatban nevezni. Kutatja a környezetbiológiai 

jelenségeket előidéző okokat, kényszerfeltételeket, a jelenségek mechanizmusát és hátterét. 

Az ökológia az a tudományág, mely az élőlény populációk és élőlény-együttesek tér-időbeli 

eloszlásával és az azt előidéző okokkal foglalkozik.  

Az ökológia más kutatók szerint az ökoszisztémák működésével foglalkozik. Az ökológiai 

vizsgálódások alapja a környezet (hatótényező) és a tolerancia (a fogadóképes tényező; tehát 

az élőlény maga, pontosabban populáció vagy populációkollektívum) komplementaritása.  

Az ökológia és a környezet tehát nem egyenlő. Az ökológia nem a környezet- vagy 

természetvédelmet jelöli. A környezet- és természetvédelem csupán az ökológiai 

vizsgálódások egyes eredményeit használja fel (természetvédelmi biológia). 

Mivel az ökológia élő és élettelen rendszerek kölcsönös egymásra hatását vizsgálja, arra keres 

választ, hogy  milyen feltételek között tartható fenn a kettő egysége a bioszférában.  Maga a 

fogalom több, mint 100 éves múltra tekint vissza, de elterjedéséhez sajnos aggasztó méretű 

természetkárosításra és környezetszennyezésre volt szükség. 

Korábban, az ókor tudósai is kiemelten érdeklődtek a populációk, különösen az állati 

populációk iránt. A populációk dinamizmusa, elsősorban egyes állati populációk tömeges 

túlszaporodása (sáskajárás, pocok-, és hernyódúlás) igen érzékenyen érintette az akkori 

mezőgazdaságot, élelmiszertermelést azon keresztül pedig az egész társadalmat. A tömeges 

túlszaporodások (gradációk) mögött a földöntúli hatalmat, elsősorban az isteneket látták, sőt 

az állatoknak is földöntúli hatalmat tulajdonítottak. Platón (i.e. 4. sz.) az első, aki a 

populációk elméletével is foglalkozott (Southwood 1968) tehát az „első 

populációbiológusnak” tekinthetjük. Arisztotelész (i.e. 4. sz.) a pestisjárványokat az egerek és 

a sáskák túlszaporodásával magyarázta (Majer 1994), mások szerint viszont nem 

Arisztotelész, hanem kollégája és barátja, a botanikus Theophrastos írta le először az 

élőlények közötti, valamint az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásokat (Ramaley 

1940, Kendeigh 1974, Smith 1992), tehát ők tekinthetők az első „ökológusoknak”. 

1.1.2 Az ökológia helye a biológia tudományok között 

A szünbiológia a biológia tudomány azon ága, mely a populációkat és az ezekből felépülő 

egyed fölötti szerveződési szinteket, valamint az ezek modellezésére felhasznált 

ökoszisztémákat vizsgálja. Tehát a szupraindividuális organizáció (SIO) azaz egyed feletti 

szerveződési szintek jelenségeivel foglalkozó biológiai tudományág. Angol elnevezése 

korábban a natural-history, újabban az ecology terjedt el. 

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Bizottságának testületi állásfoglalása szerint, 

(amely nagyrészt Juhász-Nagy Pál ökológia-elméleti munkásságára alapozódik) meg kell 

különböztetnünk a leíró (jelenségszintű) és az oknyomozó kutatásokat. Magyar nyelvterületen 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1866
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Haeckel&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Darwinizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCnbiol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosziszt%C3%A9ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tolerancia
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C5%91l%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_biol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Juh%C3%A1sz-Nagy_P%C3%A1l
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csak az oknyomozó kutatásokat értjük ökológia alatt. Ezt a testületi állásfoglalást a magyar 

ökológus társadalom jelentős része, így a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete is 

elfogadta. 

 

 

1-1. ábra. Az ökológia és résztudományainak helye a szünbiológia tudományok között 

Fő résztudományai: 

A szünfenobiológia a szupraindividuális biológiai organizáció jelenségeit vizsgálja. Az 

élőlénypopulációk és populációkollektívumok tér-időbeli előfordulási mintázatának leírásával 

foglalkozó tudomány. Részterületei a társulástan, a cönológia és a biogeográfia. 

Az ökológia a szupraindividuális biológiai organizáció jelenségeinek az okait tárja fel. A 

szünfenobiológia által már leírt jelenségek környezeti hatótényezők és a vizsgált rendszer 

toleranciatényezőinek összekapcsoltságán (komplementációján) és ebből fakadóan a 

környezeti limitáción alapuló okait és következményeit vizsgáló tudomány. Az ökológia az 

élőlény (objektum) és környezet egymásra hatását, és inkább a hatókörnyezetet vizsgálja. A 

hatás alapját (az objektumot) a szünfenobiológia vizsgálja. 

A produkcióbiológia a fentiek működését és termékenységét (produktivitását) kutatja. A 

biológiai termeléssel, valamint a biocönózisok anyag- és energiaforgalmával foglalkozik. 

Populációkollektívumok: Egy összefoglaló név, mely alatt az egyed fölötti 

(szupraindividuális) szerveződési szinteket - társulásokat, biomokat, bioszférát, együttesen 

értjük. 

 

Szünbiológia

Szünfenobiológia Ökológia

Autoökológia Szünökológia

Produkcióbiológia

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
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1-2. ábra. Az ökoszisztéma kapcsolatainak vázlata (Kreeb, 1974) 

Az ökológia vizsgálatának tárgya tehát az élőlények populációira ható és a koegzisztenciális 

mintázatok kialakulásáért felelős kényszerfeltételek - ún. korlátozó vagy limitáló tényezők 

valamint a kényszerfeltételeket fogadó, populációkra jellemző toleranciaviszonyok 

(tűrőképesség,  a korlátozott vagy limitált tényezők) közötti kölcsönhatások. A limitáló 

tényezők pl. a hő, a víz, a fény, a tápanyagellátás, a klimatikus viszonyok és az intra-, 

valamint interspecifikus kompetíció, predáció stb. A kényszerfeltételeket és tolerancia 

viszonyokat együttesen ökológiai tényezőknek nevezzük. 

Az ökológia két területe az autökológia és a szünökológia. Az autökológia vizsgálja az 

egyedeket, a szünökológia a populációt. Autoökológiai vizsgálatról beszélünk, ha pl. 

laboratóriumi körülmények között két populáció egyedeinek egymásra hatását vizsgálják 

(azért, hogy a populációk természetes társulásokban való viselkedését jobban megértsék). 

1.2 Az ökológiai gazdálkodás 
A mezőgazdaság a legelső olyan emberi tevékenység amely egyben a legszorosabb 

kapcsolatban áll a természettel, a természetes ökoszisztémával. Az ökológiai gazdálkodásnak 

nagy szerepe van a fenntartható fejlődésben. „A fenntarthatóság az ember jelen 

szükségleteinek kielégítése, a környezeti és természeti erőforrások a jövő generációk számára 

történő megőrzésével egyidejűleg”. (Világ Tudományos Akadémiáinak nyilatkozata, Tokió 

2000) 
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Az ökológiai gazdálkodás hozzájárul egy élhető környezet kialakításához, amely utódaink 

túlélését is szolgálja és minden kétséget kizáróan biztonságos és egészséges élelmiszert ad az 

emberiségnek. Hogy ezt elérje, az ökológiai gazdálkodás olyan célkitűzéseken és elveken, 

valamint egységes módszerek alkalmazásán alapul, melyek minimalizálják az ember hatását a 

környezetre, miközben biztosítják a mezőgazdasági rendszerek lehető legtermészetesebb 

működését.  

 

 

1-3. ábra. A világ tíz legnagyobb ökológiai gazdálkodási arányát felmutató országok (2007) 

Forrás: Helga Willer, Minou Yussefi-Menzler and Neil Sorensen (ed.): The World of Organic 

Az ökológiai gazdálkodáshoz ma néhány olyan szabályt kell betartani, amely a 

növénytermesztés és állattenyésztés sok évezredes történelme során korábban sosem volt 

kérdés. Generációról generációra hagyományozott tudás, tapasztalat és az egyetlen ésszerű, 

magától értetődő gyakorlat volt. A természettől elrugaszkodott tömegtermelésben azonban 

egyértelműen definiálnunk kell. 

 Többéves vetésforgó mint a helyi források hatékony felhasználásának előfeltétele.  

 A kémiai úton előállított növényvédő szerek és a tápanyag utánpótlók, az állatoknak 

adott antibiotikumok, az élelmiszeradalékok és segédanyagok, valamint minden egyéb 

bevitt anyag használatának szigorú szabályozása.  

 A genetikailag módosított szervezetek használatának tiltása.  

 A helyi források kihasználása, mint például az istállótrágya használata tápanyag-

utánpótlásra vagy a gazdaságban megtermelt takarmány megetetése az állatokkal  

 Olyan növény- és állatfajok kiválasztása, melyek ellenállóak a betegségekkel szemben 

és alkalmazkodtak a helyi körülményekhez  

 Az állatállomány szabadon tartása, és biotakarmánnyal való etetése  

 A különböző állatfajok egyedi igényeihez alkalmazkodó tartási gyakorlat  
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Barries Commoner elismert zoológus, aki molekuláris biológusként is tevékenykedet és részt 

vett az amerikai zöld mozgalomban. Egyik remek műve a „The Closing Circle” (1971) azaz a 

„Bezáruló kör”, melyben rávilágít az emberi társadalomnak a természet rendjével való 

konfliktusára. A környezet élő komplexum és az ökológia tudományát tekinti az alapvető 

környezettudománynak, melynek törvényeit az embernek tiszteletben kell tartani.  

Barries felállítja az ökológia négy informális törvényét művében, ami szerint a természet 

folyamatos ciklus szerint él és munkál. Véleménye szerint ezekkel az törvényekkel minden 

ember tisztában van csak eltekintenek tőle és nem veszik tudomásul. E figyelmetlenség 

következménye tragikus és visszafordíthatatlan fázisba tudja juttatni a természet körforgását, 

ami magával vonja az emberi élet változását is. 

Minden összefügg mindennel 

A bioszférában található összefüggések bonyolult hálózatára utal. Az ökológiai összefüggések 

rendszert alkotnak , a belső anyag és energiaforgalom meghatározza, hogy mekkora terhelést 

bír el a rendszer anélkül, hogy összeomlana. A állati és növényi populációk és a fizikai és 

kémiai környezetünk között egy komplex biológiai lánc alakult ki. Kölcsönös függés és pro-

contra viszony alakult ki minden között. Ha valamelyik része a ciklusnak módosul akkor, ez 

az egységes rendszer alkalmazkodik a változáshoz és a természet adott paraméterein belül 

korrigálja a változást. Az egyensúly újbóli elérésére törekszik,  mert ha ez nem áll vissza egy 

bizonyos intervallumon belül akkor összeomolhat a rendszer. Az emberi beavatkozások 

melyek huzamosabb ideig és komolyabban károsítják a természet szisztémáját, olyan 

maradandó károkat okozhatnak, melyek talán a saját vesztünket okozzák. 

Minden tart valahová 

A fizika anyagmegmaradási törvényének az ökológiára való alkalmazása. A természetben 

ismeretlen a hulladék fogalma. Minden természeti rendszerben az egyik organizmus által 

adott végtermék a másik organizmus számára alapanyagul szolgál. Barrie szerint ez a törvény 

kapja az emberiségtől a legkevesebb figyelmet. Ez a törvény az fizikában már ismert energia-

megmaradás törvényével hasonlítható össze. Az élővilág csodálatos szisztémájában nem 

létezik olyan hogy „hulladék”. A kialakult biológiai táplálékláncban egy adott egyed 

outputjaként megjelenő végtermék, egy másik bizonyos egyednek inputként fog megjeleni. 

Ami  ebben a rendszerben nem tud már beleilleni az lebomlik alkotóelemeire és újra inputként 

fog megjeleni egy másik faj számára. Minden szerves és állandó fizikai és kémiai 

változásokon megy keresztül. Ebbe a kifinomult láncolatba csak az emberi eredetű 

mesterséges hulladékok nem illenek bele, mert haszon helyett csak kárt tudnak okozni. 

Vigyázni kell velük hogy az egyensúlyt fel ne borítsák. 

De képzeljünk el egy mindössze 100 évvel ezelőtti, önfenntartó tanyát. Gyakorlatilag nem 

keletkezett hulladék a működése során, mindent fel tudtak használni. Egy ilyen gazdaság 

szinte nem terheli meg a természetet. Képes egyensúlyban élni vele. 

A természet tudja a legjobban  

A bioszféra képes önmaga szabályozására és fenntartására, évmilliárdok alatt kialakult 

folyamatai a rendszert felfoghatatlanul komplexé tették. A mai modern technika-technológia 

egyik legszívesebben hangoztatott célja, a természet megjavítása. Sajnos azonban ez a 

"megjavítás" inkább megzavarja a bioszféra folyamatait. A mesterséges hatás sosem lehet 

olyan összetett és alkalmazkodó mint a természetes úton kialakult. A természet az évmilliók 
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során alakulva azokat a szerves kombinációkat tartalmazza a végtelen kombinációk közül, 

amelyek a lehető legjobbnak tud felhasználni az  élet működéséhez. Ilyen például a szén, 

oxigén, hidrogén és nitrogén. Az evolúció és az adaptáció a természetben a leghatékonyabb 

verziókat termelte ki és tartotta fenn. Barrie szerint minden szerves anyagnak megvan a maga 

helye ahol felhasználható, de tartozik hozzá egy enzim ami majd idővel lebontja, így részt tud 

venni a kialakult körforgásban. Az óra példáját hozza fel: az óra azért olyan, amilyen, mert az 

órás és az óratudomány már sokszor kipróbálta és igazolta, hogy abban a formában a lehető 

legjobb. Nos, ha az ember beleavatkozik a természetbe, akkor ahhoz hasonló, mint amikor az 

ember az óraműbe egy ceruza hegyével belenyúl. Annak, hogy jót tegyen, kicsi az esélye, 

majdnem biztos, hogy inkább elrontja azt. Ilyen a természet is, hiszen a természet jobban 

tudja. 

Nincs ingyen ebéd  

A bioszféra összefüggő egész, amelyből ha az ember tevékenységeinek során elvesz azt vissza 

is kell juttatni. Nem kerülhetjük el a megfizetését, legfeljebb elodázhatjuk. A hiányt, a 

későbbi katasztrófát azonban ezzel csak növeljük. A jelenlegi környezeti krízis annak a jele, 

hogy sokat késtünk a fizetéssel. Másképp fogalmazva mindennek árra van. A folyamatos 

erőforrások kihasználása és a túlzott szennyezéseknek a következménye a globális problémák 

kialakulása. 

1.3 Ökoszisztéma 
Az élő szervezetekkel foglalkozó tudományok számára  fordulópontot jelentett az, hogy 1935-

ben Tansley A.G. bevezette az ökoszisztémák fogalmát. A produkcióbiológia és az ökológia 

energetika a későbbiekben mintegy összefonódott Tansley ökoszisztéma fogalmával. 

Értelmezése szerint az élő szervezeteket nem lehet külön választani jellegzetes 

környezetüktől, mivel azok egységes fizikai rendszert képeznek. Ezek a rendszerek - 

ökológusok véleménye szerint- a természet alapegységeit képezik a Földön. Az 

ökoszisztémák a legváltozatosabb formában és kiterjedésben létezhetnek. 

Az időközben eltelt évtizedek alatt az ökoszisztémák ismerete sokat fejlődött. Mai tudásunk 

szerint olyan sok komponensű élő és élettelen összetevőket tömörítő szerveződések,amelyek 

alkotórészei között sajátos anyag és energiafolyamatok zajlanak le. 

Az ökoszisztéma alatt értjük élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszerét, 

mely nyílt rendszer, de bizonyos mértékű önszabályozásra képes. (Braun—Blanquet, 1964., in 

Ellenberg, 1973). A hazai és a nemzetközi szaknyelvi jelentése jelentősen eltér egymástól, 

ami számos félreértés forrása lehet. A hazai ökológiai szaknyelvben az ökoszisztéma az 

ökológiai jelenségek értelmezése, vizsgálata céljából, (az ökológiai kutatómunka során) 

létrehozott rendszermodell. Azaz határozott módon elrendezett és összekapcsolt elemekből 

álló, kvantifikálható egység. A modell azonban mindig egy leegyszerűsítést, lényegkiemelést 

jelent, így a modell viselkedése sohasem teljesen azonos a vizsgált objektum viselkedésével. 

Az ökoszisztéma-modellek a kiválasztott ökológiai rendszer és környezete kapcsolatát 

vizsgálják (Szlávik J. Környezetgazdaságtan. 40-48., 2008.). 

A nemzetközileg elfogadott meghatározás szerint azonban az ökoszisztéma a társulás 

(biocönózis) és az élőhely (biotóp) együttese. 

A biomot több ökoszisztéma komplex alkot. A biomok egységes, kiterjedt életterek, az 

éghajlati övek által meghatározott un. zonobiomok alegységei. A teljes zonobiom sorozat 

alkotja a bioszférát. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Modell_(tudom%C3%A1ny)
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioc%C3%B6n%C3%B3zis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Biot%C3%B3p&action=edit&redlink=1
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Legjellemzőbb típusok:  

 trópusi esőerdő 

 szavanna 

 sivatag 

 mérsékelt övi erdő  

 füves puszta  

 tűlevelű erdő 

 tundra 

A mai természetes ökoszisztémák csodálatosan összefüggő, szabályozott rendszerek. Az 

ökoszisztéma önkényesen megadott határok között definiálható. Pl: egy erdőt, az azt alkotó 

fajokat s az ezekkel kölcsönhatásban lévő élettelen, fizikai-kémiai környezeti tényezőket 

(például levegő, talaj, alapkőzet, oldatok összetétele, napfény, hőmérséklet, csapadék, 

páratartalom stb.) elemzi, s az általunk megadott határon túlról érkező hatásokat veszi 

számba. Ezek szerepe annál jelentősebb, minél kisebb térre korlátozzuk a rendszert. Ennek 

fordítottjával, a rendszer egyre nagyobb bővítésével végül eljutunk az egész Földet felölelő 

nagy földi ökoszisztémához. 

1.3.1 Az ökoszisztéma szerveződésének és működésének elve 

Talán Vida Gábor szemléletes és kézzelfogható írásán keresztül érthetjük meg legjobban 

milyen összetett rendszert alkotnak az ökoszisztémák: 

A Föld egésze túlságosan nagy és összetett, így az ökoszisztéma szerveződésének és 

működésének elveit könnyebb bemutatni egy olyan egységen, melynek összetétele és 

jellemzői az ember léptékével összemérhető. Ilyen ökoszisztéma lehet például a hazai 

lomberdők egyik jellegzetes típusa, a cseres-tölgyes erdő. 

A Bükk-hegység déli lejtőin, Síkfőkút közelében közel fél évszázada folyik egy ilyen 

ökoszisztéma tanulmányozása. E kutatásokat még Jakucs Pál (1928-2000), a Debreceni 

Egyetem ökológus professzora szervezte meg, s neki és munkatársainak köszönhetően a 

világon egyedülállóan hosszú, folyamatos adatok állnak rendelkezésre az erdei ökoszisztéma 

működésének részleteiről. Az erdő régóta jelentős emberi hatás alatt áll,  így a „természetes” 

ökoszisztéma működéséről legfeljebb alapos megfigyelésekre épülő következtetéseink, 

elképzeléseink vannak. 

Nagyfokú leegyszerűsítéssel e környezeti rendszer az élő és élettelen alrendszerekre bontható. 

Két fő közege a levegő és a talaj, melyeket az élőkön kívül a csapadékvíz köt össze. Az élők 

rendszere jóval bonyolultabb. A táplálékszerzés alapján ún. trofikus (táplálkozási) szintekre 

bontható. Az elsődleges termelők a zöld növények, amelyek a napfény energiájával a levegő 

szén-dioxidjából, vízből és az abban oldott ásványi anyagokból energiadús szerves 

vegyületeket szintetizálva építik föl testüket. Ennek sorsa, mint minden élőé, mulandó. Vagy 

a növényevőknek szolgál táplálékul, vagy elhalva a lebontók fogyasztják el. Ugyanez lesz a 

növényevőkkel is, azzal a különbséggel, hogy őket a ragadozó húsevők és élősködők 

(paraziták) fogyasztják. A rendszer kiegyensúlyozott működésének elveit akkor vesszük 

észre, ha elrontjuk.  

Világos, hogy az élők között a növényeknek alapvetően fontos, nélkülözhetetlen funkciója 

van. Ők közvetítik a Napból érkező energiát az összes többi élőnek. Naiv módon arra is 
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gondolhatnánk, hogy ez utóbbiak tulajdonképpen felesleges parazitái a rendszernek. Mi lenne, 

ha kiiktatnánk őket? A rendszer összeomlana. A növények csak addig növekednének, amíg a 

talaj tápanyagkészletét ki nem merítenék, sőt sok növény (köztük a fák) gombák nélkül nőni 

sem tudnak. A lehulló levelek, elpusztuló növények biológiai lebontás nélkül évezredeken át a 

talaj felszínén maradnának. Az már csak további apró gond, hogy a legtöbb virágos növény 

beporzásához vagy magvainak terjesztéséhez is állatok közreműködése szükséges. 

Jól van, mondhatnánk, de ragadozókra bizonyára nincsen szükség. Ezek eltüntetésével 

bizonyára sokkal békésebb, szelídebb lenne a természet. Eleinte igen. De mi akadályozná meg 

a növényevőket, hogy túlszaporodva saját éltető elemüket, a növényeket elpusztítsák? A józan 

ész aligha. Számos példát ismerünk arra, hogy ragadozók hiányában a katasztrófa ténylegesen 

be is következik. 

És a ragadozók túlszaporodását mi akadályozza, kérdezhetnénk. A válasz egyszerű: az 

energia. Minden táplálkozási szint átlépése során az energiának csak kb. egytizede marad 

felhasználható. A nap–növény–növényevő–húsevő energialáncban a húsevőknek már alig 

marad valami. Pedig a ragadozó életmódhoz ugyancsak sok energia kell, főleg a megritkuló 

préda felkutatásához és elejtéséhez. 

Persze a dolog sokkal bonyolultabb. Az egyes trofikus szinteken több száz, olykor több ezer 

faj él együtt egymással kölcsönhatásban. A növényevő és húsevő szint különösen bonyolult. 

A növényevő nem csak legelésző állatot, hanem mindenféle növényt vagy annak részeit 

fogyasztó apró lényt is jelent, a magevő madártól a levéltetűig, vagy a gyökérszőröket 

helyettesítő gombáktól a nitrogénkötő baktériumokig. Húsevőnek számít ugyanakkor az 

oroszlánon kívül a cinke, a kullancs vagy a lapostetű is. További bonyodalom, hogy egyes 

fajok egyszerre vagy időben egymás után (fejlődési stádiumtól függően) kétféle táplálkozási 

szinthez is tartozhatnak, valamint a húsevőknek is lehetnek ragadozói, illetve parazitái. 

Ugyanez igaz a lebontókra is. 

Az ökológia tudománya derekasan küszködik e bonyolult táplálékhálózat kibogozásával vagy 

akár csak a legegyszerűbbnek tűnő páros kapcsolatok, például a ragadozó-préda vagy az 

azonos táplálkozási szinten levő fajok közötti kompetíció modellezésével, elemzésével. 

Anélkül, hogy ezekre itt kitérnénk, a természetes ökoszisztéma egy igen lényeges sajátságára 

hívom csak fel a figyelmet: az óriási mértékű változatosságra, szakszóval biodiverzitásra. 

A cseres-tölgyes erdő legfeltűnőbb élőlényei a virágos növények, főleg a fafajok. A 

leggyakoribb cser és kocsánytalan tölgy mellett még vagy egy tucatnyi más fafajt is találunk 

az ilyen erdőben. A cserjékkel és lágyszárú növényekkel együtt a virágos növényfajok száma 

egy ilyen erdőben száz körül van, s ehhez talán ugyanennyi alacsonyabb rendű más növény 

(moha, zuzmó, alga) járul. A növényevők száma ennél jóval nagyobb. A fajok zöme nem 

nagytestű emlősállat vagy más gerinces, hanem apró, főleg rovar. Ezek egy része szűk 

specialista. Csak egy bizonyos növényfajt fogyaszt, ennek is speciális részét (levél, termés, 

bélszövet, gyökér, fatest, kéreg stb.). A ragadozó vagy húsevő kategóriát is zömmel rovarok 

adják. Összességében legalább ezres, talán tízezres nagyságrendű lehet az ökoszisztémát 

alkotó fajok száma, a baktériumokat zavaros fajfogalmuk miatt nem is számítva. 

(Vida Gábor: helyünk a bioszférában, 2004) 
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1.3.2 Az ökoszisztémák csoportosítása 

Természetes: 

Olyan természetes és stabil önszabályozó életközösségek rendszermodellje, melyek a 

működésükhöz nem igényelnek külső beavatkozást. Az evolúció, a szukcesszió és más 

ökológiai folyamatok szabadon érvényesülnek. Nagy fajgazdaság, magas diverzitás jellemzi. 

Napjainkban arányuk kicsi. Pl: őserdők , óceánok 

Mesterséges: 

Azon életközösségek rendszermodellje, melyeknek fennmaradásához az ember kismértékű 

beavatkozása szükséges. 

 Félkultúr ökoszisztémák. Pl.: erdőtársulások, ősgyepek 

 Kultúr ökoszisztémák: csak az ember teljes beavatkozásával lehetséges a 

fennmaradásuk. Az evolúció helyébe a termesztés lép. Pl.: mezőgazdasági 

kultúrák. Ez esetben éppen a természetes szukcesszió visszaszorítása a cél. 

1.3.3  Az  ökoszisztémák összetevői 

Az ökoszisztéma tartalmazza az élő szervezeteket egy adott területen valamint a fizikai 

környezetüket. 

Az élő (biotikus) rendszer a biocönózist (társulást) alkotja. A biocönózis egyed feletti 

szerveződési szint. Ugyanazon az élőhelyen egy időben együtt élő populációk 

kapcsolatrendszere. Valamely élőhely (biotop) közelítően meghatározott minőségű, és 

mennyiségű állat,- és növényfajokból álló társulása. Lehetnek közöttük termelő szervezetek 

(producensek), fogyasztók (konzumensek) és lebontók (reducensek). Tehát növények, 

mikrobák, állatok. Jellemző rájuk az állandó fajkombináció, a réteges elrendeződés, az időbeli 

ismétlődés, az önszabályozó képesség (autoreguláció), és valamely faj dominanciája (pl. 

nádas, tölgyes).  

Az ökoszisztéma biotóp összetevői az élettelen (abiotikus) környezet, víz, levegő, talaj, 

ásványi sók, a klíma stb. vagyis az élőhely. Az élőlények meghatározott csoportja által 

(biocönózis) lakott terület. A biotóp az életközösség környezete, általában elhatárolható és 

jellemző ökológiai ,biológiai tulajdonságai vannak. 

A biocönózis a környezetet jelentő biotoppal együtt biogeocönözist alkot. 

1.3.4 Az ökoszisztémák kialakulása és fejlődése 

Amíg az ökoszisztémák térbeli kiterjedése a biotóp, addig időbeli kiterjedése a 

szukcesszió. Szukcessziónak a növénytársulások fokozatos, egy irányba mutató fejlődését 

nevezzük. A fejlődés meghatározott ideig tart, amíg egy bizonyos helyen kialakulhat a 

meghatározott életközösség. 

A fajok tömegessége a környezeti feltételek szezonális vagy éves változatossága miatt igen 

ingadozó, fluktuál, még ha a fajösszetétel állandó is. Ha egy felhagyott szántó vagy egy 

erdőirtást követően csupaszon maradt terület növényzetének alakulását pár évig figyeljük, 

gyors és szembetűnő változások tanúi lehetünk. 

A korai stádiumok fajai, a pionír fajok, általában gyors növekedésűek, kis termetűek, rövid 

életűek, nagy területre képesek szaporító képleteiket eljuttatni (r-stratégisták). Ezután a késői 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyt%C3%A1rsul%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%ADr_faj
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szukcessziós fajok kisebb területre tudják csak elterjeszteni szaporító képleteiket, lassabb 

növekedésűek, nagyobb testméretűek és hosszabb életűek (k-stratégisták). 

A szukcesszió típusai: 

 Primer szukcesszió: olyan felszíneken megy végbe, amelyeket nem borított 

növényzet. Az, hogy milyen életformájúak lehetnek az első kolonizálók, az újonnan 

keletkező felszín tulajdonságai határozzák meg, de bizonyos, hogy még nem találnak 

organikus komponensekben gazdag talajt.  

 Szekunder szukcesszió: az eredeti vegetáció a fellépő zavarás vagy egy oda nem illő, 

mesterséges vegetáció fenntartása következtében eltűnt. E hatások megszűnte után a 

talajban nyugvó magvak, vegetatív szaporító képletek elindítják a szukcesszió 

folyamatát.  

1.3.5 Anyagáramlási szintek 

A szervesanyag-termelés és az anyagcsere-folyamatok típusa szerint az élőlények alapvetően 

autotróf és heterotróf táplálkozású szervezetekre oszthatók.  

Három jellegzetes termelési típus különül el az élő rendszerek anyag- és energiaforgalmában 

betöltött szerepük szerint, amelyek a rendszer trofikus szintjeit azaz táplálkozási szintjeit 

alkotják. 

a. Termelők (producensek): olyan szervezetek, amelyek testük anyagát autotróf módon, 

túlnyomórészt szervetlen anyagok felhasználásával építik fel. Energia-forrásul a Nap 

sugárzó energiája (esetleg kivételesen vegyületek kémiai energiája) szolgál; ezek a 

szerves anyag elsődleges termelői. 

b. Lebontók (destruensek): elhalt szervezetek, anyagcseretermékek energiatartalmát 

hasznosítják és a szerves anyag lebontásával alkotóelemeit a tápanyag-körforgalom 

számára hozzáférhetővé teszik. 

c. Fogyasztók (konzumensek): szervetlen anyagból szerves anyag szintézisére nem 

képesek, életfolyamataik fenntartásához élő szerves anyag fogyasztásától függenek. 

Táplálékbázisként vagy a producensek szolgálnak ( = primer konzumensek, 

növényevők), vagy más konzumens szervezetek ( = szekunder, tercier konzumensek, 

ragadozók). 

A trofikus szintek jellemző energiamennyiséggel rendelkeznek. Ezt befolyásolja az általuk 

megkötött energia és az őket fogyasztók energiaátalakítási hatékonysága is.  Tehát egy szint 

energiaáramlását meghatározza a táplálékként szolgáló szint energiaprodukciója amihez 

hozzáadódik a más forrásból felvett energia. De csökkenti azt a hasznosítatlan táplálék 

energiája vagy  a légzés veszteséges stb. 
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1-4. ábra. Az „élet kereke”: az energiaáramlás általános sémája erdei életközösségekben. A nyilak 

vastagsága megközelítőleg arányos az áramló energiamennyiségekkel (Mátyás Cs., Lotka ötlete nyomán) 

Azt az energiamennyiséget amely a táplálékláncon áthalad, jellemezhetjük az egyes szintek 

produkciójának hányadosával. Ezt az összeget ökológiai hatásfoknak nevezzük: 

 

A trofikus szintekre általánosan jellemző ez a megközelítő érték (Kozlowsky, 1968). Mivel a 

fogyasztók általában a felvett energia legfeljebb 5–20 %-át képesek szervezetükbe beépíteni. 

Az ökológiai hatásfok fajtól és táplálékbázistól függ. Mivel a fotoszintézis hatékonysága 

megközelítőleg 1%, ebből levezethető, hogy az egyes trofikus szinteken rohamosan csökken a 

felvehető energia mennyisége. 

Az egyes trofikus szinteken rendelkezésre álló energiamennyiségtől függően a szintek 

biomasszája is igen jelentős mértékben változik. Az erdei ökoszisztéma összetételében és 

anyagforgalmában a fás növényzetnek, illetőleg a koronaszintnek igen nagy jelentősége van. 

A konzumensek, producensek, azon belül a fás növények biomasszáját egybevetve a 

lebontókkal jól érzékelhető ez.  
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Producensek t/ha % Konzumensek t/ha % Lebontók t/ha % 

Lomb 4 1,3 madarak 0,007 – giliszták 0,5 0,2 

Ágak 30 10,0 nagyemlősök 0,006 – egyéb talajfauna 0,3 0,1 

Törzs 240 76,0 kisemlősök 0,025 – talajflóra 0,3 0,1 

Lágyszárúak 1 0,3 rovarok 0,07 –    

Gyökérzet 38 12,0       

Együtt 313 99,6 együtt 0,108 0,04 együtt 1,1 0,4 
1-1. táblázat. Egy gyertyános-tölgyes erdőben nyáron mért biomassza 1 ha-ra vetített, becsült adatai 

szárazanyagban (t/ha) és az összes biomassza százalékában (Innes és Krauchli, 1995 adatai felhasználásával) 

1.3.6 Energiaáramlási szintek 

A bioszféra számára a legjelentősebb energiaforrást a napsugárzás biztosítja. Az energia a 

táplálékláncok útján haladva egyre csökken: 

1. Elhasználódik az életműködésekhez. 

2. Hő formájában felszabadul. 

A társulások működésének feltétele, hogy az energia külső forrásból (napsugárzás) 

rendszeresen pótlódjon. 

A társulásokban anyagkörforgalom (tápláléklánc) és energiaáramlás valósul meg. A 

fotoszintetizáló növények a talajból felvett szervetlen anyagokból a nap fényenergiájának 

segítségével növényi szerves anyagokat szintetizálnak. A növények energiatároló vegyületek 

kémiai kötéseinek formájában raktározzák az átalakított napenergiát. Minden további 

fogyasztó ebből nyeri a testfelépítéséhez és életműködéseihez szükséges energiát. Az 

élőlények pusztulásával a lebontó szervezetek tevékenységének következtében az anyagok 

mint kis molekulájú, energiában szegény elemek vagy vegyületek kerülnek vissza a légkörbe 

és a talajba miközben a termelők számára újra felvehetőkké válnak. 

A társulásokat nyílt anyagi rendszereknek tekintjük, amelyek a működésükhöz szükséges 

energiát kívülről kapják. A nap sugárzó energiája a legfontosabb és elsődleges energiaforrás 

(a kemoautotróf prokarióták esetében a kémiai energia, ez azonban napjainkban nem jelentős 

a bioszféra egésze szempontjából). A zöld növények fotoszintézise során megkötött energia a 

keletkező szerves vegyületekbe épül be. A felületükre jutó napenergiának azonban alig 0,5 % 

-át képesek a növények hasznosítani és a szervezetükbe építeni. 

Egy élőlény által a táplálékkal felvett energiának a sorsa három fő irányt vehet. Beépülhet a 

szervezetbe, az önfenntartásához elhasználódhat, vagy pedig ürülék szerves anyag 

tartalmának formájában, mint kémiailag kötött, de fel nem használt energia elhagyja a 

szervezetet. 

Az a napenergia tehát, amit a termelők megkötnek szerves vegyületek formájában, kémiai 

energiává alakítva a társulás rendelkezésére áll. A társulások energiamozgásának állomásai 

vannak, melyek a termelőktől az elsődleges, másodlagos stb. fogyasztókon keresztül a 

csúcsragadozók felé halad, majd a lebontó szervezetek zárják a sort. 

Azonban az energiamozgás következtében az összes táplálkozási szinten jelentős veszteséggel 

kell számolni. Az energia jelentős hányada szintenként, az életfunkciók működtetésére 

elhasználódik. Más részük az ürülékkel leadásra kerül a környezetbe. További veszteséget 

képez, hogy a termodinamika törvényszerűségei alapján a különböző energiaformák 
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egymásba történő átalakulása során az energia egy meghatározott hányada szükségszerűen 

hőenergiává alakul át és elhagyja a rendszert. Így csak a fennmaradó egyre csökkenő hányad 

jut préda formájában a tápláléklánc következő szintjére. 

Termodinamikai szempontból az ökológiai rendszerek élőlényei a rendszerbe belépő 

energiával munkát végeznek és hőt termelnek. A termodinamika törvényei a társulások 

működésére is ugyan úgy érvényesek. Az első főtétel az energia megmaradását mondja ki, 

miszerint egy elszigetelt rendszerben az energia mennyisége nem változik, mennyisége nem 

növekedhet és nem is csökkenhet. Ez a nyílt ökológiai rendszerek szempontjából azt jelenti, 

hogy a rendelkezésre álló kémiai energia mennyisége a megkötött fényenergia mennyiségétől 

és hasznosulásának mértékétől függ minden biocönózisban. Adott rendszerben ennél több 

nem termelődhet, a kémiai energia munkává és hővé átalakulhat, de az energiafajták összege a 

kiindulási energiánál nem lehet több. Pontosabban annyi sem, mert egyrészt a társulások nyílt 

rendszerek, tehát energiaveszteséggel kell számolni, másrészt pedig a termodinamika második 

főtétele szerint az energetikai folyamatok során termelt hő teljes egészében nem tud munkává 

alakulni, egy része hő formájában szükségszerűen a környezetben távozik. Ez által a 

biocönózisokban az összes táplálkozási szinten a kilépő hő miatt energiaveszteséggel kell 

számolni és ezt kívülről pótolni kell. 

Vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a növényevő állatok az elfogyasztott tápláléktömegnek 

csupán 38 %-át hasznosítják, a többit leadják ürülék formájában. Az elfogyasztott 

szervesanyagnak pedig alig 4 %-a épül be a szervezetükbe, a többi anyag energiatartalma az 

életműködéseik fenntartásához kell. A ragadozó táplálékláncokban is nagyon rossz az 

energiahasznosítás hatásfoka. A tömegcsökkenés általában egy nagyságrendnyi, szintről 

szintre haladva, ami átszámolható megfelelő energiatartalomra. 10 000 tonna növényi 

planktonból 1 000 tonna állati plankton  lesz, ez a plankton tömeg 100 kg plankton fogyasztó 

kishal testtömeg gyarapodásához elegendő. Ezekből pedig 10 kg ragadozó haltömeg épülhet 

fel, amely az emberi fogyasztást tekintve mindösszesen 1 kg testtömeg gyarapodást okoz. 

Tehát látszik, hogy minél hosszabb egy tápláléklánc, energiavesztesége annál nagyobb, a 

rövidebb táplálkozási láncoknak jobb a hatásfoka. 

Az energia útja a társulásokban egyirányú áramlásként írható le. Kiindul egészen a 

termelőktől és a táplálkozási szinteken keresztül a csúcsragadozó felé halad. A társulások 

energiaellátása a bizonyos szinteken fellépő energiaveszteség miatt csak állandó utánpótlás 

révén biztosítható. Ezt a Nap sugárzó energiája biztosítja. 

1.3.7 Produktum és biomassza 

Az autrótróf növényzet szerves anyag termelési folyamatainak terméke az elsődleges 

produkció. A másodlagos produkció  az, amely során a heterotróf állatok a növényi szerves 

anyagokat a saját testükké alakítják át. A folyamat sebessége a produktivitás, eredménye 

pedig a produktum. 

A növények által megtermelt összes szerves anyag, illetve megkötött energia az elsődleges 

produktum (BEP). Ennek egy részét a növények saját replikációjukra (szaporodásukra) 

használják fel.  A fennmaradó rész az úgynevezett  nettó  elsődleges produktum (NEP). 

Ennek mintegy fele a lebontó folyamatok (LR). Kisebb része a növények és állatok légzése 

során használódik fel. A maradék felhalmozódik és növeli az élőlények szerves anyagának a 

mennyiségét. 

    A élőlényekben adott időben területegységen található összes szerves anyag mennyisége a 

biomassza (BM). Ez a  fitomassza (növények tömegének), zoomassza (állatok tömegének) 
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és az egyéb élőlények tömegének az összege. A biomassza élettelen de nem kevésbé jelentős 

összetevője a nekromassza (NM), mint például az elhalt fatest. A nekromassza azonban nem 

azonos az elhalt szerves anyaggal (ESZA). Az ESZA az elhalt növényi és állati 

szervezeteket, a lehullott leveleket, a humuszt stb. foglalja magában. Az elhalt szerves anyag 

a biomasszának – az élőközösség típusától függően- töredéke de többszöröse is lehet. Az 

elhalt szerves anyag sorsa hogy vagy lebomlik vagy elég (pl. erdő tüzekben) s így lezárul a 

bioszféra anyag és energia körforgalma. Egy további lehetséges útvonal, hogy felhalmozódva 

mélyebb földrétegekbe kerül, eltemetődik. Így évszázadok alatt kőolaj vagy szén mezők 

alakulhatnak ki belőle. 

A szárazfölödön az elsődleges produkció révén évente és hektáronként átlagosan mint egy 3,4 

tonna szerves anyag keletkezik, és négyzetméterenként 6250 kJ energia kötődik meg. Mind az 

elsődleges mind a másodlagos produkció az ökoszisztéma típustól függően nagyon eltérő 

intenzitású. Látható, hogy a legproduktívabb ökoszisztémák az erdők. 

 

Ökoszisztéma típus 

Terület 

millió 

km2 

Fajlagos nettó 

produktivitás (t/ha/év) Világ összes 

(milliárd t/év) 

Fajlagos 

biomassza (t/ha) 

Világ összes 

(milliárd t/év) 

terj. átl. terj. átl. 
 

Trópusi esőerdő 17,0 10–35 22 37 60–800 4 765 

Trópusi lombhullató erdő 7,5 10–25 16 12,0 60–600 3 260 

Mérsékelt övi fenyőerdő 5,0 6–25 13 6,5 60–2000 3 175 

Mérsékelt övi lomberdő 7,0 6–25 12 8,4 60–600 3 210 

Boreális erdő 12,0 4–20 8 9,6 60–400 2 240 

Fás-cserjés területek 8,5 2,5–12 7 6,0 20–200 6 50 

Szavanna 15,0 2–20 9 13,5 2–150 4 60 

Mérsékelt övi puszták 9,0 2–15 6 5,4 2–50 1 14 

Tundra és alpesi terület 8,0 0,1–4 1,4 1,1 1–30 6 5 

Félsivatag, sivatag 18,0 0,1–2,5 0,9 1,6 1–40 7 13 

Szélsőséges homok- és 

sziklasivatag, jeges terület 
24,0 0–0,1 0,03 0,0 0–2 0 0,5 

Művelt területek 14,0 1–35 6,5 9,1 4–120 1 14 

Mocsarak 2,0 8–35 20 4,0 30–500 1 30 

Tavak, folyók 2,0 1–15 2,5 0,5 0–01 0 0,05 

Összes szárazföldi 149,0 
 

7,73 115,0 
 

1 1837 

Összes tengeri ökoszisztéma 361,0 
 

1,52 55,0 
 

0 3,9 

Föld összesen 510,0 
 

3,33 170,0 
 

3 1841 

 

A korábban már említett, középkorú cseres erdő vizsgálata, amely Jakucs Pál Professzor 

munkásságához kötődik (Jakucs, 1985), számos fontos, számszerűsíthető eredményt hozott. 

Megállapította, hogy a szerves anyagot az erdő producensei nem egyenlő arányban termelik, a  

legfontosabb termelők és felhalmozók a fák. A vizsgált időszakban az erdő nettó elsődleges 

produkciójának 84%-át adták a fák, 13%-át a cserjék, 3%-át a lágyszárúak, és mintegy 0,01%-

át a mohák. A föld feletti biomasszát tekintve hasonló a helyzet: 97% volt a fák, 2,6% a 

cserjék részesedése; a lágyszárúak részaránya 0,3%, a moháké pedig kb. 0,02%. 
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1-5. ábra. Egy középkorú cseres növényzetének biomasszája és produktivitása szintek, növényi testtájak 

szerint, valamint föld feletti és föld alatti összesítésben (Jakucs, 1985 után, módosítva) 

1.4 A Környezeti hatások felosztása, jellemzése 

1.4.1 Élőlényekre ható környezeti tényezők (ökológiai faktorok) 

Az élőlények populációi egy adott földrajzi térben, az élőhelyen élnek. Ebben a térben az 

illető közösségeket számos hatás éri, mint pl. hőmérséklet-ingadozás, talaj- és fényviszonyok 

változása, vagy a környező élővilág összetételének változása 

Az abiotikus tényezők, vagy élettelen tényezők, a biológiában az ökológiai értelemben vett 

környezet élettelen jelenségeit jelölik. Magához az élethez azonban elengedhetetlenül 

szükséges fizikai és kémiai elemek ezek. Általában komplexen,  minden élőlényre hasonló 

mechanizmussal ható feltételek, mint a fény, a hőmérséklet, a levegő, az atmoszféra, a víz, a 

szél, illetve adott fajokra és ökoszisztémákra  ható környezeti feltételek, mint a talaj, a 

szalinitás (sófelhalmozódás), a domborzati viszonyok vagy a természeti katasztrófák. A 

természeti környezetet a biotikus tényezőkkel (evolúció, szimbiózis, kompetíció stb.) együtt 

alkotják. 

Az abiotikus környezet biztosítja az élet fennmaradásához szükséges feltételeket (például 

hőmérséklet, víz). Másrészről a populációnak alkalmazkodnia kell az általa biztosított 

feltételekhez (például szélsőséges hőmérséklet, vízhiány). Így egyszerre hat az ökoszisztéma 

stabilitására és azzal szemben az instabilitására is. Az abiotikus tényezők legcsekélyebb 

állandósuló (például talajerózió) vagy időszakos (például árvíz) változása is instabillá teheti és 

adaptációra, akklimatizációra készteti az adott ökoszisztéma egyedeit. 

 Az ökoszisztéma  abiotikus elemei közé tartoznak a különböző fizikai és kémiai tényezők. 

A fizikai tényezők, amelyek a legnagyobb hatással vannak az ökoszisztémára a következők:  

1. napfény és árnyék  

http://hu.shvoong.com/tags/k%C3%B6rnyezeti/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leveg%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atmoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Talaj
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szalinit%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%A9szeti_k%C3%B6rnyezet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Biotikus_t%C3%A9nyez%C5%91k&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evol%C3%BAci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szimbi%C3%B3zis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kompet%C3%ADci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adapt%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Akklimatiz%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://text.nlm.nih.gov/nih/cdc/www/74.html&rurl=translate.google.hu&usg=ALkJrhh-0ZSyhrmMn4WDhPaPv_XBVdPHyw
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2. átlaghőmérséklet  

3. az átlagos csapadék és forgalmazás  

4. szél  

5. szélesség és magasság  

6. talaj (a földi ökoszisztémák)  

7. tűz (a szárazföldi ökoszisztémák)  

8. vízáramlás (vízi ökoszisztémák)  

9. szilárd anyagok  

A kémiai tényezők a következők:  

1. a víz és a levegő a talajban  

2. a növényi tápanyagok oldott talajnedvesség (földi), és a víz (vízi)  

3. természetes vagy mesterséges toxikus anyagok oldott talajnedvesség és a vízben  

4. sótartalma víz vízi ökoszisztémák  

5. szintje az oldott oxigén vízi ökoszisztémák  

1.4.1.1 A fény mint környezeti tényező 
A bioszféra számára az egyedüli energiaforrás a Nap sugárzása, ez az energia különböző 

hullámhosszúságú sugarak formájában éri a Földet. Az energia több mint fele fénysugárzás, 

kisebb része hősugárzás és csak néhány százaléka ultraibolya sugárzás. A földfelszínre jutó 

fény közvetlen és visszavert, un. szórt fényből áll.  

A Földre érkező fénysugárzás nem oszlik el egyenletesen a bioszférában. Változik a földrajzi 

szélesség szerint, a földfelszínen függőleges irányban, befolyásolják a domborzati viszonyok 

és a terület fölötti meteorológiai viszonyok is.  

1.4.1.2 Légkör – Atmoszféra  

Földünk gázburkát a légkör képezi. A föld felszínétől felfelé haladva rétegeket 

különböztetünk meg. Troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra, exoszféra. Az élő szervezetek a 

troposzférában élnek, de az élet számára a légkör többi rétegének is van jelentősége. A légkör 

összetételében az élő szervezetek számára fontos az egyes összetevők aránya. Jelenleg a 

légkör 78%-a nitrogén, 21%-a oxigén, 0,3%-a szén-dioxid. A maradékban nemesgázokat és 

szennyezőanyagokat találunk. A levegő fizikai tulajdonságai közül legfontosabbak a légkör 

éghajlati jellegét kialakító és befolyásoló sugárzás, a hőmérséklet, a páratartalom és csapadék, 

valamint az ezekkel összefüggő légnyomás és légmozgások. A levegő áramlása, a szél több 

szempontból is befolyásolja az élőlények fennmaradását. Segíti a növények beporzását, az 

állatok tájékozódását és vándorlását, de lehet negatív hatása is. A levegőszennyeződésnek 5 

tartományát különböztetjük meg: lokális, regionális, ipari, kontinentális, globális. A légkörbe 

kerülő szennyezőanyagokat emissziónak nevezzük, ezek lehetnek szilárdak, folyékonyak 

vagy gázneműek.  

1.4.1.3 A víz, mint környezeti tényező  

A bioszférában a víz az egyik legfontosabb környezeti tényező. Számos feladatot lát el: fontos 

oldószer, biztosítja az anyagszállítást, részt vesz a vegyi reakciókban, hő szabályozó szerepe 

van, és némely szervezet támaszát képezi. Földünkön a hidroszférát a tengerek és óceánok 

vize, valamint a felszíni és talajvíz képezi- a vizek nagy része sós, az édesvízkészlet 

mindössze 3%, ám ennek a kétharmada jég. A természetben a víz állandó körforgásban van. 

http://www.mtnvisions.com/Fire2.jpg
http://hu.shvoong.com/tags/l%C3%A9gk%C3%B6r/
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Ez a körforgás a hidrológiai ciklus, mely lehet rövid és hosszú. A rövid ciklus alatt a víz 

ugyanott csapódik le, ahol elpárolgott. A hosszú ciklus alatt a vízpárák keletkezésének 

helyétől a légmozgások a szárazföld felé sodorják a felhőket, a víz ott lecsapódik, a folyókkal 

visszajut a tengerbe. A szervezetek és a környezetük között is állandóan cserélődik a víz. A 

különböző szervezetek különbözőképpen érzékenyek a vízhiányra. A növények vízellátás 

szempontjából lehetnek: vízi növények (pl. hínár), közepes vízellátottságú növények és 

szárazságtűrő növények. A víz az állatok szempontjából is fontos környezeti tényező. A 

különböző állatfajok tűrőképessége a vízveszteség szempontjából egymástól jelentősen 

eltérhet. Az emlősfajok már akkor is súlyos zavarokkal küzdenek, ha szervezetük 

víztartalmának, 15-20%-át veszítik el. A gerinctelen állatok számos faja ettől sokkal nagyobb 

vízveszteséget is képes elviselni (pl. csiga 60 %). 

1.4.1.4 A talaj  
A litoszférát kőzetek és ásványok képezik. A fiz. és kém. folyamatok eredményeként a 

kőzettörmelék akkor válik talajjá, ha a biológiai mállás hatására végbemegy a 

humuszképződés. A talaj tulajdonságai közül fontos a szemcsézettség, a víz és oxigén 

háztartása, valamint a talaj pH értéke. Egyes növény és állatfajok képesek arra, hogy magán a 

kőzeten megtelepedjenek, vagy abban járatokat vájjanak (fúrókagyló). A zuzmók a csupasz 

sziklákon élnek, ezért tekintik őket az élet „pionírjainak”. Az élő szervezetek számára fontos a 

talaj vegyi összetétele. A növények a talajban oldott ásványi tápanyagokat gyökereik 

segítségével veszik fel és építik be testükbe. Egyes elemek bizonyos élőlények számára 

kulcsfontosságúak, pl. embernél a jód. Az élőlények élettevékenységük folytatásához 

meghatározott kémhatású környezetet igényelnek. A talaj kémhatása és az élőlények 

előfordulása között egyértelmű összefüggés van. A lúgos és semleges kémhatású talajokban 

főleg a baktériumok száma magas, míg a savas kémhatású talajok a gombáknak kedveznek. 

Sok esetben maguk a növények teremtenek adott kémhatású talajt (pl. fenyők lehulló 

tűleveleiből).  

1.4.2 Ökológiai tényező fogalma és felosztása 

Az élőlényeket valamilyen módon befolyásoló tényezőket ökológiai tényezőknek nevezzük. 

Mivel a külső környezet állandó mozgásban van, így a környező világ tényezői hatnak 

egymásra ( pl: víz a talajra ) és ezek együttesen az élő szervezetre, másrészt az élő szervezetek 

is hatnak  a környezetre ( pl: növény a talajra). 

• Edafikus tényezők:  

A talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait ölelik fel, és magukban foglalják a 

kőzeteknek azokat a tulajdonságait is, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy termőtalaj 

képződjön. 

• Helyrajzi tényezők:  

Ezek a tényezők a domborzat tulajdonságaiból tevődnek össze (domborzati tényező). Ide 

tartoznak a tengerszint feletti magasság, a talaj lejtése, a függőleges tagoltság fokozatai stb. 

• Éghajlati tényezők: Az éghajlat jelentős hatással van a szervezetekre és az 

életközösségekre, és meghatározza egy terület élővilágának általános jellegét. Az éghajlati 

tényezők közé sorolják: a fényt, a hőmérsékletet, a nedvességet és a levegőt. 

Biotikus tényezők: 
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• A szervezetek kölcsönhatása: A biotikus tényezők sorában megkülönböztetjük az egyes 

növényi, illetve állati populációk és egyedek közötti hatásokat, valamint a növények és az 

állatok közötti kölcsönhatást. A különböző fajok kölcsönös kapcsolata lehet egymás számára 

közömbös, kölcsönösen hasznos, sőt elengedhetetlen vagy káros és ezek számos fokozata és 

változata. 

• Antropogén tényező: Az ember kétféleképpen hat az élő világra: közvetve azáltal, hogy a 

környezet fizikai, kémiai és biológiai feltételeit megváltozatja és közvetlenül, az élőlényekre 

gyakorolt hatásával(pl.: erdőirtás, és az erdők helyén művelhető erdőirtás, és az erdők helyén 

művelhető területek létesítése stb.) azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az ökológiai 

tényezők nemcsak térben, hanem időben is hatnak az élőlényekre, ezért az ökológiai 

jelenségek magyarázatánál tekintetbe kell vennünk a történelmi tényezőket is. Annál is 

inkább, mert az idők folyamán a szervezetek átalakultak és meghatározott módon fejlődtek. 

1.5 Bioszféra 
A bioszféra a Föld kőzetburkának (litoszféra), vízburkának (hidroszféra), levegőburkának 

(atmoszféra) azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe. 

A bioszféra a globális ökológiai rendszer, az összes élőlénnyel és ezek minden kapcsolatával, 

beleértve az élettelen környezettel való kapcsolatot is. Néhány évvel ezelőtt a Földön élő 

fajok számát 2-3 millió körülire becsülték. Aztán az emberi civilizációtól elzárt esőerdők 

lombkoronájának vizsgálatakor kiderült, hogy a rovarok világa még olyan sok, eddig nem 

ismert fajt tartogat, hogy a fent leírt mennyiségnek a többszörösében kell gondolkodnunk. 

2000-ben kezdték és 2011-re tervezik befejezni az Integrated Taxonomic Information 

System-Species 2000 Catalog of Life nevű rendszertani információs rendszert. A projektnek 

Frank Bisby az angliai Readingi Egyetem munkatársa, valamint Thomas M. Orrell a vezetője 

és további mintegy 3000 biológus vesz részt benne. A cél, hogy egy rendszerbe kategorizálják 

a –feltételezések szerinti– összes eddig ismert fajt, amit 1,75 millióra becsülnek. A fosszilis 

fajok kivételével. A katalógus megtalálható a következő címen: http://www.itis.gov/. A 

rendszer hozzáférést nyújt sokféle, különböző szakterületre specializálódott tudományos 

szervezet adatbázisához. Így például a londoni, a hollandiai és a New York-i 

természettudományi múzeumok a lepkék, a szitakötők és pókok adatait gondozzák. 

1980-ban kezdték el építeni a Bioszféra II. project kísérleti objektumát az Arizonai 

sivatagban. Megpróbálták megépíteni és fenntartani a földi bioszféra kicsinyített mását. A 

kísérlet 1991-ben indult el és 1993-ban fejezték be, sok-sok elkeserítő tanulsággal. Egy 13 

000 m2 alapterületű, 204 ezer köbméternyi teret hermetikusan elzártak a külvilágtól, mintegy 

200 millió dolláros beruházással. A zárt „bioszférához” számos kiszolgáló egység 

csatlakozott, melyek a természetes napfényen túl mesterséges energiatöbbletet adtak 

légkondicionálás, szűrés és keringés formájában. Semmit nem felejtettek ki, amit csak ismer 

az ember a természet működésével kapcsolatban, még a fotoszintézisről és a víz körforgásáról 

is gondoskodtak. Az üveggel lefedett területen 80%-ot „természetesnek”, 16%-ot agrár-

ökoszisztémának, 4%-ot pedig lakóterületnek (urbán-ökoszisztémának) rendeztek be. A 

„természetes” ökoszisztémákat a vízi, félsivatagi, füves és erdős rendszerek képviselték, 

arányaik nagyjából megfeleltek az Egyesült Államok viszonyainak. Mindez rengeteg növény, 

állat és talajlakó mikroszervezet betelepítését jelentette. Nyolc kutató is csatlakozott a két 

éves, teljes bezártságot jelentő kísérlethez. Az anyagforgalmat teljesen kiküszöbölték, 

kizárólag az energia és az információ számára volt átjárható a rendszer. A kísérletből 

kimaradt a légszennyező autóforgalom és az ipari szennyezés. Havi 150 ezer dollárt emésztett 

fel a fenntartása. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Litoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidroszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atmoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89let
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia
http://www.itis.gov/
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1-6. ábra. Bioszféra II. project, ökológiai kísérlet 

A kísérlet vége tökéletes bukás lett. A bezárt rendszerben nem működött megfelelően az 

oxigénciklus. A levegő O2-koncentrációja a dús növényzet ellenére fokozatosan csökkent, 1,4 

év elteltével már a normális 21% helyett csak 14% volt. Ugyanakkor a dinitrogén-oxid 

veszélyesen magas szintre (79 ppm) emelkedett, mely már-már agykárosodást is okozhat. E 

két ok miatt a kísérletet módosítani kellett, a légkör összetételét az utolsó fél évre fel kellett 

kívülről javítani, így a teljes anyagi zártságot nem sikerült fenntartani. A vizekben 

algavirágzás alakult ki, eutrofizálódtak, a szárazföldön a liános növények kiszorították a többi 

fajt. A 25 gerinces állatfajból nem kevesebb mint 19 rövid idő alatt kipusztult, és ugyanígy 

jártak a virágos növényeket beporzó rovarok, ezzel szemben a hangyák a sáskák és a 

csótányok tömegesen elszaporodtak. Hogy mindez miért történt, arra nem sikerült 

megnyugtató választ találni. 

A számos megismert tanulság mellet a legfőbb tapasztalat az volt, hogy közelében sincs az 

emberiség annak megértéséhez, hogy miként működik az élet. Levonva a következtetéseket: 

1. Eddig nem sikerült embert tartósan fenntartó ökoszisztémát konstruálnunk. Ennek 

nem csak a bioszféra működésének jobb megértéséhez volna szükségünk, hanem 

például hosszabb űrutazások, földön kívüli bázisok, kolóniák kialakításának is 

elengedhetetlen feltétele lenne. 

2. Nem tudjuk, hogy a „Bioszféra I.” (a nagy földi rendszer) ezt hogyan csinálja. 

3. A földi bioszféra működőképessége számunkra nélkülözhetetlen. 

Olyan bonyolult kapcsolat van a Föld élőlényei között, amelyet a tudomány mai állása még 

nem képes teljes egészében megmagyarázni.  

Az esőerdők egyre nagyobb mértékű pusztításával félő, hogy rengeteg olyan élőlény fog 

eltűnni, amelynek létezéséről fogalmunk sem volt. Az élet keletkezésekor elinduló folyamat 

látszik megtörni, amely szerint az élet folyamata nem áll meg, hanem egyre inkább fejlődik, 

tökéletesedik és bonyolultabbá gazdagabbá válik. Kezünk alatt fajok sokasága tűnik el, egész 

ökológiai rendszereket rombolunk szét. Az ember által nem zavart területek száma egyre 

csökken, kis foltokká zsugorodnak, ahol folyamatosan csökken a fajok száma. Az egyre 

kisebb élőhelyeken megakad az élet fejlődése, amelynek lehetséges következményeit nem 

nagyon látjuk. Jóra bizonyosan nem vezethet az egész. 

Ezen a ponton érdemes megállni és elgondolkodni azon, hogy érdemes-e a tudomány 

robbanásszerű fejlődéséről, a technikai fejlődésről olyan komoly hangon szólni, mint ahogy 

azt eddig tettük. A Bioszféra II. kísérlet tapasztalataiból inkább úgy tűnik, hogy az emberiség 

ahhoz a gyerekhez hasonlatos, amelyik valamilyen szerkezet működését nem értve szétszedi 

azt, összerakni azonban már nem képes. 
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1.6 Szukcesszió 
A fogalom, ökológiai folyamatot jelent, mely a növénytársulások időbeli egymás után 

következését mutatja. Időváltozások sorozata, mely a biocönózisban megy végbe. Részbeni 

kicserélődése a társulást alkotó populációknak. Élőhely változásként is értelmezhetjük. 

A szukcesszió jelenségének megfigyelése csak a századfordulótól szerepel a tudomány 

említésében, bár nagyon hosszú múltra tekint vissza. Az elmélet megalkotásában úttörő 

szerepük volt az észak-amerikai ökológusoknak. Közülük is kiemelendő Clements 

munkássága. A „szuperorganizmus” társulás koncepció megalkotója a szukcesszióra is 

évtizedekig uralkodó elméletet alkotott (Clements, 1916). 

A szekuláris szukcessziót geológiai időléptékkel mérjük. Ez együtt jár evolúciós és 

makroklimatikus változásokkal (fajok kihalnak, keletkeznek). A biotikus szukcesszió kisebb, 

néhány 10-1000 év léptékben zajlik, lényeges evolúciós változások nélkül. 

Fajtái: 

Kiindulási állapot szerint: 

 A primer szukcesszió ( felszínen zajló, friss vegetáció fejlődés) 

 Szekunder szukcessziónak (katasztrófa után induló szukcesszió) - külső környezet 

változás 

A primer szukcesszió indulása a kívülről odajutó fajok megtelepedésével kezdődik és a 

talajképződés is párhuzamosan zajló, hosszú folyamat. Például a gleccser visszahúzódása 

utáni legyalult felszín, vagy humusz képződés. 

A szekunder szukcesszió megindulásakor van talaj, s a talajban sok faj magva már jelen van, 

Példa: tarvágás, tűzvész vagy folyóhordalék feltöltés. 

Időlépték szerinti csoportosítás: 

–szekuláris (földtörténeti időskálán) 

–biotikus (lokális) 

Változás eredete szerint: 

–autogén (talajképződés) 

–allogén (külső hatás) 
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2 Agrár-ökoszisztéma 

A természetes ökoszisztémák rendszerére az egyik legnagyobb hatást gyakorló és leg 

hosszabb ideje tartó mesterséges emberi beavatkozás a mezőgazdasági művelés. Kihat éppúgy  

a növény és állatvilágra mint a talajéletre, ezért kiemelten célszerű foglalkozni vele. 

Általánosságban az ökoszisztéma szót egyszerűen egy terület megjelölésére használják akkor, 

amikor hangsúlyozni kívánják annak a biológiai egységét. Így definiálnak erdei, tavi, mezei 

stb. ökoszisztémákat. Ehhez hasonló módon érthető az agrár-ökoszisztéma kifejezés is. 

Ezesetben egy mezőgazdasági művelésbe vont területről van szó. Ebből kiindulva a 

mezőgazdasági szakirodalomban egy halastavat, egy gyümölcsöst, egy erdőt, egy legelőt, egy 

növényekkel bevetett táblát, sőt néha egy állattenyésztő telepet is neveznek agrár-

ökoszisztémának. Ezekben az ökoszisztémák törvényszerűségei tagadhatatlanul mindenütt és 

mindenkor érvényesülnek. Az alapvető eltérésük a természetes társulásoktól abban nyilvánul 

meg, hogy az ember tekintélyes biológiai , kémiai és fizikai energiát fektet beléjük azzal a 

céllal, hogy ezáltal a természetest meghaladó biológiai produkciót betakarítsa, tehát elvonva 

az ökoszisztémától hasznosítsa. 

2.1 Az agrár ökoszisztémák sajátosságai 
A természet és az ember által létrehozott ökoszisztémákban lezajló anyag és energiaforgalom 

alapvetőn különböznek egymástól. A természetes ökorendszerek önszabályzóknak, normál 

körülmények között évtizedeken, évszázadokon át fennmaradó nagy stabilitású rendszereknek 

tekinthetők. 

Ezzel szemben az ember által fenntartott növénykultúrák stabilitása kicsi. Legtöbbjük 

beavatkozás nélkül még egyetlen ciklust sem fejezne be. Az ember irányítószerepének a 

legfontosabb feladata az állományok folyamatos karbantartása. 

Az egynyári kultúrák esetében a növénytermesztési ciklus a talaj előkészítésével és a 

vetésével kezdődik, amit a vegetációs időszak követ, szinte folyamatos emberi beavatkozással 

vegyítve. Azaz gyommentesítés, növényvédelem stb. A növénytermesztési ciklust elvileg a 

betakarítás zárja. Ha ez megtörtént, a termőhelyen  csupán a melléktermék egy része marad, a 

hasznosítható terméket elszállítják. Az ökoszisztémából ilyesformán  anyag és energia kerül 

ki, amit az ember közreműködésével vissza kell pótolni. 

Rendszerelmélet szempontjából megállapítható tehát, hogy a mezőgazdasági kultúrák- mivel 

a rendszeren kívülről származó, anyag- és energiaforrásokat is felhasználnak – a nyílt 

anyagforgalmi rendszerek kategóriájába tartoznak. 

A természetes ökoszisztémák , amelyek rendszeren belüli anyag- és energia körforgásra 

épülnek, zárt anyagforgalmi rendszernek nevezzük. 

2.2 Tavi ökoszisztéma 
A Földön levő tavaink a legjelentősebb édesvíz készletünk. Ezeket patakok és folyók fonják 

egymásba és így alkotnak egy komplett rendszert. Minden földi ökoszisztémának megvan a 

maga alapvető vízforrása. Ilyenek a tundra jeges tavacskái, az északi erdők mély, hideg vizű 

tavai és a sebesen zuhogó hegyi patakok.  

A hidrobiológia a vízi élőlények és vízi ökoszisztémák tudománya; résztudománya a 

limnobiológia, a nem tengeri állóvizek tana. 

A víz az egyik legfontosabb környezeti tényező. Az élet nélkülözhetetlen feltétele. A 

jelentőségét mutatja, hogy az élőlények szervezete 10-95%  vizet tartalmaz. A víz a 

legkihasználtabb közeg. Minden élőlény megtalálja a maga hasznát benne. Élőhelyként, 
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folyadékpótlásra, tisztálkodásra, játszó és búvóhelyként vagy szaporodási közeget hoz létre 

egyes fajok számára. 

A tavi ökoszisztéma összetett és változatos társulásokból épül fel. 

2.2.1 Társulások 

Planktonok 

Görög eredetű szó (πλαγκτον), a jelentése „vándorló”, „sodródó”. A planktonnal foglalkozó 

tudományág a planktonológia. Minden olyan élőlényt a planktonok közé sorolunk, amely 

helyváltoztatásban elsősorban a víz áramlása és nem a saját izomműködése a meghatározó. A 

testük magas víztartalma miatt állandó vízszintes sodródás jellemzi ezeket. Kivételek is 

vannak. Néhány faj alkalmas a vízáramlástól független, jellemzően függőlegesen felfelé 

irányuló (Angolul: diel) mozgásra. A planktonikus élőlényekkel szemben megkülönböztetünk 

nektonikus (úszó) élőlényeket, amelyek irányítani tudják a mozgásukat és képesek a 

környező áramlásokkal szemben úszni a vízi környezetben (pl.: halak, magasabb rendű rákok, 

vízi emlősök, egyes puhatestűek). 

A planktonon belül a holoplanktonba azok az organizmusok tartoznak, amelyek életük egész 

időszakát plankton közösség részeként töltik (például a legtöbb alga, medúza és alsóbbrendű 

rákok: ágascsápú és evezőlábú rákok). A meroplankton az élőlények azon csoportja, 

amelyek életük csak egy részében planktonikusak (általában a lárva részben), majd az 

ontogenezisük során képesek lesznek az önálló helyváltoztatásra és később a bentosz (üledék) 

vagy a nekton életközösség részévé válnak. A puhatestűek legtöbb faja és a legtöbb hal a 

meroplankton tagjai. A planktonbőséget és planktoneloszlást olyan tényezőktől erősen 

befolyásolják, mint a víz áramlása és megvilágítottság mértéke vagy a környező tápanyagok 

koncentrációja. 

Bakteroplanktonok. 

Prokarióta szervezetek, mikrométeres nagyságrendű mikroorganizmusok. A mikrobiológián 

belül a bakteriológia foglalkozik a baktériumok tanával. A baktériumok és a szintén idetartozó 

archeák fontos szerepet játszanak a szerves anyag lebontásban, jellemzően a mélyebb 

vízrétegekben. Az állóvizekben, folyóvizekben lévő bakterioplanktonok mennyisége igen 

változó, és ez függhet az adott év éghajlatától is. Mély tavakban a baktérium fajok mélység 

alapján rendeződnek. Az eloszlás azonban nem egyenletes, hanem 2 - 3 dúsulás maximum 

található.  

Fitoplanktonok 

Fototrofikus algák alkotják. Szükségük van fényre a fotoszintézishez emiatt a vízfelszínhez 

közel élnek. Megfigyelhető a fitoplanktonok az üledék feletti víz-üledék határon történő 

feldúsulása. A növények őseinek tekinthetjük a csoportjukat. A fontosabb csoportjai a 

kovamoszatok (Diatomeae), cianobaktériumok és a zöld algák (Chlorococcales) 

Az alga nem természetes csoport, nem önálló rendszertani egység, bár a hagyományok miatt a 

rendszertan elfogadja az algák csoportját még akkor is, ha azt tulajdonképpen több divízió 

alkotja. Van den Hoek és mts. szerint az algák olyan változatos felépítésű, fotoszintetikus 

növények, melyeknek nincs gyökerük, levelük, szöveteik, egyesek nem fotoszintetizálnak 

ugyan, de nagyon hasonlítanak a fotoszintetizáló formákhoz. Egy- vagy többsejtű, teleptestű, 

asszimiláló autotróf növények. 

Zooplanktonok 

Fenéklakó apró állatok melyek fő tápláléka a fitoplankton. Lehetnek egysejtűek vagy 

többsejtűek is. Többsejtűek például a különféle tengeri állatkák, apró halak, meszes héjú 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C5%91l%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halak
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C5%91s%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Puhatest%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alga
http://hu.wikipedia.org/wiki/Med%C3%BAza
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1rva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Puhatest%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kovamoszatok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cianobakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6bbsejt%C5%B1ek&action=edit&redlink=1
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állatkák, alsóbbrendű rákok (Crustacae) és gyűrűs férgek petéi és lárvái. A többsejtű édesvízi 

zooplankton három csoportra osztható: a kerekesférgek (Rotatoria), az ágascsápú rákok 

(Cladocera), valamint a nagyobb evezőlábú rákok (Copepoda) csoportjára. A kerekesférgek 

között szinte kizárólag édesvízi élőlényeket találunk. Kinézetük sokféle, gyakran 

valószerűtlenül mókás. Az édesvízi plankton legapróbb élőlényei ezek, sok egyed az 1 mm-es 

méretet sem éri el. 

 

Csoport neve Mérettartomány Hosszúság Taxonok 

Megaplankton > 2×10−2 m >20 mm 

Medúzák (egyes csoportjai) 

Bordásmedúzák 

Előgerinchúrosok 

Fejlábúak 

Macroplankton 2×10−3→2×10−2 m 2–20 mm 

Tengeri pillangók (Pteropodák) 

Nyílférgek 

Krillek 

Bordásmedúzák; 

Előgerinchúrosok (egyes csoportjai) 

Fejlábúak 

Mesoplankton 2×10−4→2×10−3 m 0.2 mm-2 mm 

Metazoák 

Medúzák (egyes csoportjai) 

Ágascsápú rákok vagy vizibolhák (Cladocera) 

Kagylósrákok (Ostracoda) 

Nyílférgek (Chaetognaths) 

Tengeri pillangók (Pteropodák) 

Zsákállatok (Tunicata) 

Heteropódák 

Microplankton 2×10−5→2×10−4 m 20-200 µm 

Nagy eukarióta protisták 

A legtöbb phytoplankton 

Protozoák (Foraminifera) 

Ciliáták 

Rotiferák 

Juvenilis metazoák 

Crustacea (copepod nauplii) 

Nanoplankton 2×10−6→2×10−5 m 2-20 µm 

Apró eukarióta protisták 

Apró diatómák (bacillariaceák) 

Apró flagelláták 

Pyrrophyta 

Chrysophyta 

Chlorophyta 

Xanthophyta 

Picoplankton 2×10−7→2×10−6 m 0.2-2 µm 

Apró eukarióta protisták 

Baktériumok 

Chrysophyta 

Femtoplankton < 2×10−7 m < 0.2 µm vírusok 

 

Makrofitonok 

Ebben a csoportba tartoznak a magasabb rendű vízinövények. Ilyenek a nádasok (Scirpo - 

Phragmitetum), sás (Aquila) stb. 

Makroszkópos gerinctelenek 

Ide tartoznak a csigák, kagylók, szivacsok, stb. Igen népes csoportot alkotnak. 

Halak  

Ez rendelkezik a legváltozatosabb fajösszetétellel. A halfajokat a kifejlett korukra jellemző 

táplálkozásmód szerint csoportosíthatjuk: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Med%C3%BAz%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bord%C3%A1smed%C3%BAz%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/El%C5%91gerinch%C3%BArosok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fejl%C3%A1b%C3%BAak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pteropoda
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADlf%C3%A9rgek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Krill
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bord%C3%A1smed%C3%BAz%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/El%C5%91gerinch%C3%BArosok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fejl%C3%A1b%C3%BAak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Med%C3%BAz%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cladocera&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ostracoda
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaetognath&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pteropoda
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunicata&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Heteropoda&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrometre&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytoplankton&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Protozoa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rotifera
http://hu.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Copepod&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrrophyta&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrysophyta&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Xanthophyta&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Picoplankton&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrysophyta&action=edit&redlink=1
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Békés halak 

- növényevők (amur, fehér busa) 

- mindenevők (ponty, keszegfélék) 

- apróállat evők (garda, tokfélék) 

Ragadozó halak (csuka, harcsa, süllő, stb.) 

Életének első heteiben a legtöbb halfajhoz hasonlóan a növényevő halak ivadéka is a mikro- 

és mezozoo planktonhoz tartozó élőlényeket fogyasztja (Rotatoriák, apró Copepodák és 

Cladocerák), majd fokozatosan áttér a fajra jellemző végleges táplálékra. A ragadozó halaink 

egyedfejlődésük során különböző fejlődési stádiumokon mennek keresztül, amelyek során 

döntő fontosságú a megfelelő méretű és mennyiségű táplálék (akár zooplankton, akár élő hal) 

megléte. A ragadozó halaknak nagy szerepe van az egyes eutrofizációra hajlamos tavak (pl.: 

Balaton) biomanipulációjában. A kívánatos fehérhal-ragadozó arány eltolódása a tavi élet 

alapvető megváltozását idézi elő. A zooplankton fogyasztó halpopulációk jelentős mértékű 

elszaporodása döntően befolyásolja a fitoplankton mennyiségét, ami egyenes arányban áll a 

különféle algák túlszaporodásával, és az eutrofizáció kialakulásával. Ebbe a csoportba 

sorolható a csuka(Esox lucius), a sügér(Perca fluviatilis), vagy a süllő(Stizostedion 

lucioperca). 

A nyíltvízi tápláléklánc fő tagjai: 

Fitoplankton → növényevő zooplankton → ragadozó zooplankton → nyíltvízi békés halak → 

nyíltvízi ragadozó halak. 

Az üledéklakó fogyasztók táplálkozási láncának fő tagjai: 

 Az üledék algái, a vízinövények és a szerves törmelék → a növényevő üledéklakó állatok → 

ragadozó üledéklakó állatok → az üledék közelében élő békés halak és → az üledék 

közelében élő ragadozó halak. 

Az egyedek tömeggyarapodásából és az adott faj biomasszájának a növekedéséből látható, 

hogy a két fő táplálékláncban résztvevő fogyasztó szervezetek a szerves anyagok egy részét 

raktározzák. 

2.2.2 Eutrofizálódás 

Az eutrofizáció a többlet tápanyag (különösen nitrogén- és/vagy foszforvegyületek) hatása 

miatti fokozódó fitoplankton szaporodás és feldúsulás. Elsősorban az állóvizeket (tavakat, 

tározókat) veszélyezteti ez a folyamat, mert az állóvizekben kevésbé tud hígulni a 

koncentráció, mint a vízfolyásokban. A víztest gyakran rétegekből áll és ezek a rétegek 

kevésbé keverednek egymással. További probléma az állóvizek szennyezésében, hogy az 

átöblítés és a teljes vízcsere egy- de akár száz évig is eltarthat, míg a vízfolyások esetében 

néhány nap illetve hét alatt megtörténik. Mindezek következményeként az állóvizek 

érzékenyebbek, mint a vízfolyások az olyan anyagok szennyezésére mint a növényi 

tápanyagok, olaj, és toxikus anyagok, amelyek a fenék élővilágát megsemmisíthetik, a halakat 

elpusztíthatják. Eutrofizálódás alatt az állóvizek tápanyag-feldúsulása következményeként 

bekövetkező trofitásfok (a víz szervesanyag-termelésének mértéke) emelkedését értjük. A 

tápanyag dúsulás hasonló a feltöltődéshez, lassú, geológiai időmértékkel mérhető természetes 

folyamat. Az emberi tevékenység a természetes eutrofizálódást gyorsíthatja, elsősorban 

tápanyagoknak a vízbe juttatásával. Ez a gyorsított jelenség a mesterséges eutrofizálódás. 

A felesleges tápanyagok amelyek az eutrofizációt kiváltják, vagy természetes úton széllel 

érkeznek, esővízzel bemosódnak vagy befolyás útján érkeznek a tóba, illetve mesterséges 
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úton, az emberi tevékenységből származó mezőgazdaságból, közlekedésből vagy a 

természetellenes háztartási mosószerekből. 

Első lépésként az eurofizáció folyamata során a szerves szennyezőn (pl. kommunális 

szennyvíz) heterotróf élőlények szaporodnak el, amelyek a víz szaprobitásfokát növelik és a 

biológiai oxidáció során elfogyasztják a víz oldott oxigéntartalmát, ezzel kizárják belőle 

„természetes" élővilágának jelentős részét. A szaprobitás a vízben élő szervezetek szerves 

anyag lebontó képességének mértéke. A szerves anyagokon elszaporodó mikroorganizmusok, 

amik a vizet is jellegzetes szagúvá (büdössé) változtatják, végeredményben alkotórészeikre 

bontják a szennyezést: vízre, szén-dioxidra és szervetlen sókra, vagyis az autotróf élőlények 

számára készítenek belőlük tápanyagokat. Elsősorban a P- és N-vegyületek, de általában a 

szervetlen növényi tápanyagok a víz trofitásfokát (algatermő képességét) növelik.  

A természetes algapopulációnak hasznos szerepük is van abban, hogy segítik a felszíni vizek 

öntisztulását, a nappali oxigéntermelést, de mindemellett zavarokat, károkat is okoznak. 

Anyagcsere-termékeik miatt ronthatják a vízminőséget közvetlenül, élénk szaporodásukkal 

pedig zavarják a vízelőkészítő művek működését és az egészséges tavi viszonyokat. 

A trofitás fokát többek között a víz a-klorofil tartalma, algaszáma, valamint széntermelése 

alapján adják meg. Ezek alapján a skála az atrofikus (szerves anyag teljes hiánya) állapottól 

az oligotróf, mezotróf, eutróf állapoton keresztül a hipertrófig terjed, vagyis ez utóbbinak a 

legnagyobb a szervesanyag-termelése. A trofitás növekedése, azaz az eutrofizálódás során nő 

a vizet borító algák, hínárok mennyisége, csökken a víz oxigéntartalma, ami a vízi élővilág 

számára kedvezőtlen, de emberi használatra is egyre inkább alkalmatlanná válik a víz. 

 

2-1. ábra. Balaton eutrofizációs térképe (1974-2007) 

(Forrás: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) 

A képen a kéktől a piros felé haladva egyre rosszabb a vízminőség. A felgyorsított -

mesterséges- eutrofizálódás megfékezésének megoldása egyrészt input módszerek 

alkalmazásával csökkenteni a tápanyagoknak a tavakba, tározókba való bejutását, másrészt 

output módszerekkel megtisztítani a már előrehaladott mértékben eutrofizált tavakat. Az input 

oldalról történő megközelítés értelem szerűen a leghatékonyabb. Elsődleges szempont, hogy a 

különböző növényfajok növekedéséhez szükséges sokféle tápanyag közül a legkisebb 
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mennyiségben jelen lévő fogja meghatározni a növekedést, vagy annak leállítását (Leibig-

törvény). A legtöbb édes vízi tóban például a foszfor bizonyult a limitáló tényezőnek. Tehát a 

foszfor bevitel csökkentése lehet a kulcsa az eutrofizáció leghatékonyabb visszafordításának. 

 

2-2. ábra. Eutrofizálódás ökológiai hatása 

Forrás: http://www.ibela.sulinet.hu/termtud/viz/olajszenny.htm 

2.3 A szántóföldi ökoszisztéma 
Korunk egyik súlyos ellentmondása, hogy a mezőgazdaság, amelynek tevékenysége az összes 

termelési ág közül a legközvetlenebbül kapcsolódik a természethez, a természeti elemek 

(talaj, víz, levegő) egyik legjelentősebb szennyezőjévé vált. A mezőgazdasági termelés 

legfőbb környezet károsító faktorai a talajok pusztulását okozó oktalan földhasználat, a 

kemizálás azaz a vegyszeres növényvédelem, a peszticidek, inszekticidek, herbicidek elterjedt 

használata, a nem szakszerű műtrágyázás, illetve a nagyüzemi állattenyésztés hasznosítatlan 

melléktermékei, az állati tetemek és trágyák. További problémát jelent a kiterjedt 

mezőgazdasági monokultúrák (egy területen csak egyféle növény termesztése) elterjedése. 

Ez egy kisebb ökoszisztémában csökkenti a biodiverzitást (biológiai sokféleség), mivel az 

adott monokultúra csak adott fajösszetétel számára biztosít optimális feltétételeket. Egy 

mezőgazdasági monokultúrán jellemzően annak a néhány fajnak a túlszaporodását 

figyelhetjük meg, amelynek az megfelelő táplálékot nyújt. Így kialakul egy fajszegény, de 

egyedszámban dús, nem természetes ökoszisztéma. A kémiai védekezéssel azután pedig nem 

csak az elsődleges fogyasztókat gyéríti az antropogén beavatkozás, hanem a tápláléklánc 

összes tagját.  

Ezzel szemben a mezőgazdálkodás összességében a biológiai sokféleséget növelő hatással bír. 

Ez arra vezethető vissza, hogy az általa létrehozott antropogén agrárökoszisztémák új 

élőhelyeket és lehetőségeket nyitottak olyan fajok részére, amelyek az erdővel borított 

http://www.ibela.sulinet.hu/termtud/viz/olajszenny.htm
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természeti tájakon nem találták volna meg létfeltételeiket. A föld használatba vételével 

összefüggő biodiverzitás növekedésre és annak mértékére mutat rá a közép-európai flóra 

diverzitásának változási tendenciáit szemléltető ábra. 

 

2-3. ábra. Közép-európai flóra diverzitásának változási tendenciái (Hüppe, 1990 nyomán; Harrach, 1994) 

Megállapítható, hogy a flóra diverzitása az ipari forradalom időszakára érte el Közép-

Európában a maximumát. Kr.e. 4500 körül a diverzitás ennek még 50%-a sem volt. A 

környezet túlhasználata az ipari forradalommal kezdődött. Ez drasztikus diverzitáscsökkenést 

okozott, s amit a környezet kíméletes és fokozatos használatba vétele e tekintetben 2500 év 

alatt felépített, azt a túlhasználat 250 éve tökéletesen lerombolta. A tendencia folytatásának 

beláthatatlanok a következményei. A mezőgazdasági művelés Magyarország összterületének 

több mint 65%-át érinti, így az igen jelentős hatással van a biológiai sokféleségre nem csupán 

a közel 6 millió ha művelt területen, hanem az érintkező egyéb területeken is. Láthatjuk, hogy 

ez a folyamat alapvetően kétirányú lehet. A mezőgazdálkodás egyaránt növelheti vagy 

csökkentheti is a biológiai sokféleséget. 

A szántóföldek ökoszisztémája egy hosszú idő alatt kialakult másodlagos élőhely , ahol a 

különböző vadon élő növény és állatfajok alkalmazkodtak a természet rendjétől eltérő 

feltételekhez. A adottságait figyelembe vevő gazdálkodási formák jelentős mértékben 

hozzájárulnak a szántóföldi területek természeti értékeinek megőrzéséhez.  A természeti 

erőforrások fenntartható használatára és a földművelők évszázadok alatt összegyűjtött 

tapasztalatára épülő ökológiai hasznosítás során a természetvédelmi és a gazdasági 

szempontok kerülnek összehangolásra. Ideálisnak hangzik… 

2.4 Gyep 
A gyep egyike a föd legősibb mezőgazdasági művelésmódjának. Az állattartás 

szállástakarmány igényének kielégítéséhez meghatározó helyet foglal el a gyepgazdálkodás. 
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Szerte a világon egyre több helyen gyeptermesztésről beszélnek, mivel a meglévő 

állatállomány és a gyepnövények ismeretében az adott ökológiai feltételek mellett, a piac által 

diktált költségek figyelembevételével -agrotechnikai módszerekkel és megfelelő 

szakértelemmel tervezhető és termelhető meg a legeltetéshez, vagy a téli szállástakarmány 

ellátásához  szükséges zöldfű mennyiség. 

A szántó és az erdő területek aránya csak Európában haladja meg a gyepekét. A hazai gyepek 

mezőgazdasági értéke nem jelentős. Azonban állapotuk természetes, vagy természet közeli. 

Így fajgazdagságuk és tájalakító szerepük miatt kiemelkedő fontosságúak. A 

természetvédelmi területek 52,5%-a erdő, 29,5%-a gyep. A legszigorúbb védettséget jelentő 

nemzeti parkokban minden harmadik hektár gyep művelési ágba tartozik. Az EU-ban a 

biotermékek –biohús, biotej– iránti igények növekedésével Magyarországon is növekszik az 

ökogazdálkodásra áttérő gyepterület. A gyepek nagymértékű elterjedése ökológiai 

alkalmazkodó képességüknek köszönhető, ugyanis ökológiai amplitúdója minden más 

vegetációnál szélesebb. Képesek tolerálni a szélsőséges viszonyokat, így pl. a fagy, talajvíz 

bőség, hiány, változékonyság, téli vízborítás, nyári szárazság. Képesek tolerálni a szélsőséges 

talajtulajdonságokat, alacsony, vagy magas pH, szélsőséges szerves anyag tartalom, - és 

mechanikai összetétel, stb.  

2.5 A talaj edafon élőhelye 
Az egysejtű baktériumoktól az emlősökig és a magasabb rendű növényekig mintegy 4000 faj 

él a talajokban, az élőlények mellett pedig megtalálhatóak a maradványaik  is. Az élő anyag 

tömege hektáronként –25 cm-es talajréteget tekintve– mintegy 10 tonna! A talaj szerves 

anyagának az átlagos összetétele a következő: humusz 85%, gyökerek 10%, a benne élő 

növény és állatvilág (gombák, algák, baktériumok, földigiliszták és egyéb  állatok) 5%. A 

sokféle faj közül talán a mikroorganizmusok a legfontosabbak. A mikrobiológia tudománya 

foglalkozik velük. A mikroorganizmusok közé tartoznak a baktériumok, gombák, archaeák és 

protisták. A talajban élő mikrobák és a makroszkópikus fauna összességét nevezzük 

edafonnak. 

Az edafon képezi a lebontókat és ők az anyagforgalom kulcsszereplői. Mikroszkopikus 

mérettartományúak, szabad szemmel nem láthatóak. Életképességükhöz elengedhetetlen a víz 

jelenléte. Mennyiségüket tekintve a baktériumok a leg jelentősebbek. Egy gramm talajban 

számuk 1 millió körül van. Kedvező körülmények között testtömegük 100-1000 szeresének 

megfelelő anyagmennyiséget tudnak egy nap alatt lebontani. A baktériumok jórészt negatív 

kontextusban, valamilyen betegséggel kapcsolatban emlegetjük, pedig a kellemetlenségek 

mellett köszönettel is tartozunk nekik, például a jól működő emésztésért. A probiotikus, 

élőflórás élelmiszerek ma már talán senki számára nem ismeretlenek: ezek a termékek 

pontosan ilyen "jó" baktériumokat, vagyis probiotikumokat tartalmaznak, melyek a szervezet 

működését segítik. 

A magasabb rendű talajlakó állatok képviselik a zooedafont, ilyenek például a vakond és 

giliszta. Munkájuk során nagy földmennyiséget forgatnak és mozgatnak meg, ennek 

eredményeként a talajt lazábbá és porhanyóssá teszik. Járataikkal javítják a szellőzést és a 

vízgazdálkodást, ezenkívül pedig sok növényi maradványt dolgoznak a talaj mélyebb 

rétegeibe. Zooedafonok közül a giliszta említésre érdemes. Már Darwin felismerte a giliszta 

fontosságát a talajok termékenységének alakulásában. A giliszták mindenféle szerves anyagot 

elfogyasztanak, de legfőként a fák lehullott leveleinek lebontásában játszanak kulcsszerepet. 

A növényi maradványok enzimek hatására bomlani kezdenek az emésztőcsatornáikban, a talaj 

ásványi alkotórészeivel szorosan összekeverednek és összetapadnak. A giliszta testéből kis 

golyócskák vagy kolbászok alakjában távozó ürülék már homogén (egynemű) anyag. Ezek a 
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kis rögöcskék később sem esnek szét, felhalmozódnak, és a talajszerkezetet morzsalékossá 

teszik. 

2.6 Irodalomjegyzék 
http://www.zoldbolt.hu/cikk/okologia_negy_torvenye 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Plankton 

http://www.ceeweb.org/publications/magyar/kavicsbanya/2_fejezet.pdf 

http://www.nagyfok.com/rolunkresz8.php 

http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiaa/0/32627/1 

http://www.bhm.hu/%C9rdekess%E9gek/tavak.php 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Kovács M.: A környezetvédelem biológiai alapjai  

Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai 

Széky P. : Ökológia A természet erői a mezőgazdaság szolgálatában 

http://peterlaci.blogspot.com/2009/05/erdekes-konyvek-bezarulo-kor.html 

http://www.zoldbolt.hu/cikk/okologia_negy_torvenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Plankton
http://www.ceeweb.org/publications/magyar/kavicsbanya/2_fejezet.pdf
http://www.nagyfok.com/rolunkresz8.php
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiaa/0/32627/1
http://www.bhm.hu/%C9rdekess%E9gek/tavak.php
http://peterlaci.blogspot.com/2009/05/erdekes-konyvek-bezarulo-kor.html


37 
 

3 Talaj, mint élőhely 
A talaj megújuló erőforrás, a biomassza termelés alapvető közege. Mérsékli a 

szennyeződéseket, illetve azok továbbterjedését, raktározza a hőt, vizet és a növényi 

tápanyagokat. Raktározó, pufferoló hatása van. Rendkívül jó nyersanyagforrás és élőhelyet 

biztosít számos faj számára. 

3.1 Talaj 
A talaj ásványi vagy szerves anyag réteg a föld felszínén. Természetes rétegekből áll, szerves 

kristályokból és ásványi anyagokból épül fel. Természetes rétegek (talajszintek), különböző 

vastagságú ásványi összetevők alkotják, amelyek eltérnek a kiinduló anyag morfológiai, 

fizikai, kémiai és ásványtani jellemzőitől. Különböző kölcsönhatások révén jönnek létre, 

melyben szerepet játszik a litoszféra, hidroszféra, atmoszféra és a bioszféra. 

A litoszféra a kőzetburok. A Föld külső, a kéregből és a legfelső köpenyből álló, szilárd, 

merev kőzetburka, amely a köpeny asztenoszféra nevű, képlékeny részén úszik. A litoszféra 

szokásos vastagsága 70–150 km. Az óceánok alatt vékonyabb, a kontinensek alatt vastagabb. 

A litoszféra nem egységes héj, hanem több, különböző méretű kőzetlemezből áll. Ezek 

mozgásának természetével és okaival foglalkozik a lemeztektonika. 

A hidroszféra a vízburok. A Föld különböző halmazállapotú vizeket tartalmazó része. A 

0,5‰-nél nagyobb sótartalmú vizeket sós, az ennél kevesebb oldott ásványi anyagot 

tartalmazókat édesvizeknek nevezzük. 

Az atmoszféra a légkör. A Föld felszínét körülvevő gázburok. Felső határa nem egyértelműen 

meghatározható. Legkülső rétege ugyanis éles határ nélkül megy át a bolygóközi térbe. Azt 

mondhatjuk, hogy a légkör mindazon gázmolekulák összessége, melyeket a Föld forgása 

során magával visz. 

A bioszféra megközelítőleg 3,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. A biológiai szerveződés 

legmagasabb szintjét képezi. Kialakulása az élettelenből indult, ma már egy egységes, 

önszabályzó rendszerként működik. A bioszférát a Nap energiája tartja fenn. A bioszféra 

elemeiként tartjuk számon a litoszférát, a hidroszférát és az atmoszférát. 

A pedoszféra a litoszféra legfelső rétege. Állandó átalakulásban vesz részt, a környezet és az 

ember hatására egyaránt. Laza, háromfázisú rendszer, ahol a talaj kialakulása történik. 

A talaj laza részecskékből áll, pórusterekkel teli. Ezeket a pórusokat a talajoldat (folyadék) és 

talajlevegő (gáz) tölti ki. A talajt háromfázisú polidiszperz rendszernek nevezzük. A legtöbb 

talaj sűrűsége 1 illetve 2 g/cm3 között van. 

3.2 Talajképződés 
A talajképződés kiindulási anyaga a kőzetmálladék. Az ezen elpusztuló állatok és növények 

maradványait lebontják a különféle gombák és baktériumok, majd átalakítják humusszá. A 

humusz a korhadáson átment növények és állatok elhalt maradványaiból keletkező szerves 

vegyületcsoport. Minél több humuszt tartalmaz a talaj, annál sötétebb a színe is. A folyamat a 

humifikáció, mely folyamat során válik a kőzetmálladék talajjá. 

A Föld felszínén eltérő időpontokban indult a talajképződés. Míg az északi félteken a 

jégtakaró visszahúzódása volt főszerepben, az egyenlítő környékén a tengerek húzódtak 

vissza. A talajok között évmilliónyi különbség is lehet korukat tekintve. Ezt abszolút kornak 

nevezzük. A relatív kor azt jelenti, hogy különböző talajok egy időpontban, de különböző 

módon fejlődtek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%A9reg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%B6peny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asztenoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lemeztektonika
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
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Földtani tényezők 

Kéregmozgások során kialakuló magasság változások hatására megváltoznak a 

sugárzásviszonyok, amelyek jelentős hatással vannak a Föld felszínének alakulására. 

Közrejátszik a süllyedés, talajvízviszonyok, a felszíni vizek hálózata. A talajoknak a passzív 

földtani tényezők szolgáltatták a talajképződés feltételeit oly módon, hogy anyagot 

szolgáltatnak kialakulásukhoz. A kémiai tulajdonságok befolyásolják a mállási folyamatokat, 

illetve ezek alapján lehet meghatározni azon vegyületeket, amik a mállás során keletkeznek, 

és a talaj alkotóelemeivé válnak. 

Éghajlati tényezők 

A hőmérsékleti viszonyok azt jelzik, hogy a felszínre mennyi energia érkezik, hogyan 

befolyásolja a talajban lejátszódó folyamatok kialakulását, illetve sebességét. A 

csapadékviszonyok a felszínre érkező víz mennyiségére és formájára vannak hatással, 

valamint a párolgással együtt a talaj vízháztartását is befolyásolják. A szélviszonyok közvetett 

hatásai, a párolgás és párologtatás fokozása által befolyásolják a talajképzést. Közvetlenül is 

hatással vannak rá, defláció útján. 

Domborzati hatások 

A domborzati hatásoknál az éghajlati tényezők ugyanúgy szerepet játszanak, mint a földtani 

tényezők. Ahogy nő a tengerszint feletti magasság, úgy nő a csapadék mennyiség is. 

Biológiai tényezők 

Növények, állatok tevékenysége során alakul ki. Ezt a tevékenységet hívjuk biológiai 

aktivitásnak. A tényező visszafelé is hat, hiszen az élővilág kialakulásához és annak 

milyenségéhez nagyban hozzájárulnak a kőzet – talaj fizikai tulajdonságai. 

3.3 Kolloid rendszer kialakulása, jelentése 
A kolloidok homogén és heterogén anyagok. Homogénnek azt tekintjük, amely makroszkóposan 

egységeket alkot. Ilyenek például a valódi vizes oldatok. A heterogén rendszerek eltérő homogén 

fázisokból állnak. A kolloidok a talaj legaktívabb részei. Hatással vannak a talaj tápanyag-, víz-, 

illetve hő gazdálkodására. Megkötik az ionokat, molekulákat, segítenek a talajszerkezet 

kialakításában. 

A kolloid rendszerek csoportosítása alakjuk szerint: 

 Fibrilláris kolloidok  

 Lamináris kolloidok 

 Korpuszkuláris kolloidok 

Kolloidrészecskék felépítése szerint: 

 Makromolekulás kolloidok 

 Asszociációs kolloidok 

E kettő az anyag folyadékában történő spontán oldódással keletkezik. 

 Diszperziós kolloidok (Különböző anyagokból keletkeznek) 

Felületi tulajdonságaik alapján: 

 Poláros felületű kolloidok 

 Apoláros felületű kolloidok 

Méreteloszlás alapján: 
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 Homodiszperz 

 Polidiszperz 

Anyag eredete alapján: 

 Szervetlen/ásványi kolloidok 

 Szerves kolloidok 

Ezek kölcsönhatását együttesen a talaj ásványi–, szerves-, illetve adszorpciós komplexumának 

nevezzük. A kolloid részecskék, más néven micellák, szerkezetüket tekintve két részre 

bonthatóak. 

Szilárd fázis: micellamag. Az itt kialakult töltéssűrűséggel rendelkező réteg a szolvátburok. 

Talajoldat: más néven intermicelláris folyadék, ami a micellák között elhelyezkedő 

folyadékfázis. A szolvát réteget a kolloid mag negatív töltésű ionjai kötik meg. A szolvát 

réteg kation koncentrációja nagyobb, mint a talajoldaté egyensúlyi állapotban. A közelebb eső 

kationok jobban kötődnek a felülethez, mint a távolabbiak, a távolabbiak viszont megnő a 

kinetikus energiájuk, és egyfajta diffúz réteget alkotnak. 

3.3.1 A talajkolloidok határfelületi jelenségei 

A megkötődés különböző lehet, függ az adszorpciót létrehozó erők nagyságától, jellegétől. Ez 

alapján megkülönböztethetünk: 

Van der Waals erőt: fizikai adszorpció 

Hidrogén kötéseket: fizikai adszorpció 

Elektrosztatikus erőt: ioncsere 

Koordinációs, egyéb kémiai kötések: kemosszorpció, komplexképződés 

3.4 Talajszintek 
A-szint: Szerves anyagban gazdag, sötét színű. Szántó területnél az A-szint az a szint, ahol 

még a talajművelő eszközök hatása érvényesül. Ha nem művelt talajról van szó, A-szintnek 

nevezzük a talajréteg felső humuszos részét. Ezen felül még alszintekre tudjuk bontani. 

Például A0 szinttel jellemezzük azokat a talajokat, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak 

szerves anyagot, A1-el a humuszos szint jelét, A2-vel az erdőtalajokat, illetve a kifehéredett, 

szikes talajokat. 

B-szint: Az A-szint alatt található átmeneti szint. Kilúgozással, sófelhalmozódással, illetve 

agyagelmozdulással jellemezhető talajok esetében, itt halmozódnak fel a felette fekvő 

szintekből érkezett anyagok. Ahol nem jellemzőek az említett szelvényen belüli mozgások, 

fokozatosan csökkenő B-szint jellemző. A B-szint tovább tagolható B1, B2 alszintekre. 

C-szint: Talajképző kőzet. Ennél a szintnél lehet például Cca szint, ami a felhalmozódott 

CaCO3-t jelzi. 

D-szint: Ágyazati kőzet. Ezt a jelölést akkor használjuk, amikor a talajképző folyamatok nem 

alakították át a talajképző kőzet alatti más kőzeteket, vagy nem mállott kőzeteket.  

A szintek között kettős jelzést használunk, mint például AB, DC, CD szint, esetleg még 

indexelhetjük, mint például Bt (textúrális B szint) 

E-szint: kifakult, kilúgozott szint. 

3.5 Talajképző folyamatok 
Vegyük sorra a talajok fejlődésében lejátszódó legfontosabb folyamatokat. 
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Mállás: A kőzetek különböző átalakulásait a Föld felszínén mállásnak nevezzük. Az 

átalakulást előidéző energiák, valamint az átalakulás jellege szerint megkülönböztetünk 

fizikai mállást, aprózódást, valamint kémiai mállást. Az aprózódás megváltoztatja a kőzet 

tömörségét, valamint a szemcsék nagyságát. A kémiai mállás az elemek átcsoportosulását 

idézi elő. A biológiai mállás során kémiai és fizikai változások mennek végbe, folyamatát a 

növények, illetve a mikroszervezetek tevékenysége szabja meg. A mállás hatására az 

elsődleges ásványok átalakulnak másodlagos ásványokká, illetve a másodlagos ásványok 

bomlása határozza meg a talaj ásványi összetételét. Ez által befolyásolja a fizikai és kémiai 

tulajdonságokat. 

Humuszosodás: Ennél a folyamatnál alakul ki a humusz, ami a talajra jellemző szerves 

anyag. Ez oly módon jön létre, hogy a szerves anyag átalakul, lebomlik, és a talaj ásványi 

anyaga keveredik a bomlástermékkel. A humuszosodás függ az ilyen anyagok, élők, ill. 

elpusztult szervezetek mennyiségétől, minőségétől, bomlásától és átalakulásától, a 

humuszanyagok keveredésétől a talaj ásványi anyag tartalmával. Minden földrajzi övezetben, 

különböző mennyiségben és minőségben található meg a felszínre, illetve talajba jutó szerves 

anyag. Még fontos tulajdonság a humuszanyag-tartalom szempontjából, hogy milyen 

kötésben vannak jelen ezek az anyagok a talajban. 

A humuszanyagok jellegzetességét a talajban lévő növények és állatok befolyásolják. Fontos 

szerepet játszik a humuszosodás folyamatában az idő. Ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő 

humusz mennyiség és a minőség, több száz, vagy ezer évre van szükség. 

Kilúgzás: A mállás során a bomlástermékek újra egyesülnek, új ásványt alkotva bent 

maradnak a talajban. A maradék részük oldhatóvá válik, és kimosódnak a talajszelvényből. A 

kilúgzáshoz szükséges a lefelé áramló talajoldat, az oldható anyagok. A csapadék mennyisége 

és a párolgás mértéke befolyásoló tényező. Ezen kívül összefüggésben van a talajoldat 

kémhatásával, illetve a talajban található növényzet vízfelhasználásával. A kilúgzás 

eredménye például a CaCO3 kimosódása a talajból. 

Agyagosodás: Ennél a folyamatnál az elsődleges szilikát ásványok gyorsabban alakulnak át 

és bomlanak. Hatására másodlagos ásványok képződnek. A kilúgzás hatására a talaj 

agyagosodása gyorsabb folyamat, mivel a talaj szintjei savassá válnak.  

Agyagbemosódás: Az agyagbemosódás során két talajszint, pontosabban az A és E szint 

agyagtartalma minden nagyobb átalakulás és változás nélkül az alatta fekvő B szintbe 

vándorol. Ebben a B szintben felhalmozódik, a pórusait kitölti és a talaj szerkezeti elemeinek 

felületét is bevonja. Helyszínen felismerhető jelei vannak a folyamatnak. Ilyen pl. a szintek 

(A, E és B) agyagtartalma közötti különbség és az előbb említett, a szerkezeti elemek 

felületén képződött hártyaszerű agyagbevonat. Ilyenkor a E szint világos, fakó színéről is 

megállapítható a bemosódás, amiből egyértelműen következik, hogy a B szint sötétebb színű, 

barnás, vöröses árnyalatú. Laboratóriumi vizsgálatokkal pontosan meghatározható a folyamat 

és annak mértéke. Ez az agyagmozgás, bemosódás létrejöhet savanyú talajokban és lúgos 

környezetben, azaz a szikes talajok rétegeiben is. 

Podzolosodás: Más néven agyagszétesés. Szélsőségesen savanyú, durva szemcsés 

erdőtalajoknál fordul elő. Az ásványok alkotóelemeire (kovasavra, alumíniumra, vasra) esnek 

szét, ennek következménye, hogy a vas és alumínium a mélyebb rétegekbe halmozódik egyéb 

szerves anyagokkal. Következménye a további savasodás. 

Szologyosodás: Az agyagásványok lúgos közegben való szétesését hívjuk így. 

Kovárványosodás: A homokon kialakult talajoknál lejátszódó folyamat. A talajoldalt lefelé 

mozog. A talajoldatból kicsapódó anyagok összefüggéstelenül, egymás alá különböző 

távolságban több réteget képeznek. A talajoldat a homok szemcseösszetételének 
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köszönhetően gyors diffúziójú. A rétegek távolsága, vastagsága a diffúzió sebességétől, illetve 

a homok eredeti rétegzettségétől függ. A csíkok vastagsága, távolsága 15 – 20 cm között van. 

Glejesedés: Levegőtlenség hatására fellépő reakció. Talajvízből, felszíni vízborításból, vagy 

eltömődött talajszelvényből alakulhat ki. 

Szikesedés: Olyan területen alakul ki, ahol a csapadék mennyiségét meghaladja a párolgás 

mértéke. Növekszik a felszín közelében a talaj sótartalma. Ennek következménye a 

nátriumion mennyiségének növekedése kötött kationok között.  Hatása: rossz kémiai és fizikai 

tulajdonságok, gyenge vízáteresztő képesség. 

Láposodás: Igen nagy mennyiségű, gyakran állandó vízborítottság alatt játszódik le a 

talajképződési folyamat. Víz alatt csak levegőtlen körülmények között bomlanak le a növényi 

maradványok, és felhalmozódnak az aljzaton. Így jelentősen különbözik a humuszosodás 

bomlástermékeitől. 

Váztalajok 

A váztalajokhoz azok a talajtípusok tartoznak, ahol rövid ideig, kis mértékben adottak a 

biológiai folyamatok feltételei. Lehet talajképző kőzet tulajdonságainak következménye, vagy 

a felszín gyors, folyamatos változásának hatása. A felszín változása a defláció illetve erózió 

hatására megy végbe. 

A váztalajok típusai: 

 Köves, sziklás váztalajok 

 Kavicsos váztalajok 

 Földes kopárok  

 Futóhomok és jellegtelen homoktalajok  

 Humuszos homoktalajok 

3.6 Talajélet 
Mondhatni a leggazdagabb élettér a Földön. Egy marék földben több fajta élőlényt találunk, 

mint ahány embert a Földön. Élő és élettelen komponensekből tevődik össze. 50-60%-ban 

szilárd, 40-50%-a pedig gáznemű illetve folyékony halmazállapotú. Szerkezetének fő elemét 

az aggregátumok alkotják, amelyek az állatok beleiben, ürülékükben képződnek.  

A termőtalaj támogatja a különböző növények, állatok, mikroorganizmusok növekedését 

azáltal, hogy különböző fizikai, kémiai, biológiai élőhelyeket biztosít számukra. A talajnak 

azt a képességét, amivel felbecsülhető a növényi és állati élet, a következő mutatók mérésével 

lehet értékelni: 

Biológiai aktivitási mutatók: aktív gombák, földigiliszták, mikrobiális biomassza, a 

mineralizált nitrogén, légzés, a talaj enzimek, stb. 

Biológiai diverzitás mutatók: ami magába foglalja az élőhelyek sokféleségét és különféle 

mutatókat, mint például a baktériumokat, fonálférgeket, és növényeket. A fajgazdagságot. 

Mivel a talaj különböző összetételű egyes területeken, más-más életkörülményeket biztosít a 

benne élő mikroorganizmusok számára, így azok másképp alkalmazkodnak a különböző 

életviszonyokhoz, és így a talaj bioösszetétele sem lesz egyforma egyes területeken. A talaj 

viszonylag sűrű közeg, ezért jellemző a benne élő állatokra a megnyúlás, hosszúkás 

testfelépítés, fényérzékelő szervek redukciója, miniatürizáció, végtagok átalakulása és 

alkalmazkodása a környezetükhöz. A kisebb állatok a talaj pórusaiban mozognak, a 

nagyobbak átrágják magukat a földön mozgás közben, és a gerinces, nagy testű állatok pedig 
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átalakult végtagjaik segítségével alagutakat ásnak a talajban, amelyben mozognak. Vannak 

növényevő és húsevő talajlakók egyaránt. 

A talaj edafonnak óriási szerepe van a lebontásban, valamint az energia áramlásában, és a 

tápanyag körforgásában. A légkörre is hatással vannak, mivel csökkentik a szén-dioxid 

képződést, azzal hogy megkötik a szenet, így mérséklik az üvegházhatást. A növényi 

kártevőket és az állati kórokozókat visszaszorítják, szennyezett talaj bioremediációval 

szénhidrogénekből vizet és szenet képeznek, valamint hozzájárulnak a kedvezőbb víz-, illetve 

levegőháztartáshoz, továbbá szerves anyagok átalakításában is döntő szerepük van, 

elpusztulásuknál pedig a talaj szerves anyag tartalmát biztosítják. 

A talajlakók különböző méretűek lehetnek a mikroszkopikus élőlényektől egészen a nagyobb 

tesű gerincesekig. Ilyen szempontból a következő képpen csoportosíthatjuk a talajfaunát: 

Prokarióták Gombák 

Növények Állatok 

Mikro 
Magasabb 

rendű 

Mikro 

<0.2µm 

Mezo 

0.2µm-2mm 

Makro 

2-20mm 

Baktériumok 

Sugár-gombák 

Ciano-

baktériumok 

Mikro-gombák 

Nagy-gombák 

 

Algák 

 

Magvak 

Rizómák 

Gumók 

Hagymák 

Gyökerek 

Egysejtűek 

Fonálférgek 

Ugróvillások 

Atkák 

Medve-állatkák 

Pókok 

Rovarok 

Puhatestűek 

Giliszták 

 

A talajok biológiai összetevői a növényi gyökerek és a talajlakók egyaránt. A talajlakók 

közvetlenül és közvetve is hatnak a talaj minőségére. Közvetlen hatásuk, hogy lazítják a talajt, 

amivel biztosítják a levegőztetést, oxigén ellátását, valamint a  tápelemek körforgását a 

talajban, ami gyorsítja az elhalt szerves anyagok lebontást a talajban. Közvetlen hatása pedig 

a táplálkozási lánc és a különböző szabályozási mechanizmus révén. 

Talajlakók alatt értjük azokat az állatokat is, amelyek nem feltétlenül élnek egész életciklusuk 

alatt a talajban, hanem csak időszakosan. Életciklusuk szerint tehát feloszthatjuk őket 

permanens  (ilyen például a földigiliszta, ami egész élete során a talajban él), időszakos (mint 

egyes rovarlárvák, amik életük egy részét töltik a talajban), periódusos talajlakókra (ezek 

elhagyják és vissza térnek a talajba, és ezt ismétlődik), valamint egyes darazsak több 

generáción át is a talajban élnek, majd ezeket a generációkat felváltva egyszerűen föld feletti 

biotópokba vonulva élnek az azutáni generációk, és ez így váltakozik a generációk között, 

illetve vannak fajok melyek inaktív formái vannak csak jelen a talajban (lárvák, peték, 

bábok).  

3.7 Mire van szükségük az élőlényeknek a talajból? 
Mikrobák szükségletei: 

 Táplálék. A legtöbb mikrobának szüksége van szerves anyagra (pl. növényi 

maradvány) a talajból. 

 Hely. Nagyobb talajban élő szervezeteknek, mint például a fonálférgeknek és 

rovaroknak szükségük van elegendő helyre hogy mozoghassanak. 

 Levegő. A legtöbb talajban élő szervezetnek szüksége van oxigénre. A talaj 

levegőztetésével lehet növelni a talaj biológiai aktivitását. 

A növények szükségletei: 

 A növények növekedéséhez szükséges mikrobiológiai tevékenységre. 

 Miközben megfelelő a levegőztetés, a víz bevitelére és megtartására a talajban. 
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 A talaj levegő és légkör cseréjére. 

 Rezisztencia erózióra. 

 Ásványi és szerves eredetű tápanyagokra. 

Állatoknak és embereknek: 

 Egészséges növények növekedésére. 

 Rendelkezésre kell állniuk az alapvető tápanyagoknak az állatok egészsége érdekében. 

Valamennyi élő szervezetnek szüksége van: 

 A toxikus vegyületek alacsony koncentrációjára 

 A víz és levegő szűrésére. 

3.8 A talaj és a talajban élő szervezetek sokfélesége 
A talaj edafon összetevői:  

 prokarióták  

 baktériumok 

 sugárgombák 

 cianobaktériumok 

 gombák 

 mikrogombák 

 nagygombák 

 növények 

 mikro 

 algák 

 magasabb rendű 

 magvak 

 zuzmók 

 gumók 

 hagymák 

 gyökerek 

 állatok 

 mikro 

 egysejtűek 

 fonálférgek 

 mezo 

 ugróvillások 

 atkák 

 makro 

 rovarok 

 puhatestűek 

 földigiliszták 

Minden állat, növény és mikroba eltérő élőhelyet igényel. Mikrobiális szinten a sokszínűség 

több okból is előnyös. A különböző szervezeteknek többlépcsős folyamatra van szükségük a 

lebomláshoz, illetve a tápanyag körfolyamathoz. A komplex talajban élő szervezetek 

küzdenek a többi organizmussal szemben, és ezáltal megakadályozzák egymás 

túlszaporodását. Sokféle szervezet vesz részt a talaj szerkezetének létrehozásában és 

fenntartásában. A legtöbb talajban élő szervezet nem található meg azon kívül, ezért ügyelni 
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kell arra, hogy megőrizzük a természetes és változatos ökoszisztémájukat, hogy 

megőrizhessük ezen fajokat is. 

A talajban élő fajok becsült száma: 30 000 baktérium, 1 500 000 gomba, 60 000 alga, 10 000 

prokarióta, 500 000 fonálféreg és 3000 földigiliszta. A talaj részei állandóan változnak. 

Különböző talajtípusok alakulhatnak ki, amelyeknél eltérőek a talajszelvények. A talajban 

találhatóak a növények gyökerei, mely által fel tudják szívni a tápanyagot. Ezeket a 

tápanyagokat kationonként, illetve aniononként tudják hasznosítani. Emiatt is fontos, hogy a 

kiindulási kőzet valamilyen módon részekre bomoljon, és a szerves anyagok lebomoljanak. A 

kationoknak és anionoknak köszönhetően ilyenkor létrejönnek az anyagásványok, huminok, 

amik a talaj termékenységéért felelősek. A talajt mikroorganizmusok, növények illetve állatok 

alapján lehet jellemezni. 

A talaj abiotikus alkotórészei. Az abiotikus alkotórészek közé tartozik az ásványi anyag 

(agyag, iszap homok), víz, levegő, és a szerves anyagok. Az ásványi anyag különböző arányú 

homokból, iszapból, agyagból áll. A homok 0,05 – 0,2 mm átmérő között, az iszap 00,2 -  

0,05 átmérő között, az agyag részecskék 0,002 mm átmérőnél kisebbek. Mivel az agyag 

részecskék kisebbek, ezért több vizet és tápanyagot képesek befogadni, mint a nagyobb 

részecskék. 

3.9  Fizikai és kémia tulajdonságok hatása a talaj élővilágára  

3.9.1 Fizikai tulajdonságok 

A talaj szerkezete:A talajt különböző méretek alapján osztályozhatjuk szemcseösszetétel alapján. 

Nagyon durva homok 2,0 – 1,0 mm 

Durva homok 1,0 – 0,5 mm 

Közepes homok 0,5 – 0,25 mm 

Finom homok 0,25 – 0,10 mm 

Nagyon finom homok 0,10 – 0,05 mm 

Iszap 0,05 – 0,002 mm 

Agyag 0,002 mm 

 

A szemcsecsoportok fontosabb fizikai tulajdonságai: 

A homokszemcséknél a tapadóerő jelentéktelen. Nincs aggregátum képződés, a vizet jól 

vezetik a tág hézagok miatt, viszont kevés vizet tud visszatartani. 

A szemcsék tapadása az iszapfrakcióban sokkal erősebb. Itt az aggregátumok könnyen 

széteshetnek. A pórustér szűk, a vízáteresztő illetve vízvisszatartó képessége igen gyenge. 

Az agyagfrakciónál a legerősebb a tapadóerő. Rengeteg vizet képes befogadni, ami által 

megduzzad. Száraz állapotban megkeményedik. Az agyag a vizet nem vezeti. Ez köszönhető 

annak, hogy nagyon apró a pórusmérete. Ebből következik, hogy a víztartó képessége igen jó. 

Az aggregátum képződéséhez hozzájáruló anyagok közé tartoznak az agyagásványok, 

giliszták ürüléke,vas – alumínium – mangán hidroxidok, CaCO3, különböző baktériumok, 

gombák. 

Talajszerkezeti egységek formái: 

1. Szerkezet nélküli talaj:   
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 Külön álló szemcsék, 

 Tömött talaj. 

 

2. Aggregált talaj: 

 Köbös: morzsás, rögös, poliéder, diós, szemcsés, 

 Hasábszerű: prizmás, oszlopos, 

 Lemezszerű: leveles, táblás. 

A talaj pórustere: 

adszorpciós pórus 0,2 m > 

kapilláris pórus 0,2 – 10 m 

kapilláris/gravitációs 10– 50 m 

gravitációs pórus 50m< 

 

3.9.2 Kémiai tulajdonságok 

Nyolc kémiai elem tartalmazza a legtöbb ásványi anyagot a talajban. E nyolc elem közül 

egyik az oxigén, negatív töltésű ion (anion). A következő leggyakoribb elemek pozitív töltésű 

ionok (kationok), ezek csökkenő sorrendben: szilícium, alumínium, vas, magnézium, 

kalcium, nátrium, kálium. Több mint 80 elem fordulhat elő a talajban és a földkéregben, de 

ezek kisebb mennyiségben vannak jelen. 

A talaj kémiailag eltér a szikláktól és ásványoktól, ez azért van, mert a talaj kevesebb vízben 

kioldódó terméket tartalmaz (kalcium, magnézium, kálium) és viszonylag oldhatatlan 

elemeket is tartalmaz, mint pl. vasat és alumíniumot. Régi, erősen mállott talaj magas 

koncentrációjú alumíniumot és vas-oxidot tartalmaz. 

A talaj szerves anyag tartalma szénből, nitrogénből, hidrogénből, oxigénből, kisebb 

mennyiségű kénből, és egyéb elemekből áll. A szerves anyag tartalom egyfajta tartályként 

szolgál a növény nélkülözhetetlen tápanyagának, a nitrogénnek, foszfornak, kénnek, és 

növeli a talaj víztartó és kation cserélő kapacitását, javítja a talaj szerkezetét. 

A legtöbb kémiailag aktív része a talajnak kolloid agyagból és szerves anyagból áll. A kolloid 

részecskék olyan kicsik, (<0,0002mm) hogy megmaradnak a vízben, és nagy felületű részen 

kimutathatóak. Ezek az anyagok általában nettó negatív töltést is mutatnak, és nagy 

adszorpciós kapacitással rendelkeznek. Több különböző szilikát agyagásvány van jelen a 

talajban, de ez réteges szerkezetű elrendeződést mutat. 

A pH (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely 

egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz pH-értéke 7, 

ennél kisebb pH-érték savasságot, nagyobb pH-érték pedig lúgosságot jelez. A különböző 

növényeknek eltérő az optimális pH szükségletük. A legtöbb növénynek a pH 6-7 a 

legmegfelelőbb, ami enyhén savas. A talaj pH értékében is fontos szerepet játszanak a 

talajban található ásványi anyagok. Egyes ásványi anyagok toxikus hatást is kiválthatnak a 

talajból, ha túlzott mennyiségben előfordulnak. Ilyen ásványi anyagok: alumínium, vas, cink, 

réz, mangán, bór. 

pH = 7,0 semleges 

pH < 7,0 savas 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oldat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sav
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAg
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pH > 7,0 lúgos 

 

A talajok csoportosítása a vizes szuszpenzióban mért kémhatás szerint 

erősen savanyú pH <4,5 

savanyú savanyú pH = 4,5-5,5 

gyengén savanyú pH = 5,5-6,8 

közömbös vagy semleges pH = 6,8-7,2 semleges 

gyengén lúgos pH = 7,2-8,5  

lúgos lúgos pH = 8,5-9,0 

erősen lúgos pH > 9,4 

 

A talaj szerkezete: A talajt a különböző szemcseösszetétel mérete alapján osztályozhatjuk: 

Nagyon durva homok 2,0 – 1,0 mm 

Durva homok 1,0 – 0,5 mm 

Közepes homok 0,5 – 0,25 mm 

Finom homok 0,25 – 0,10 mm 

Nagyon finom homok 0,10 – 0,05 mm 

Iszap 0,05 – 0,002 mm 

Agyag 0,002 mm 

3.10  Talajsavanyodás  
Hazánkban a talajok egyik jelentős problémája a savasodás. A talajsavanyúság előidézői főleg 

az éghajlatváltozás, a növényzet, a domborzat azaz természetes okok. Valamint az 

antropogén hatások, a mezőgazdasági eljárások, a műtrágyázás, a környezetszennyezés. 

Az éghajlatváltozás a fokozott nedvesség miatt jelent veszélyt a talajra. Ha magas 

hőmérséklet is párosul ehhez, kémiai mállás indul meg az ásványi anyagoknál, ami hatására a 

talaj kilúgozódhat, emellett agyagosodhat is. 

A növényzet befolyásolhatja a kilúgozódás mértékét. Erdős részeknél például a lebomló 

alomból savanyú humuszsavak szabadulnak fel, ami fokozhatja a lúgosodást. 

Lejtős területeken a talajba szivárgó víz mennyisége kisebb, ezáltal kisebb a kilúgozódás. 

Az ésszerűtlen műtrágyázás is oka lehet a talajsavanyodásnak. A 3 fő veszélyforrás a 

hidrolizáló sók, kationcsere, valamint az ammónia.  

Hidrolizáló sók: mivel a műtrágyák ammónium-szulfátban és szuperfoszfátban gazdagok. A 

talajba kerülve ezek növelik a talajoldat H+ koncentrációját. 

Kationcsere: a műtrágya kationjai megkötődnek a kolloidok felületén, ezáltal H+ kerül az 

oldatba. 

Az ammónia azért veszélyes, mert salétromsav képződik belőle. 
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A savas eső más néven savas ülepedés alapvetően megváltozott pH-értékű csapadék. Nehéz 

elhatárolni az antropogén hatásra kialakuló savas esőt a természetes folyamatok között 

kialakulótól. Ezen mindennapi folyamatok hatására a csapadékvíz természetes pH-értéke 5 

körüli. Itt főleg a vízben oldott szén-dioxid és szulfátrészecskék játsszák a főszerepet. Néhány 

jól ismert folyamatban is meghatározó szerepe van a csapadék természetes savasságának, 

ilyen például a karsztosodás is. 

A Grönlandon vizsgált, 1800-as évekből származó jég 6,0-7,0 közötti, semleges pH-értékű. 

Tehát abban az időszakban még nem beszélhetünk a probléma nagy mértékű jelentkezéséről. 

Ez alapján a fő probléma az emberi társadalom működése, az általa levegőbe juttatott 

savképző anyagok túlzott jelenléte 

A gyengébb hatást a szén-dioxidból létrejövő szénsav gyakorolja a környezetre. Ez a 

csapadék és a hó pH-értékét 5,6-ra csökkenti. Ezt az értéket tekintik többen a savas eső 

határának, de másik besorolás szerint az 5-ös pH-értéket tartják annak. 

A szén-dioxiddal szemben a kénsav és a salétromsav akár 2,4 pH-értékű savasodást is 

okozhat. Meg kell jegyezni, hogy a pH-érték skálája logaritmikus beosztású, így 

nagyságrendbeli különbségekről beszélünk. Európában a szárazföldről a légkörbe jutó kén-

dioxid közel egésze antropogén eredetű. Egyrészt a kéntartalmú ércek kohósítása, másrészt a 

kőolaj és a szén (elég jelentős 1-5%, vagy még több koncentrációjú ként tartalmaznak) 

elégetésekor kén-dioxid keletkezik, amely az atmoszférában vízzel kénessavat (H2SO3) alkot. 

Kibocsátók a belső égésű motorok is, főleg a katalizátorok általános bevezetése előtt adták 

nagy részét a szennyezésnek. Természetes úton általában az erdőtüzeknél, növényi bomlásnál 

és vulkáni működéskor kerül a levegőbe kén-dioxid. 

A levegő nitrogénje égéskor nitrogén-oxiddá oxidálódik, amelyből salétromsav (HNO3) 

képződik. 

A talajfelszínre jutó savas anyagok csökkentik a talaj pH-értékét, aminek hatására a kötött 

formában lévő nyomelemek stabilizálódnak. Jellemző eset az alumíniummérgezés, amely 

elpusztítja a fák gyökereinél szimbiózisban élő mikorrhiza gombákat. 

A savasodás főként a trópusi, szubtrópusi területeken a legelterjedtebbek. Magyarországon a 

Dunántúl térségében, a Tisza és a Rába egyes területein találkozhatunk vele. A 

talajsavanyodásra a legalkalmasabb kezelés a pétisó használata. 

A talajsavanyodás hatása: 

 Tápanyag szegényedés  

 pH változás 

 Talajszerkezet romlása 

 Agyagásványok szétesése 

 Penészgombák, mikroorganizmusok megváltozása 

 Fémek oldhatóságának növekedése 

 Termés romlása 

3.10.1 A talajsavanyúság formái 

Aktuális / tényleges: A vizes szuszpenzióban mért pH érték alapján kimutatható savanyúság, 

amely csupán a talajoldat lehetséges hidrogén koncentrációját fejezi ki, de nem mutatja a 

talajkolloidok proton leadó képességét. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropog%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nland
http://hu.wikipedia.org/wiki/1800
http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nsav
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9nsav
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9tromsav
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9nessav
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrog%C3%A9n-oxid&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9tromsav
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomelemek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikorrhiza
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Rejtett / potenciális: Savanyú talajban a hidrogén ionok egy része és az ásványokból 

kioldódó alumínium ionok többsége a kolloidokhoz kapcsolódva található. A körülmények 

változásával azonban ezek megjelenhetnek a talajoldatban, növelve annak savanyúságát. 

3.10.2 Talajsavanyúság csökkentése 

A talajok pH(KCl) és az y2-értéket kell figyelembe venni, ha a pH(KCl):  

 <4,5  erősen savanyú, erősen mészigényes. 

 4,6 – 5,5  savanyú, gyengén mészigényes. 

 5,6 – 6,8 gyengén savanyú, nem mészigényes. 

Talajmeszezéshez alkalmazható meszező anyagok: 

 Mészkőpor 

 Mésztufa 

 Lápi mésziszap 

 Meszes lápföld 

 Égetett mész 

 Cukorgyári mésziszap 

 Egyéb ipari meszes anyagok. 

3.11 Talaj lúgossága 
A talajt a pH>8,5 értéknél nevezhetjük lúgosnak. pH > 8,2  fenoftalein lúgosságot okoz az 

OH-, CO3
2+ 

Egyéb lúgosságot okozó anyagok:  

 hidrogénkarbonát 

 szilikát 

 metaszilikát 

 aluminát 

Lúgos talajokon a következő hatásokat figyelhetjük meg: 

 Magas pH, termésdepresszióhoz, azaz a növényi produkció csökkenéséhez vezet. 

 Oldhatóság, felvehetőség megváltozása, relatív hiány pl. bróm, magnézium, cink, 

mangán, réz, foszfor elemeknél. 

 Kalcium hiány, nátrium, klór, magnézium toxicitás, NH4
+ és Ca2+ csökkenése. 

3.11.1 Környezetszennyezés okozta talajlúgosodás 

2010 Október 4-én 12:30-kor átszakadt az Ajka és Devecser közötti, 400x600 méteres 

vörösiszap-tároló gátja. A kiömlő 1 millió köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és 

Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. A vörösiszap-katasztrófa emberéletben, 

lakóházakban és a vidék természeti környezetében: a talajban, természetes vizekben is 

hatalmas pusztítást végzett. 



49 
 

A vörösiszap többféle fémvegyület elegye, a timföld gyártásának mellékterméke, lúgos 

kémhatása miatt fokozottan veszélyes hulladék. Hazánkban a vörösiszapot nem dolgozzák fel, 

csak tárolják. Az évtizedek alatt összesen 55 millió tonna vörösiszap halmozódott fel a 

zagytározókban szerte Magyarországon. Nyitott zagytározó van Ajka mellett, Almásfüzitőn és 

Neszmélyen, illetve zárt Mosonmagyaróváron.  

A veszélyes anyagok szállításának nemzetközi szabályait meghatározó bázeli egyezmény 

11,5-ös pH-érték felett tekint egy lúgos anyagot veszélyesnek. Az ajkai tározóból kiömlött 

vörösiszap pH-értéke 13 (összehasonlításként a tömény hipó pH-ja 12), ami azt jelenti, hogy 

egymilliószor lúgosabb a víznél. 

  

 
3-1. ábra. Vörösiszap a talajon 

Forrás: RTL Klub és Digital Globe Imagery 

A vörösiszap-szennyezés nem csak a jelentős lúgosságával okoz gondot, hanem  a 

környezetbe kikerült rendkívül káros fémek (kadmium, króm, nikkel, vanádium, vas, ólom, 

arzén, cink, higany) jelentenek fenyegetést a talajra, az élővilág és az emberek egészségére. 

Habár a pánik elkerülés érdekében harsányan kommunikálták, hogy a megengedett 

határértékeknél kisebb ezek mennyisége a vörösiszapban.  

A kifolyt vörösiszap kémiai összetétele 

Az MTA, a MÁFI és egy független szervezet, a Bálint Analitika munkatársai közel húsz, 

Kolontár és Devecser térségében összegyűjtött vörösiszap minta elemzését végezték el. Az 

adatok szerint a kiömlött vörösiszap heterogén anyag, összetétele helyről-helyre bizonyos 

határok között változik. A környezeti szempontból legfontosabb fémekre vonatkozó 

eredmények a következők: 
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A vörösiszap összetételére nincsenek előírások, ezért viszonyítási alapnak a 

mezőgazdaságban, talajjavításra használható szennyvíziszapokra (EU lista szerinti kódszámuk 

20 03 06) megengedett határértékeket tekintettük.   

   Minták 
Vörösiszap fémtartalma (mg/kg) 

As Cd Cr Hg Ni Pb Zn 

MTA KK AKI 2010.10.051a 135-144 n.d. 632-677 1,64-8,59 192-219 189-195 47,9 56,7 

MTA KK AKI 2010.10.051b 33,4-35,7 n.d. 83,4-85,8 n.d. 64,3-73,1 43,2-53,9 36,8-43,6 

Bálint Analitika 2010.10.052 43,6-44,5 2,30-2,42 689-721 0,54-0,67 281-289 80,9-83,2 142-155 

Bálint Analitika 2010.10.053 27,9-32,3 0,24-0,34 57,6-74,5 0,18-0,28 26,3-36,4 7,52-11,8 64,2-77,9 

MÁFI 2010.10.064 81,6-131 0,82-1,44 360-694 0,61-2,83 143-322 96,2-177 108-172 

Határértékek szennyvíziszapra5 75 10 1000 10 200 750 2500 

n.d. nem mérhető 
1a,b Az MTA KK AKI által 2010.10.05-én a gátszakadástól 100 méterre, illetve Kolontártól 1 km-re nyugatra vett minta adatai;  
2 A Bálint Analitika által 2010.10.05-én a gátszakadástól mintegy 30, illetve 50 méterre vett 2 iszapminta adatai 
(határértékek);  
3 A Bálint Analitika által 2010.10.05-én Kolontár belterületén vett 2 iszapminta adatai (határértékek);  
4 A MÁFI által 2010.10.06-án Kolontár és Devecser térségében vett 10 iszapminta adatai (határértékek);  
5 Az 50/2001 (IV. 3) Korm. rendelet szerint a mezőgazdaságban felhasználásra kerülő szennyvíziszapra megadott 
határértékek 
 

A vörösiszap minták a szennyvíziszapokra megengedett határértékeknél kisebb, esetenként 

jóval kisebb koncentrációban tartalmaznak kadmiumot, krómot, higanyt, nikkelt, ólmot és 

cinket. Az arzéntartalom az MTA KK AKI Kolompár külterületén vett mintájánál és a Bálint 

Analitika által vizsgált mintáknál ugyancsak kisebb a szennyvíziszap határértékénél; az MTA 

KK AKI a gátszakadás közelében vett mintánál, és a MÁFI az által gyűjtött mintáknál a 

táblázatban szereplő határértéknél magasabb arzéntartalmakat mértek. 

A vörösiszap kioldható fémtartalma  

A vörösiszap fentiek szerinti fémtartalma akkor jelent valós környezeti veszélyt, ha a fémek 

kioldódnak a vörösiszapból. Ezáltal ugyanis egyrészt mobilizálódhatnak, másrészt az élő 

szervezetek könnyebben fel tudják azokat venni. A fémek kioldódását száraz vörösiszap 

mintákon, desztillált vizes, illetve az MSZE 21420-31 szabvány szerinti pH=4,5-s 

ammónium-acetátos pufferben kezelések után határozták meg. Az eredményeket az alábbi 

táblázat tartalmazza.      
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   Minták 
Oldatok fémtartalma (µg/l) 

As Cd Cr Hg Ni Pb Zn 

MTA KK AKI 2010.10.051  
desztillált víz  

k.h.a k.h.a k.h.a k.h.a 190 60 k.h.a 

MTA KK AKI 2010.10.051 

ammónium-acetát puffer 
k.h.a k.h.a k.h.a k.h.a k.h.a k.h.a k.h.a 

Mérés kimutatási határa 20 3 1 4 0,7 8 0,8 

Határértékek szennyvízre 200 20 2500 10 1000 1000 5000 

k.h.a.  - kimutatási határ alatt 
1 Az MTA KK AKI munkatársai által 2010.10.05-én a gátszakadás helyének közeléből és Kolontár külterületén vett 2 minta 
adatai 

A mérési adatok alapján a vizsgált fémek nem oldónak ki a vörösiszapból az adott feltételek 

mellett. 

Forrásadatok: Az ajkai vörösiszap-ömléssel kapcsolatban 2010. október 12-ig végzett 

vizsgálatok eredményeinek összefoglalása. MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag –és 

Környezetkémiai Intézet 

Figyelembe kell azonban venni, hogy ezek a határértékek a szennyvíziszapokra vonatkoznak, 

amelyeket a környezettől jól elzárva kell(ene) tartani. Az élővilágban ez a koncentráció 

katasztrofális! Ezt bizonyítja, hogy az iszaptárolók tetején nincs növényzet. Mert nem 

alkalmas az életre. Csak nagy sokára, egyes különlegesen nagy tűrőképességű fajok fognak 

elsőként megélni rajta. A laboratóriumi körülmények közötti kioldódás alacsony értéke több 

mint valószínű, hogy nem vonatkoztatható a természetben lejátszódó folyamatokra. Oly 

sokszor, élettudományokkal foglalkozó kutatók számára pedig nap mint nap bizonyítja a 

természet, hogy az In vitro (kémcsőben) körülmények között lejátszódó folyamatok egészen 

másképp viselkednek In Vivo (élőben) környezetben. Az élővilág sokkal összetettebb mint azt 

bárki is felfoghatná. 

Ne legyenek illúzióink! A nehézfémek előbb vagy utóbb bejutnak az élőlényekbe és ezzel az 

ökológiai körforgásba, mert ott vannak. Lassan oldódnak majd, kötődnek különböző kémiai 

vegyületekhez. A talaj edafon és a növények fel fogják venni a talajból, a levegőbe kerülő 

iszapport be fogják lélegezni az élőlények és még számos változatos, eddig ismeretlen úton 

fel fogják venni ezeket a mérgeket az élőlények. 

Kármérséklés 

A kármentesítést nem érzem megfelelő kifejezésnek. A Marcal folyóba 4 helyszínen juttattak 

gipszet (500-600 tonna körül) és ecetsavat a lúgos kémhatás közömbösítésére. A pH értéket 

így sikerült 10 körülire csökkenteni. Ennek ellenére a Marcalban az élet gyakorlatilag teljesen 

kipusztult. Az érintett termőterületek talajában kipusztult az edafon. Ezen a baktériumtrágya 

sem segíthet, hiszen ezeknek a törzseknek a mesterséges bejuttatása után azoknak pár év 

múlva nyomuk sem található. A talaj első megközelítésben 15 cm mélyen érintett a 

szennyeződésben. Ezt a mennyiséget azonnal el kell távolítani róla. A mélyebb bemosódás 
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nem bizonyított, de valószínűsíthető. Ezután a pH szintet kell beállítani, de úgy, hogy a 

lekötött nehézfémek közben ne kerüljenek oldatba. Később pótolni kell a talaj tápanyagokat, 

hogy a talajélet helyreálljon. Végül pedig fitoremediáció szükséges, azaz ellenálló 

növényfajok telepítése, mint például olasznád, olajfűz, nyírfa vagy éppen seprűfű. 

Természetesen ezekben meg fog jelenni a fémszennyezés, ami további szakszerű kezelést 

igényel majd.  

3.12 Redoxi- reakció 
A redoxi- reakció során elektronleadás, illetve felvétel történik. Az egyszerű folyamatok 

között van bomlás, helyettesítés, egyesülés. Ezek a folyamatok homogén és heterogén 

közegben egyaránt végbemennek. Az egyesülés sok esetben oxigénnel történik, de ezen felül 

más reagens is előfordulhat. A vegyület a bomlás során összetevőire esik szét, ami 

elektronátmenethez kapcsolódik. A helyettesítésnél az egyik vegyület a másik vegyület 

helyébe lép a reakció során, ez a típus gyakran a fémek savban történő  oldásakor keletkezik, 

ha hidrogén fejlődik. Általában egy oxidálószer (talajok esetében ez leggyakrabban a levegő 

oxigénje, vagy fémion) és egy redukálószer (talajoknál ez leggyakrabban valamilyen szerves 

anyag, vagy fémion) reagál egymással, úgy, hogy az oxidálószer felveszi a redukálószer által 

leadott elektronokat. 

Redoxipotenciál (Eh): Platina elektród és egy ismert összehasonlító elektród között kialakuló 

potenciálkülönbség. 

Redoxi folyamat: ox1+red2 <-> red1+ox2 

Pl.: 

2FE(OH)3 + H2S + 4H + <-> 2 FE2 + S + 6H2O 

Redoxi potenciált számíthatunk a Nerst egyenlettel: 

E0+
𝟎,𝟎𝟓𝟗

𝒏
×log

[𝐨𝐱]

[𝒓𝒆𝒅]
0,059

𝐦

𝒏
 pH 

A talajok redoxi potenciálját befolyásolja a levegőellátottság, nedvességtartalom, 

szemcseösszetétel, pH érték. 

A talaj felső rétegében 100 – 600 mV között mozog az értéke. Ha a talaj száraz, akkor 

csökken, ha nedves, akkor nő a redoxi potenciál. 55-56 mV-al változhat a redoxipotenciál 

értéke 1 pH egység változásakor. 

rH=
𝐄𝐡

𝟐𝟖,𝟗
+2pH 

Ahol: rH: a redoxirendszerben lévő hidrogéngáz parciális nyomásának negatív logaritmusa. 

Ha a talajban az rH értéke <15, akkor redukciós folyamatok vannak jelen, ha pedig rH > 25, 

akkor oxidációs. 
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3.13 A talaj hőgazdálkodása 

kH=
𝐐×𝐋

𝒕×𝑭
 

Ahol:  

Kh: hővezető képesség  

Q: az időegység alatt elmozduló hőmennyiség 

L: rétegvastagság 

t: időegység alatt hőmérsékletváltozás. 

Egy rendszer hőkapacitása megadja, hogy mennyi hőt (Q) kell közölni a rendszerrel, hogy 

hőmérséklete (T) egy kelvinnel emelkedjék. Jele: C, mértékegysége: J/K. Matematikailag 

megfogalmazva:a hőmennyiség hőmérséklet szerinti differenciálhányadosa: 

C=
𝐝𝐐

𝒅𝑻
 

Hőkapacitás: K 

K=f×ρ 

Néhány anyag fajhője és hőkapacitása: 

Anyag Fajhő Hőkapacitás 

víz 4 4 

levegő 1 0,0012 

homok 0,84 2,18 

agyag 0,92 2,5 

humusz 1,70 2,72 

iszap 2,10 1,88 

 

Melegítőhatás: a=

 

𝐊𝐡

𝐊
 

A legjobb hővezető képességgel rendelkező talajnak közepes a nedvességtartalma. A túl 

száraz, illetve túl nedves talajnak kicsi ez a képessége. 

A talaj hőgazdálkodása a talaj következő tulajdonságaitól függ: 

 víztartalom 

 hővezető képesség 

 talaj mechanikai összetétele 

 a talaj szerkezete 

 domborzat és a lejtő kitettsége 

 A talajhőmérséklet napi és évszakos ingadozása 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Joule
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Differenci%C3%A1lh%C3%A1nyados
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 A talaj mechanikai összetétele és színe 

 A talajművelés 

 A növénytakaró 

 A talaj takarása 

 A hótakaró 

 A nagyobb esőzések. 

A hőterjedésnek három különböző formáját ismerjük: 

 hővezetés 

 hőkonvekció 

 hősugárzás 

A hőáramlás a hőmérséklethez és ennek elosztásához szorosan kapcsolódik. A Föld felszínén 

változik a hőmérséklet (kb. +50 és -50 Co fok között). A Föld belseje felé nő a hőmérséklet a 

földfelszín közelében. Azonban 10-50 m mélység között eltűnnek a Föld felszínét érintő 

változások. A Föld hőháztartását e mélységek alatt a Föld belsejéből terjedő hőáram határozza 

meg. 

a.) A földkéreg szilárd kőzeteiben a hő vezetés útján terjed. 

A közepesen nedves talaj hővezető képessége nagy, míg a sok nedvességet tartalmazó talaj és 

a száraz talaj hővezető képessége kicsi. Ahhoz, hogy a hő, vezetés és konvekció útján 

terjedjen, közegre van szüksége, amely a hőt közvetíti, ill. szállítja. 

b.) A sugárzással való terjedéshez nincs szükség közegre 

A Nap melege a Földre sugárzás útján jut, anélkül, hogy a levegőt jelentősen melegítené. A 

hősugarak melegítő hatása csak akkor kezdődik, ha azok valamely testre esnek, mely azokat 

elnyelni képes. A sugárzás légüres téren keresztül is terjed. 

A földi hőáramnak 105 szerese a Napból a földfelszínre érkező sugárzás. 

A sugárzás intenzitása függ: 

 tengerszint feletti magasságtól 

 földrajzi helyzettől 

 lejtős területek kitettségétől 

 felszín tulajdonságaitól (talajfelszín szerkezete, növényi fedettség) 
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3-2. ábra. A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma (Balázs és mtsai. 2004) 

c.) Hőkonvekció : az hőenergiát az áramló folyadék vagy gáz részecskék viszik a 

melegebb helyről  a hidegebb felé.  

3.14 Talaj vízpotenciálja 
A növények hatékony vízfelhasználásához nagyon fontos a talaj optimális szerkezete, 

valamint a talaj vízgazdálkodásának kialakítása és fenntartása. 

A talaj-vízpotenciál hatása a növények vízellátottságára függ: 

 a talaj vízvezető képességétől  

 a növények gyökereinek elhelyezkedésétől is 

Ahhoz, hogy a gyökér menti talajrétegek átnedvesedjenek a homokos talajban nagyobb 

víztartalom szükséges, mint a kötött talajban. A talajban mélyebben elhelyezkedő gyökérzet 

több vízhez képes juttatni a növényt. A tömörített talajok kisebb szívóerő értéknél kezdik 

meggátolni a vízfelvételt. 50 %-kal is csökkentheti a terméshozamot, ha a talajnak mínusz 1 

báros vízpotenciál-értéke van. 

A talaj vízpotenciálja tenziométerrel mérhető. A tenziométer vízzel töltött műanyag csőből 

áll, amelynek alsó vége porózusos kerámiacsúcsban végződik. Felső végét egy manométer 

zárja le. A kerámia csúcsot a talajban a mérni kívánt gyökérzóna mélységében kell elhelyezni. 

A zárt rendszernek tekinthető tenziométerből a száradó talaj a vizet kiszívja. Az öntözés 

megfordítja ezt a folyamatot. Az egyensúlyi állapotra jellemző vákuum mértékét a manométer 

mutatja. Léteznek ajánlott leolvasási értékek, amelyek jelzik ha a növény gyökérzónájában 

vízhiány keletkezik és öntözés szükséges. Vannak elektromos - digitális jelkimenettel 

rendelkező típusok is, amelyek további lehetőséget jelentenek az öntözés ellenőrzésében és 

irányításában. A talaj nedvességtartalmát a szívóerő függvényében ábrázolva, a 0-3 

tartományban megszerkeszthető a pF görbe, amelyről közvetlenül leolvashatók a különböző 
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szívóerővel kötött nedvességfrakciók értéke. A tenziométeren a szívóerő mértéke kPa-ban 

olvasható le. 

 0 - 10   A talaj telített. A leolvasott értékek ebben a tartományban túlöntözöttséget 

vagy vízzel átitatott talajt jeleznek. 

 10 - 25   Szántóföldi vízkapacitás. Kielégítő öntözöttség a legtöbb növényhez. 

 25 - 50   Normál leolvasási értékek az öntözés elkezdéséhez. Az alsó értéktartomány 

durvaszövetű, homokos talajoknál, különösen forró, száraz éghajlaton. A felső 

értéktartomány hideg, nedves klímáknál, és olyan talajoknál, mint az agyag, nagy 

vízmegkötő kapacitással. 

 50 - 75   Ebben a tartományban lényeges az öntözés az optimális növekedés 

fenntartásához. A 75 és azon túl terjedő leolvasások azt jelentik, hogy a növény nem 

képes elegendő vizet felszívni a talajból és következésképp csökken a terméshozam. 

Sajnos a használata nálunk még alig terjedt el. Talajvizsgálattal azonban megállapítható, hogy 

az adott talaj vízkapacitás értéke milyen vízpotenciálnak felel meg, és ennek alapján 

tervezhető a vízutánpótlás. 

A víz, mely a talajra jut a talajrészecskék felületén kötődik meg, míg más része gravitációs 

úton halad lefelé. A megkötődő víz részaránya függ a talaj porozitásától és telítettségétől. A 

talaj vízkapacitása (VK) az a vízmennyiség, amelyet a gravitációs erővel szemben meg tud 

tartani.  

A talaj víztartalmát a vízkapacitás százalékában fejezzük ki. A talajkolloidok felületei és a 

pórusok kapillárisai kötik meg a vizet a szívóerejükkel. A vízzel teljesen telített talaj 

szívóereje (vízpotenciálja) nullával egyenlő. A gyökér szívóerejére nagy hatással van a 

hőmérséklet is. Könnyebben veszik fel a növények a vizet a meleg talajból. 

3.15 Talajtulajdonságok hatásának megváltozása 
Anaerobnak  nevezzük az olyan kémiai átalakulás, többnyire mikroorganizmusok (aerob 

szervezetek) hatására végbemenő szervesanyag-leépülés (bomlás, fermentáció), amelynek 

feltétele a levegő, illetve az oxigén jelenléte. Az egyik jellemzője a természeti 

átalakulásoknak, pl. korhadás és az aerob hiodegradációs eljárásoknak (pl. komposztálás, 

erológiai szennyvíztisztítás). Az aerob bomlás eredményeként a szerves anyagok jelentős hő 

fejlődéssel, de jelentős bűz-, illetve szagképződés nélkül szén-dioxiddá és vízzé, nitritekké és 

nitrátokká, szulfitokká és szulfátokká, valamint foszfátokká alakulnak (ásványosodás). 

Az antropogén beavatkozások hatásai, a feltételek megváltozása.  

Talajművelés aerob feltétel 

Talajművelés hiánya anaerob feltétel 

Víztelített talaj anaerob feltétel 

Felesleges víz elvezetése aerob feltétel 

Öntözés hasznos víz pótlása 

Szerves anyag pótlás humuszképződés 

Meszezés talaj kémhatásának, Ca telítettség növelése. 

3.16 Irodalomjegyzék 

Balázs Sándor és munkatársai : Zöldségtermesztők kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, 2004. 
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http://magyargazdaforum.hu/ 

http://organiclifestyles.tamu.edu/soilbasics/ 

http://soilquality.org/functions/biodiversity.html 

http://soils.tfrec.wsu.edu/mg/physical.htm 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/talt/fj/talajvedelem/Talajvedelem_KM%207%20ea.pdf 

http://www.date.hu/~csubak/ 

http://www.gazdabolt.hu/ 

http://www.hsc.csu.edu.au/agriculture/production/phys_chem_soil/soil.html 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/environment/soil/physical.htm 

http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/tatata08/tata0811.pdf 

Larousse – A Természet Enciklopédiája – Földünk, az élő bolygó Glória Kiadó Bp., 1993 

Magyar Tudománytár I. Föld, Víz, Levegő Szerk.: Mészáros E. & Schweitzer F. Kossuth 

kiadó Bp., 2002 

http://www.gazdabolt.hu/


58 
 

4 A talajban élő mikroorganizmusok 
A talajban élő szervezetek tárgyaláskor nem célom a felépítésük, élettanuk vagy biokémiai 

folyamataik részletes ismertetése. Csak a talajökológiai szempontból kiemelkedőn fontos 

jelenségeket és a más fajoktól való jellemző eltéréseket vesszük számba. 

4.1 Prokarióták 
A ma élő sejtek közös őse kb. 3-4 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett. A közös ős 

legközelebbi utódja a prokarióta, melynek számos képviselője ma is megtalálható.  Ezek a 

legegyszerűbb organizmusok a Földön, melyeknek alakjuk és formájuk igen változatos. A 

prokarióta görög eredetű szó, jelentése sejtmag előtti (prósz: előtt, karyon: mag). A prokarióta 

szó azt fejezi ki, hogy sejtjeikben még nincs hártyával körülhatárolható sejtmag, örökítő 

anyaguk a citoplazmában maghártya nélkül helyezkedik el. Mikrométer nagyságúak. 

Biokémiai szempontból nagyon változatosak, ezért sokféle helyen előfordulhatnak. Képesek 

igen sokféle környezeti feltételhez alkalmazkodni. Ennek érdekében számos fajban igen 

egyedi biokémiai és élettani megoldások alakultak ki. 

A talajban élő baktériumok fontos szerepet játszanak a szerves anyagok lebontásában. 

Biztosítani tudják, hogy a már elhalt szerves anyagot a növények szervetlen 

nitrogénvegyületek, szén-dioxid és más szervetlen vegyület formájában hasznosítani tudják. 

Két rendhagyó taxonjuk: 

Az aktinomiceták (Sugárgombák) olyan elágazó, vékony fonalak, amelyek a penészek és a 

baktériumok közötti átmenetet képezik, és a talajban lévő nehezen lebontható vegyületek 

lebontásában jelentősek.  

A Cianobaktériumok az egyik legősibb baktériumok a Földön. Sejtfelépítésük szinte majdnem 

megegyezik a baktériuméval, általában édesvizekben találhatóak meg, és meleg időjárás 

mellett tevékenységük a látványos „víz virágzásához” vezet.  

4.1.1 A prokarióta sejt felépítése 

 nem körülhatárolt sejtmag 

 sejthártya 

 sejtplazma 

 zárványok 

 riboszómák (fehérjékből és nukleinsavakból áll) 

 sejtfal 

 mozgásszervek (ostor vagy csilló) 

 tok 

A prokarióták általában az ostorukkal vagy a csillóik segítségével képesek mozogni. A csillók 

megtalálhatóak a sejtnek vagy csak az egyik, illetve mindkét végén. A mozgáshoz egyfajta 

segítséget nyújt a protonmozgató erő, amely a könnyebb haladást teszi lehetővé.  

A prokariótákat két nagy csoportra osztjuk: 

 archeák (ősbaktériumok) 

 baktériumok (ma élő prokarióták) 

A Földön szinte minden környezetben előfordulnak (talaj, víz, levegő).  

A vizekben a plankton alkotójaként, esetleg az aljzaton is előfordulhatnak. A talaj 

anyagforgalmában is nélkülözhetetlenek. A szaprofita mikroorganizmusok anyagcseréjük 
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során a talajban lévő szerves anyagokat szervetlenre bontják, melyeket a kemoszintetizálók 

már felhasználhatnak. A nitrogéngyűjtő (szabadon vagy pillangósok gyökerével 

szimbiózisban élő) baktériumok a levegő nitrogénjét alakítják át és teszik beépíthetővé. De 

igen nagy mennyiségű baktérium található az emberben és az állatokban egyaránt. Például a 

szájüregben (bár szaporodásukat a nyál gátolja, mégis sok fajuk megtalálható itt) vagy a 

vastagbélben (több fajuk szimbiózisban él az emberrel). Nem csak a szimbionták, hanem a 

paraziták is előfordulhatnak az ember szervezetében, azonban ezek túlzott elszaporodása 

betegséghez vezet.  

A baktériumok a legősibb egysejtűek. Lehetnek kórokozók, de számos igen hasznos fajukat 

is ismerjük. Nélkülük megszűnne a földi élet. Nagyságuk 0,1-100 mikrométer közé esik, 

csupán néhány egyed lépi át ezt a határt. Tipikusan sejtmag nélküliek, önálló anyagcseréjük 

van és általában könnyen tenyészthetőek mesterséges körülmények között is 

Alakjuk szerint megkülönböztetünk: 

 gömb (coccus) alakú baktériumot, amely a legegyszerűbb baktérium alak 

 pálcika (bacillus) alakú baktériumot, amelyeknél jellemző a hossz és a 

keresztmetszet változása 

 csavart (spirillium) alakú baktériumot, amely felismerhető spirált alkotó alakjáról.  

A sejtmembránon kívül helyezkedik el a bakteriális sejtfal, mely a baktériumot védi a 

környezeti hatásoktól és esetleg a gazdaszervezet immunrendszere ellen. A sejtfal emellett 

fontos szerepet játszik a sejt magas ozmózisnyomásának fenntartásában, ami akár a légköri 

nyomás tizenötszöröse is lehet.  

A növények sejtfala cellulózból épül fel, míg a gombáké kitinből. A baktériumok sejtfalának 

fő alkotórésze peptidoglikán, ekek olyan molekulák, amelyekben a peptidekhez 

poliszacharidláncok kapcsolódnak kovalens kötéssel. A bakteriális peptidoglikán (más néven 

murein) térhálós szerkezetű: poliszacharidláncai D-aminosavakat tartalmazó peptidekkel 

vannak keresztülkötve.  

A baktériumok sejtfala az archeák sejtfalától is különbözik, mivel azok sejtfala nem tartalmaz 

peptidoglikánokat. A sejtfal alapvető fontossággal bír a túlélés szempontjából: a 

penicillinszármazékok (antibiotikum) éppen azáltal teszik lehetővé a baktériumok 

elpusztítását, hogy gátolják a peptidoglikán szintézisét.  

A baktériumfajok hagyományos osztályozására használjuk a Gram-festés eredményét. Két 

különböző típusú sejtfal található a baktériumokban, ezek alapján Gram-pozitív és Gram-

negatív baktériumokra lehet felosztani a fajokat. A Gram-pozitív baktériumok sejtfala vastag, 

sok peptidoglikán- és lipoteichnoinsav-réteget tartalmaz. A Gram-negatív baktériumok ezzel 

szemben viszonylag vékony sejtfallal rendelkeznek, mely csak néhány réteg peptidoglikánból 

áll, melyet lipopoliszacharidokat és lipoproteineket tartalmazó második lipidmembrán burkol. 

A legtöbb baktérium a Gram-negatív csoportba tartozik, csak a Firmicutes és Actinobacteria 

törzs tagjainak van Gram-pozitív sejtfala. A felépítésbeli különbségek eltérő érzékenységet 

eredményeznek az antibiotikumokkal szemben, például a vankomicin csak Gram-pozitív 

baktériumokat tud elpusztítani, és Gram-negatív patogénekkel, mint például a Haemophilus 

influenzae vagy a Pseudomonas aeruginosa fajokkal szemben hatástalan.  

Számos baktérium esetében egy merev szerkezetű fehérjemolekulákból álló S-réteg borítja a 

sejtet. Ez a réteg kémiai és fizikai védelmet biztosít a sejtfelszínnek, és egyben a 

makromolekulák diffúzióját akadályozza. Ez segít, hogy a baktérium száraz körülmények 

között is életben maradhasson, és védelmet nyújt a külső környezettel szemben. Az S-
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rétegnek más, még kevéssé ismert funkciói is vannak. Ismeretes például, hogy a 

Campylobacter fertőzőképességéhez hozzájárul, és a Bacillus stearothermophilus esetében 

felszíni enzimeket is tartalmaz.  

A merev sejtfalon belül egy vékony rugalmas fehérjékből és lipidekből álló sejtmembrán 

található. A sejtfalon szabadon áthatolhatnak a tápanyagok; a víz, és más kis molekulák. A 

sejthártya viszont félig áteresztő hártya, azaz csak bizonyos anyagokat enged a sejtbe és jutat 

ki onnan. A sejthártya néhol betüremkedik a sejten belülre. Ezek a betüremkedések a 

mezoszómák, ahol az energiatermelésért felelős fontos anyagcsere enzimek találhatóak. 

Membránjai tartalmaznak DNS-kötőhelyet, és kapcsolatban állnak a nukleoiddal. Aerob 

baktériumokban a mezoszóma membránjai tartalmazzák az oxidatív foszforiláció fehérje-

komplexeit. 

A csillók finom, fonalszerű rendszerint hosszú képletek, melyek a baktériumsejt felszínéről 

nyúlnak annak környezetébe. A talajlakó baktériumok mozgását is ezek biztosítják. A 

helikális filament általában 5-10μm hosszú és kizárólag flagellin nevű fehérjét tartalmaz. Az 

eukariótáknál az ilyen képleteket, ha rövidek, csillóknak (cilia), ha pedig hosszúak, akkor 

ostoroknak (flagella) nevezzük. A baktériumoknál viszont tekintet nélkül a hosszméretre, a 

magyar nyelvű irodalomban minden esetben a csilló megjelölés, míg az angolban a flagella 

(többes szám flagellum ) használatos. Természetesen nem minden baktériumnak van csillója. 

A csillókkal rendelkező baktériumoknál viszont a csillók száma, mérete és elhelyezkedése a 

fajra jellemző. E tekintetben az alábbi főbb típusokat különböztethetjük meg: 

 Monotrich: egyetlen poláris csilló. 

 Lofotrich: azonos póluson több csilló. 

 Peritrich: elszórtan több csilló 

 Amfitrich: két ellentétes póluson egy-egy csilló. 

 Lofo-amfitrich: az ellentétes pólusokon több csilló. 

A bakteriális csillók a sejtmozgásában játszanak szerepet, akárcsak az eukarióták csillói. 

Azonban a pro- és eukarióta csillók mind felépítésükben, mind működési módjukban 

jelentősen különböznek egymástól. Az eukarióta flagellummal szemben a bakteriális csilló 

forog és nem üt. Természetesen nem minden baktérium mozgásképes, és az sem igaz, hogy 

minden mozgásképes baktériumot a csillója hajt. A bakteriális csillók nem a sejtfalból, hanem 

a falon áthatolva, a citoplazma membránból erednek. Fénymikroszkóppal a csillók nem 

láthatók, mivel nagyon vékonyak (az átmérőjük mindössze 10-25 nm). Néha azonban nagyon 

hosszúak (15-20 μm hosszúak) is lehetnek. A csillómozgás nagyon hatékony, mert a 

baktériumokat másodpercenként testük hosszának több mint 20-szoros távolságára, akár 50 

μm/sec sebességgel is hajthatják előre. Egyes baktériumok (például E. coli) mozgását a sejt 

felszínéből kitüremkedő számos flagellum (4-10) teszi lehetővé. E képletek rotációra képesek 

és ennek iránya meghatározza a sejt mozgásformáját is: Az óramutató járásával ellentétes 

(CCW) rotáció a flagellumokat egy csoportba rendezi és a sejt egyenes irányú úszását okozza. 

Az óramutató járásával megegyező irányú rotáció (CW) a flagellumok által alkotott köteg 

felbomlását okozza, minden egyes flagellum más-más irányba mutat és ezáltal a sejt 

egyhelyben járó, bukdácsoló mozgását okozza. 

A baktériumok mozgása egyenes vonalú úszási és bukdácsoló, ún. tumbling fázisok 

váltakozásából áll össze. Az E. coli és a hozzá hasonló baktériumok képtelenek az úszási 

irány előre történő eldöntésére, mint ahogyan arra sem képesek, hogy néhány másodpercnél 

hosszabb, egyenes szakaszokat tegyenek meg reorientációs rotáció nélkül. Másképp 

fogalmazva, a baktériumok „elfelejtik” az eredeti úszási irányt. A mozgást behatároló ezen 

tényezőket is figyelembe véve igen nagy eredménynek tekinthető az, hogy a baktériumok 

képesek mozgásuk eredőjét a nagy koncentrációjú, számukra kedvező attraktáns (rendszerint 
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táplálék) irányába fordítani, illetve képesek elkerülni a repellens hatású (rendszerint mérgező) 

anyagokat. A baktériumok kemotaxisukat a kémiai anyag által kialakított gradiens 

jelenlétében alakítják ki, illetve egész mozgásállapotuk e gradiens(ek) jelenléte határozza 

meg. Ha egy baktérium érzékeli, hogy mozgása megfelelő irányba történik (attraktáns felé 

vagy repellenstől eltávolodva) bukdácsoló fázisok közbeiktatása nélkül tartja fenn egyenes 

vonalú mozgását. Amennyiben rossz irányba mozog a sejt, az hamarosan bukdácsolást okoz, 

mely lehetővé teszi egy véletlenszerűen választott új úszási irány kiválasztását. 

Az E.coli és hasonló egyéb baktériumok tehát egy átmeneti érzékelés segítségével értékelik 

közeli életterük kedvező vagy éppen hátrányos voltát. Így lehetőségük van arra, hogy az 

attraktáns számukra kedvező legmagasabb koncentrációját viszonylag nagy pontossággal 

megtalálják (rendszerint ez az attraktáns forrása). Azonban még igen nagy koncentrációk 

esetében e sejtek viszonylag kis koncentráció különbségek érzékelésére is képesek. A 

repellensektől való eltávolodás során hasonló érzékenység figyelhető meg. A fentiekben leírt, 

„céltudatos” random mozgás két mozgási elem - egyenes úszás és bukdácsolás - közötti 

sorozatos választások eredménye. A baktérium kemotaktikus válaszai a központi 

idegrendszerrel rendelkező és a beérkező érző impulzusokat elemezni képes, magasabb 

rendűek döntéshozatali képességére emlékeztet. 

Például a Shewanella oneidensis talajlakó baktérium, képes különböző fémionokat redukálni, 

így gazdasági fontossága is jelentős. Mozgékony, ostorral rendelkező baktérium, ami 

protongrádienst és nátriumion-grádienst is fel tud használni az ostora hajtásához. 

4.1.2 Anyagcsere folyamatok 

A baktériumok rendszertanát az anyagcsere jellegzetességei által határozták meg, de az 

eredmény gyakran eltér a modern genetikai osztályozás eredményeitől. A környezethez való 

alkalmazkodás következtében az anyagcsere többféle módon változhat: 

 represszió 

 indukció 

 feed-back gátlás  

A bakteriális anyagcsere felosztása függ a baktérium növekedéshez szükséges szén- és 

energiaforrás minőségétől, az energiatermelő folyamatok során milyen anyagoktól és 

vegyületektől származik az elektron (elektrondonor) és végül, kik kapják a folyamat végén 

az elektront (elektronakceptor). 

Szénforrás szempontjából megkülönböztetünk heterotróf baktériumokat, tehát a 

környezetükben lévő szerves szénvegyületeket használják föl energia- és szénforrásként, vagy 

autotrófok baktériumokat, vagyis szénforrásuk a környezet szén-dioxidja és ezt használják. 

Az autotrófok legjelentősebb baktériumai a fotoszintetizáló cianobaktériumok vagy a 

bíborbaktériumok (Pl.: Rhodopseudomonas). Azonban autotróf baktériumok a kemolitotróf 

fajok is, többek között például a nitrifikáló (aerob szervezetek, így szükséges megfelelő 

oxigénellátottság) és a kénoxidáló (az elemi ként szulfáttá alakító) baktériumok. 

Energiaforrás szempontjából megkülönböztetünk fotoszintetizáló baktériumot, amelyek a 

fényből nyernek energiát, vagy kemoszintetizáló baktériumot, amelyek kémiai vegyületekből 

szerzik az energiát.  

A kemoszintetizálókon belül további 2 csoportra oszthatjuk a baktériumokat. Az egyik ilyen 

csoport a kemolitotrófok, akik a légzéshez szervetlen elektrondonort használnak, a másik 

kemoorganotrófok, akik a légzéshez szerves elektrondonort használnak. A 

kemolitotrófoknak általában hidrogén, szén-monoxid, ammónia (ennek eredménye a 
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nitrifikálás), esetleg vas ion, vagy más redukált fémion, illetve valamennyi kénvegyület az 

energiaforrása.  

A legtöbb kemolitotróf szervezet autotróf, míg a kemoorganotróf szervezetek heterotrófok. A 

heterotrófokhoz tartoznak a szaprofiták, akik elhalt szerves anyagokból élnek; paraziták, 

amelyek élő szervezetekben élősködnek; illetve szimbionták, akik kölcsönösen együtt élnek 

más fajokkal. Paratrófoknak nevezzük azokat a fajokat, amelyek nem tenyészthetők 

mesterséges táptalajokon. A vírusokhoz hasonlóan többnyire csak élő sejtben szaporodnak, 

mivel anyagcseréjük hiányos.  

Elektrondonorok és elektronakceptorok esetén, amikor a kémiai vegyületeket felhasználják 

energiaforrásként, az oxidálódó anyagból az elektronok átadásra kerülnek a végső 

elektronfelvevő részére, redukciós folyamat közben. Így a reakció folyamán energia szabadul  

fel, amelyet az anyagcsere közben felhasználnak. 

Az aerob élőlények oxigént vesznek fel, viszont az anaerob élőlények esetében más szervetlen 

vegyület lesz az elektronfelvevő (pl.: nitrát, szulfát, vagy szén-dioxid). Ennek eredménye a 

denitrifikálás (oxigénszegény környezetet igényelnek, a nitrát-ionokat visszaalakítják elemi 

nitrogénné), a kéntelenítés (különböző kén-tartalmú vegyületekből a kén kivonása) és az 

acetogenezis (hidrolizálók által termelt szerves savakat, aminosavakat hangyasavvá, tejsavvá, 

vajsavvá, propionsavvá, ecetsavvá és hidrogénné alakítják).  

Vannak olyan fakultatív anaerob baktériumok, amelyeknek, ha nincs rendelkezésre álló végső 

elektronfelvevő, akkor életműködésüket erjedéssel biztosítják. 

4.1.2.1 Asszimiláció 

Az Asszimiláció (anabolizmus) az a folyamat, amelynek során az élő szervezetek a 

környezetükből felvett anyagokból saját testük anyagait felépítik. Ha a szervezet szervetlen 

anyagokból is fel tudja építeni testének sajátos szerves anyagait, akkor autotrófnak (autotróf 

életmód), ha kész szerves anyagokra van szüksége az asszimiláláshoz, heterotrófnak 

(heterotróf életmód) nevezzük 

Az autotróf prokarióták összes szerves anyag-szükségleteiket, s ezekből struktúraanyagaikat 

szervetlen anyagból nyerik. Az ide tartozó prokarióták energianyerés szempontjából két 

csoportra oszthatók: foto- és kemoautotrófokra (foto- és kemoszintetizáló szervezetek).  

 Fotoautotrófoknak azokat az élőlényeket nevezzük, amelyek fényenergia 

felhasználásával készíti el szervetlenből saját szerves anyagait.  Pl.: 

bíborbaktérium. 

 Kemoautotrófoknak azokat az élőlényeket nevezzük, amelyek képesek szervetlen 

anyagok eloxidálásával nyert energiával felépíteni saját szerves anyagait. Pl.: 

nitrifikáló baktériumok. 

A heterotróf élőlények szerves vegyületekből építik fel a számukra szükséges szerves 

anyagokat. Megkülönböztetünk közöttük 3 csoportot:  

 parazita (élősködő): más élőlények által felhasznált szerves anyagokat veszik fel, 

a gazdaélőlény legyengül, beteggé válik. Pl.: kolera baktérium. 

 szimbionták (szimbiózisban élők): fajok olyan együttélése, mely mindkét fél 

számára előnyös. Pl.: pillangósvirágú növényekben a nitrogéngyűjtő baktérium, a 

szarvasmarha bendőjében élő cellulózbontó baktérium. A talajban is léteznek 

cellulózbontó baktériumok, melyek a cellulózt humusszá alakítják. 
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 szaprofiták (korhadék-, rothadéklakók): ezek az elhalt élőlények szerves 

vegyületeit használják fel, az ásványosításban van lényeges szerepük, a szerves 

vegyületeket szervetlenné alakítják át. Pl.: ecetsav baktérium, rothasztó baktérium. 

4.1.2.2 Disszimiláció 

A disszimiláció (katabolizmus) az élőlények lebontó jellegű anyagcsere folyamatainak 

összessége. A disszimiláció energia felszabadító folyamat, hiszen a makromolekulákból 

enzimek hatására egyszerű felépítésű, kis energiatartalmú molekulák keletkeznek. A 

felszabaduló energia jelentős része ATP-molekulákban, kémiai formában raktározódik el és 

később felhasználódik az életfolyamatokhoz. Az autotróf és a heterotróf élőlények (autotrófia, 

heterotrófia) disszimilációs folyamatai lényegében azonosak. E folyamatok első lépése során 

a makromolekulák építő alapmolekuláikra esnek szét (fehérjék, lipidek, szénhidrátok, 

nukleinsavak). A lebontás további mozzanatai már ezekből a molekulákból indulnak ki. 

4.1.2.2.1 Erjedés 

Egy glükóz molekula lebontásakor csupán 2 molekula ATP keletkezik. A folyamat lehet 

anaerob is, azaz nem szükséges hozzá oxigén (légzés). Tehát levegőtől elzárt talajban, 

folyadékokban is végbemehet. 

Az  erjedés (fermentáció) kémiai folyamat, amelynek során valamely szerves anyagot enzim 

hatásának kitéve bontanak le. E folyamatot jellemzően baktériumok vagy élesztőgombák 

használatával végzik, és pl. cukrokat bontanak le oxigén kizárásával. 

Legelőször Gay-Lussac állította fel az alkoholos erjedés vegyi egyenletét: 

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 

vagyis 180 g szőlőcukorból 92 g etilalkohol és 88 g (44,8 normál liter) szén-dioxidgáz 

keletkezik. 

A folyamat az elméletinél lényegesen bonyolultabb, több lépésben megy végbe. A közbenső 

termékek között szerepel acetaldehid. Ha az erjedő folyadékba nátrium-szulfitot tesznek, az 

acetaldehidet leköti, minek következménye, hogy lényegesen több glicerin keletkezik az 

erjedésnél, mint közönségesen. A világháború folyamán ezt az elvet a gyakorlatban is 

használták glicerintermelésre, nitro-glicerin gyártáshoz. 

Az erjedés melléktermékei között megtalálhatók a szén-dioxidon és glicerinen kívül az 

úgynevezett kozmaolajok is, melyek lényegileg magasabb rendű alkoholok (propil-alkohol, 

izobutil-alkohol és főleg amil-alkohol). 

Az erjedés egy további mellékterméke, a borostyánkősav amely nem a cukorból, hanem egy 

aminosavból, a glutaminsavból jön létre az erjedés folyamán. 

A tejsavas erjedést a tejsavbaktériumok okozzák. Legismertebb esete a tej megsavanyodása. 

Itt a tejben lévő tejcukor tejsavvá alakul át. Tejsavas erjedéssel van dolgunk a "kovászos 

uborka" megsavanyodásánál, amihez a tejsavbaktériumokat közismerten egy szelet kenyérrel 

visszük uborkás üvegünkbe. Lényeges szerep jut ennek az erjedésfajtának a téli káposzta 

besavanyításánál és egyes takarmányok (pl. répafej- és levél, avagy kilúgozott répaszeletek) 

besavanyításánál is. Ezeknél a folyamatoknál tejsavbaktériumokon kívül egyéb 

mikroorganizmusok is szerepelhetnek. 

A tejsavbaktériumok munkájának bruttó-folyamata: 

C6H12O6 = 2C3H6O3 
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vagyis a hat szénatomos cukorból tejsav keletkezik. 

Tejsavon kívül sokszor más termékeket is találunk az ilyen erjedés termékei között, köztük 

illó savakat, pl. ecetsavat és szénsavat is. 

Az ecetsavas erjedés kevésbé hasznos, mint a tejsavas. Ha pl. a boroshordó nincs tele borral, 

tartalma az ecetsav-baktériumok hatására megecetesedhet. A borban mindig vannak ecetsav-

baktériumok, és csak a kedvező alkalmat várják, hogy elszaporodva működésbe lépjenek. 

Működésük bruttó-egyenlete: 

H3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O 

vagyis 46 g etilalkoholból a levegő oxigénjével (és az ecetsav-baktériumok enzimjeivel), 

aerob folyamatban, 60 g ecetsav és 18 g víz keletkezik. 

Az egyenlet szerint 1kg etilalkoholból 1,3 kg ecetsav képződik. A valóságban azonban - az 

úgynevezett gyors ecetgyártásnál - alig kapnak többet 0,75-0,9 kg-nál. 

A vajsavas erjedés során a vajsavtermelő baktériumok erjesztik a cukrokat, keményítőt, 

tejsavat és fehérjéket. Az erjedés termékei vajsav, szén-dioxid, hidrogén és kevés 

butilalkohol. Az erjedés egyenlete: 

C6H12O6 = C3H7COOH + 2CO2 + 2H2 

A vajsavbaktériumok anaerobok, sőt az oxigén egyenesen gátolja a fejlődésüket. Nagyon 

savérzékenyek, ezért az erjedés a képződött vajsav hatására önmagától hamarosan megszűnik, 

és csak akkor folytatódik, ha pl. szénsavas mész adagolásával lekötjük a termelt savat. 

A butilalkoholos erjedés okozói a vajsav-erjesztőkhöz nagyon hasonló savérzékeny 

baktériumok (pl. Bacillus butilicus), melyek kevés sav mellett főleg butilalkoholt, szén-

dioxidot és hidrogént termelnek. 

A folyamatból a felhasználható energia 2 ATP molekulányi. Az erjedés energetikai 

szempontból nem gazdaságos, mert termékei oxidálással még további energiát tudnának 

termelni. 

4.1.2.2.2 Biológiai oxidáció 

A legtöbb szénhidrát a biológiai oxidáció során bontódik le. A biológiai oxidáció oxigéndús 

(aerob) környezetben  játszódik le. A biológiai oxidáció folyamata több lépésből áll. 

Glikolízis: A folyamat során a poliszacharidok először glükóz-foszfát építőegységekre 

bomlanak, később glicerinaldehid-foszfáttá alakulnak. Majd több lépésben piroszőlősavvá 

alakul, eközben foszfátcsoportok szakadnak le, így 2 db ATP molekula (energia) keletkezik. 

A szakasz végén a piroszőlősav CO2 leadása közben két  C-atomos acetilcsoporttá alakul át. 

Az acetilcsoport a koenzim-A molekulára kerül és acetil-koenzim-A molekulává válik. 

Citromsavciklus: a biológiai oxidáció második szakasza. Kezdetén a Ko-A molekuláról 

leválik az acetilcsoport, ezt felveszi a négy C atomos oxálecetsav. Ez a felvett acetilcsoporttal 

6 C atomos citromsavvá alakul. A citromsav oxidálódik, ezért újra oxálecetsav alakul ki, ez 

CO2-t ad le. A citromsav ciklus lényege, a szén és oxigén atomok elvesztése. 

Terminális oxidáció: ennek során az előző szakaszokban leadott H-eket a NAD szállítja 

NADH formájában. Erről a molekuláról a hidrogének p+ és e- formájában kerülnek a 

terminális oxidáció elektronszállító rendszerébe. Citokrómok adják át egymásnak az e- -okat. 

A rendszer első tagja az elektronnal redukálódik, majd a következő tagnak leadja az elektront, 

ezzel oxidálódik. Ez addig folytatódik, míg az elektron a végső felvevő-molekulához nem ér. 

Az elektronok lépésenként alacsonyabb energia szintre kerülnek. Az így felszabadult energia 
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ATP szintézisre fordítódik. Az elektronszállító rendszer végső felvevője a légzéssel felvett 

oxigén. Ide érkeznek a NADH által szállított protonok, melyek az oxigénnel és az elektronnal 

vízzé alakulnak. 

A glikolízis során 2 ATP keletkezik, a terminális oxidációban 36. 1 mólnyi glükóz 

oxidációjakor 38 mólnyi ATP hasznosítható energia keletkezik. 

4.1.3 Prokarióta  eukarióta differencia 

 Prokarióta 
Eukarióta 

növények 

Eukaritóa 

gombák 

Eukarióta 

állatok 

Méret Kisebb Nagyobb 

Sejtfal 
szénhidrát, 

fehérje 
Cellulóz Kitin és fehérje nincs 

Belső 

membránok 
Nincs Fejlett (ER, Golgi, lizoszóma) 

Mitokondrium Nincs Van, változó alak 

Színtest Nincs Van Nincs Nincs 

Színanyag 
Klorifill-a, 

fikocián 

Klorofill-a, b, 

karotin, xantofill 
Nincs Nincs 

Sejtmag-hártya Nincs Van (kettős membrán, pórusokkal) 

DNS-állomány 
Plazmában, 

gyűrű alakú 
Több darabban, kromoszómát képez 

DNS-hez 

kötődő fehérje 
Nincs Van (nukleoszóma) 

Ostor, csilló Lehet Lehet, 9x2 szerkezet 

 

4.1.4 Szaporodás 

A baktériumok sejtjeinek növekedése és osztódása nagymértékben összefügg egymással, hisz 

míg el nem érnek egy bizonyos nagyságot, addig növekednek, majd kettéosztódnak.  

Ivartalan szaporodás esetén a prokarióták (ill. baktériumok) esetében hasadásról beszélünk, 

így különböztethetjük meg az eukarióta sejtektől, amelyek valódi sejtmaggal és 

kromoszómákkal rendelkeznek, és sejtosztódással szaporodnak. Az osztódás után, vagy 

genetikus elrendeződésben egy darabig megmaradnak, vagy pedig utána azonnal szétválnak.  

A genetikailag kódolt összeköttetésektől meg tudjuk különböztetni a külső okok hatására 

létrejött csoportosulásokat, ilyen például a kocsonyás burok, a baktériumok fejlődésére 

szolgáló szubsztratum (alsó réteg alatti rész) szilárd, vagy híg összeállása.  

Természetes körülmények között a baktériumok nem tudnak korlátlanul szaporodni, a 

mesterséges körülmények (folyékony vagy szilárd táptalaj) viszont lehetővé teszik a 

megfelelő mennyiségű utód létrehozását.  

Hasadás során a citoplazma tömegének megkettőződésével a nukleáris állományt jelentő DNS 

mennyisége is duplázódik (replikáció), ez előzi meg a sejtosztódást. A replikáció egyetlen 

pontban kezdődik.  Ezután a citoplazma hártya betüremkedésével a válaszfalképződés is 

megindul, ezt követi a sejtfalképződés, mely végül is a két sejt teljes elválását eredményezi.   

A kiindulási kromoszóma a kezdő- és végpontnál csatlakozik a sejtfalhoz.  

A szaporodáshoz elengedhetetlen feltétel a sejtek növekedése. Általában egy sejt 20-30 perc 

alatt a kétszeresére növekszik (arányosan nő a sejt tömege, a mérete, illetve minden 

összetevője). 
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4.1.5 Baktériumok száma a talajban 

Erdei élőhelyről származó fiatal akácgyökér rizoszféráját vizsgálta Gyurkó Pál, a Magyar 

Tudományos Akadémia Soproni Talajbiológiai Kutató Laboratóriumában. Számlálásokat 

végzett a gyökéren és a gyökértől különböző távolságban elhelyezkedő 

mikroorganizmusokon.  

Az eredmények rámutatnak hogy, milyen mikroszervezeteknek élnek az akácgyökeréken, a 

gyökerek körül és attól távolabb. Azok számbeli megoszlásáról nyújtott információt, valamint 

arról, hogyan szelektál az akácgyökér a lehetséges organizmusok közül. A mikroszervezetek 

számbeli változásáról arra lehet következtetni, hogy a talajban mekkora a távolság, ameddig a 

gyökér a talajéletet érezhetően befolyásolja. 

A mikroorganizmusok mennyisége az akác hajszálgyökerén, 

illetve a gyökértől számított különböző távolságokban 

Mikroorganizmus csoportok 

Mikroorganiz-

musok száma a 

gyökéren 

Mikroorganizmusok száma a hajszálgyökértől 

k
o

n
tr

o
ll 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

mm távolságban 

Pálcika alakú spórás baktériumok - - - - 15 14 19 37 

Pálcika alakú spórátlan baktériumok 432 800 31 900 7 040 880 735 638 616 657 

Kokkuszok - 6 300 260 80 47 - - - 

Azotobakterhez hasonló baktériumok - - - 6 2 - 2 15 

Összes baktériumszám 432 800 38 200 7 300 966 799 652 637 709 

Actinomvcesek (arányszám 0-4) 0,33 3,33 1,35 0,2 0,2 0,55 0,2 0,15 

Gombák (arányszám 0-4) - 0,08 0,23 0,74 1,14 0,54 0,65 0,5 

Forrás: Gyurkó Pál. Néhány adat az akác rizoszférájáról. Az erdő. Az erdészet tudományos folyóirata. Magyar 

Tudományos Akadémia Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma, Sopron 1955 

 A baktériumszámok 1 mm2 felületre vonatkoznak. A táblázatban közel 1200 számlázás 

adatait átlagolta. A táblázat adatainak értékelésekor feltűnik a gyökér felületén a nagy összes 

baktérium szám. A 432 800 baktérium mm2-ként kb. 600-szorosa annak, amennyi a gyökértől 

távolabb él a talajban. Tehát a gyökér nagymértékben gazdagabbá teszi a körülötte kialakuló 

talajéletet, élőhelyet biztosít és fokozza a biológiai diverzitást. 

Rétegmélység Baktériumszám/g talaj 

(cm) aerob anaerob összes 

2-5 2 500 000 1 300 000 3 800 000 

30 1 150 000 1 800 000 2 950 000 

60 800 000 2 000 000 2 800 000 

90 500 000 900 000 1 400 00 

120 60 000 100 000 160 000 

150 6 000 2 000 8 000 

Az aerob baktériumok száma a felszínhez közeledve nő. Legnagyobb értékét közvetlenül, pár 

cm mélységben éri el. Az anerob baktériumok levegő szempontjából optimális mélysége 60 

cm körül van. Ettől lejjebb erősen csökken a számuk. Az összes baktérium szám azonban a 

felszínhez közeledve mindenképpen emelkedik, az aerob baktériumok nagy számának 

következtében. 
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4.1.6  Irodalomjegyzék 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Gyurkó Pál: Néhány adat az akác rizoszférájáról. Az erdő. Az erdészet tudományos folyóirata. 

Magyar Tudományos Akadémia Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma, Sopron 1955 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Kovács M.: A környezetvédelem biológiai alapjai  

Novák Béla: Mikrobiális fiziológia 

Straub F. Brunó: Biológiai lexikon 1. kötet A-F (Bp. Akadémiai Kiadó) 

Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai 

Széky P. : Ökológia A természet erői a mezőgazdaság szolgálatában 

4.2 Gombák 
Olyan többsejtű eukarióta szervezetek, amelyek színtesttel nem rendelkeznek és kész, szerves 

anyagokból táplálkoznak. Az ilyen szerkezeteket heterotróf típusúaknak nevezzük. 

Valószínűleg még az evolúció korai szakaszában különülhettek el más többsejtű eukariótáktól 

és párhuzamosan fejlődtek a növényekkel és az állatokkal. A gombákat ma testfelépítésük és 

életmódi sajátosságuk alapján elkülönítik a növényektől és az állatoktól egyaránt. 

Rendszerezésükre még nem alakult ki egységes felfogás. A fejlődéstörténeti összefüggések 

megismerését megnehezíti az a tény, hogy a gombáknak csak nagyon kevés ősmaradványa 

maradt fenn, mivel az elpusztult szervek rosszul fosszilizálódnak. Feltételezhetjük, hogy a 

gombavilág mai csoportjai egymással párhuzamosan fejlődtek ki. 

A gombák évelő, szabad szemmel nem látható, kizárólag mikroszkóp alatt megfigyelhető, az 

erdőkben, korhadt, illetve élő fákon, szerves hulladékokon megtelepedő szövedékek. Csak a 

termőtest a gomba, mely a föld felett található. Ennek annyi a feladata, hogy spórákat hozzon 

létre és terjesszen. A gombák saját világot alkotnak. Nem növények, mivel más a sejtfaluk 

felépítése, és nem tudnak fotoszintetizálni, de nem is állatok, mert nem tudnak mozogni, 

képtelenek a helyváltoztatásra. Persze kivételek vannak, például a nyálkagomba, amely képes 

a mozgásra, sőt aktív táplálékkereső is. Őt azonban már az állatokhoz soroljuk. A gombák 

energiaigényüket a szimbiózisban élő növényekkel elégítik ki. 

A gombák a szerves anyagokat alkotóelemeikre bontják és újra felhasználják. Lebontják a 

faleveleket, tűleveleket, ürülékeket, halott rovarokat, madárköpetet, faszenet, papírt, füvet, 

szarut, stb. 

4.2.1 Gomba törzsek 

1. Nyálkagombák: Fajai a többi gombától eltérő módon fejlődtek ki. Egysejtűek, 

sejtfallal nem rendelkeznek. Mozgásuk amőbaszerű és egysejtűeket kebeleznek be. 

Életük bizonyos szakaszában összeolvadnak és nyálkás plazmacsomókat hoznak létre. 

Életterük: korhadó fakéreg vagy avar. Spóráikat apró termőtesteikben termelik. 

2. Ostoros gombák: Fajai egyostoros rajzóspórákkal (rajzóspóra: önálló mozgásra képes, 

ostorral vagy csillókkal ellátott spóra) rendelkeznek. Telepük mikroszkopikus 

nagyságú. Sejtfaluk kitint tartalmaz. 



68 
 

3. Moszatgombák: A moszatgombákban a rajzóspórák kétostorosak. A sejtfaluk cellulózt 

tartalmaz. Élősködő életmódot folytatnak. Legismertebb képviselői: peronoszpórák, 

ami a szőlő egyik gyakori kártevője. 

4. Valódi gombák: Ostoros fejlődési alakjuk nincs. Szaporodásukhoz nem szükséges víz. 

Leginkább szárazföldi szervezetek. 

(1) Tömlősgombák osztálya: Tömlőszerű képződményben alakulnak ki a spórái. A 

borélesztő sejtjei például bimbózással jönnek létre. Az élesztőgombák erőteljes 

erjesztőképességét manapság sokoldalúan hasznosítjuk. 

(2) Járomspórás gombák: Ebbe az osztályba tartozik például a fejespenész. Fehér 

színű hifái kenyéren néhány nap alatt megjelennek. 

(3) Bazídiumos gombák: Ebbe az osztályba tartozó gombák gombafonalainak végén 

megvastagodott képződmény, ún. bazídium figyelhető meg. A bazídium végén 

található kis nyúlványokon fejlődnek a spórák. A fonalak szövedéke szembetűnő. 

4.2.2 Mikroszkopikus gombák 

A mikroszkopikus gombák növényi vagy állati szövetekben élnek. Jelentőségük, hogy 

lebontják a talajban a cellulózt és a lignint. Ezen kívül táplálékkal segítik a fát, a fa pedig 

növényi hormonokkal látja el a gombát, tehát szimbiózisban élnek egymással. 

Négy morfotípust különböztethetünk meg a mikroszkopikus gombáknál: 

1. Fonalas gombák: egy vagy több sejt alkotja, rövidebb illetve hosszabb fonalakat 

képeznek, melyeket hifáknak nevezünk. Felépítésük lehet osztatlan vagy válaszfalas 

(pl. Asco és Basidiomycetes) 

2. Sarjadzó gombák: Egysejtűek, alakjuk lehet gömb, ovális illetve kihegyezett. 

Pszeudomicéliumot képeznek, ami a sarjadzás után az anyasejttel együtt maradt 

leánysejtek képlete. 

3. Dimorf gombák: Alakjuk a hőmérséklet függvényében változik. 26 fokon fonalas 

formájúak, míg 37 fokon sarjadzó formájúak vagy parazita alakúak. 

4. Vannak bizonyos gombák, melyek amőbaszerűen mozognak és táplálkoznak. Ezeknek 

plazmáik sejtmagban gazdagok. 

4.2.3 Életmód 

A gombák általában korhadéklakók, azaz szaprofiták. Ez azt jelenti, hogy elhalt, szerves 

anyagokon telepszenek meg és ezeket bontják. Vannak azonban parazita gombák is, amelyek 

élő organizmusok.(pl. gyökérrontó tapló). Ezek általában a növényeket támadják. A 

szilvatapló minden idős szilvafát megtámad, ám a fa termését egyáltalán nem befolyásolja. 

A mikorizás gombák fákkal és más növényekkel élnek szimbiózisban. Behálózzák a 

partnernövényt a gombafonalaikkal és tápanyagcserét tesznek lehetővé. A mikorizás 

gombákkal együtt élő fák bizonyítottan erősebbek és egészségesebbek, mint a többi fa. Ezek a 

gombák azonban nagyon könnyen elpusztulnak, mivel rendkívül érzékenyek környezetükre. 

4.2.4 Szaporodás 

A gombák a talajban élő organizmusok termőtestei. A gombaszövedék megnyúlt sejtekből, 

azaz hifákból áll. Ezek spórákból hajtanak ki, majd egyesülnek egy ellentétes ivarú spóra 

hifájával. A keletkező szövedék a micélium. A micélium nagyon hosszú és sokáig él. Jó 

körülmények között a gombaszövedék termőtestet nevel. A gombafonalak sűrű 

gomolyagokká, elsődleges hifákká alakulnak. Ez a termőtest, a gomba alapja. Ezek a fejlődés 

folyamán differenciálódnak és kialakul belőlük a kalap, lemezek, tönk. A lemezek külső 

részét, a csöves termőrétegű gombák csöveinek belső felét, a csészegombák fénylő rétegét és 



69 
 

az áltriflák belsejét összetett sejtek, azaz termőréteg veszi körül. Ezen belül fejlődnek ki a 

spórák. Miután beértek, leválnak és a széllel terjednek. Kicsíráznak és új micéliumot 

képeznek. 

4.2.5 Táplálkozás 

Szaprotróf: Ezek holt szerves anyaggal táplálkoznak, a lignint kizárólag ők tudják lebontani. 

Nagy jelentőséggel bírnak, az emberre gyakran kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Az ételeket 

ehetetlenné teszik vagy megfertőzik. Az ilyen gombák jelenlétére utalhatnak a penészes 

ételek, rothadó gyümölcsök. Vannak azonban kifejezetten hasznos szaprotróf gombák is, mint 

például a nemes penész, illetve vannak olyan élelmiszerek, amelyeket mi, emberek nem 

tudnánk elkészíteni a gombák nélkül (pl. kefír, sör). 

Paraziták: Olyan élősködő gombák, melyek élő szervezeten, illetve szervezetben élnek. 

Általában növényeket károsítanak. Ilyen például a lisztharmatgomba is. 

Mutualizmus: A szó maga mindkét populáció számára előnyös kölcsönhatást jelent. 

Kölcsönösségnek is fordíthatjuk. Ide kapcsolódó egyedi szimbiózis a mikorrhiza. Ez szoros 

élettani kapcsolatot jelent a gombafonalak szövedéke, a micélium és a növények gyökérzete 

között. A gyökérsejtek közé benövő gombafonalak magukra vállalják a vízfelvétel feladatát, 

mivel a micélium jóval nagyobb vízfelvevő felületet jelent. Ezért cserébe a növény kész 

tápanyagokat ad a gombának. Két formáját ismerjük, az ektotróf és az endotróf. Az ektrotróf 

a fenyőfélékre, a lombos fákra jellemző, míg az endotrófnál a növényi gyökér sejtjeibe 

épülnek be a gombafonalak és hólyagszerűen kiszélesednek, a fonál és a növényi sejtek között 

pedig nagy felületek keletkeznek. A mutualizmusnak evolúcióbeli jelentőségét először 

Konsztatyin Merezskovszkij (1855-1921) orosz kutató vizsgálta. Szerinte néhány sejtalkotó 

megjelenése és létezése a szimbiogenezis útján történő fejlődés eredménye. Az elmélet 

vizsgálatát Ivan Wallin (1883-1969) amerikai kutató folytatta. Az elméletet legpontosabban 

Lynn Margulis (1938 –) fejtette ki 1967-ben. 

4.2.6 Hifák 

A hifák csöves szerkezetűek, kemény kitines fallal rendelkeznek. 

Több csoportjuk ismert: 

1. Alaphifa: Eredeti alakját megtartja, fala nincs megvastagodva. 

2. Rosthifa: Az alaphifából jön létre, fala vastag. 

3. Edényhifa: Csőszerű fonal tágas üreggel. 

4. Tapadó vagy kapaszkodóhifa: Parazita és szaprofita fajok tenyésztestét rögzíti a 

táplálóközegben, illetve a gazdanövényen. Fakultatív parazitáknál behatol az 

epidermisz sejtjeibe és rögzíti a micéliumot. (Micélium: a gombafonalak összessége, 

szövedéke) 

4.2.7 Micélium 

Cönotikus micélium: Sok sejtmagvú egysejtű, lehet elágazó vagy nem elágazó. 

Táptalajmicélium vagy vegetatív micélium: Vegetatív szerepet játszik a táptalajba 

mélyedve. Nem szaporodik, csak nő. 

Légmicélium: A szaporítóképletek kifejlődésének helye. 

Primer micélium: A spórából fejlődik, nem tagolt, lehet soksejtű is. A fő és oldalhifák 

vattaszerű szövedéket hoznak létre. Haploid és konídiumokat termel. 
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Szekunder micélium: Két primer micélium találkozáskor keletkezik. Termőtestet fejleszt és 

erősen tagolt, dikariont tartalmaz. 

Tercier micélium: a másodlagos micélium képlete. 

Plectenhyma: A hifanyalábok által jön létre, amelyek több oldalra növekednek. 

Szklerócium: Kitartó képlet, mely áll egy külső, kemény kéregből és egy belső, laza 

állományú bélből. 

Micéliumnyaláb: Megnyúlt hifa, párhuzamosan fut és csúcsosan növekszik. 

4.3 Algák 
Olyan élőlénycsoport, amely prokarióta és eukarióta divíziót foglal magába. A Cryptogamia 

taxonba soroljuk őket, ahová olyan élőlények tartoznak, melyeknek nincs termésük és 

viráguk, mint például a gombák, mohák és páfrányok. Az algák nem alkotnak önálló 

rendszertani egységet. Van den Hoek így fogalmazta meg az algák definícióját: ”Az algák 

olyan változatos testfelépítésű fotoszintetikus növények, melyeknek nincs gyökerük, levelük, 

szöveteik, egyesek nem fotoszintetizálnak, de nagyon hasonlítanak a fotoszintetizáló 

formákhoz”. Ivaros szaporodás is előfordulhat náluk, ám az néhány pontban különbözik más 

zöld növényekétől. 

1. Az eukarióta algáknál az algasejt lehet a gaméta. 

2. A prokarióta algák kis részénél a gaméták gametangiumban jönnek létre. 

3. Más részüknél a gametangium soksejtű, minden egyes gametangiális sejt fertilissé 

válik és gamétákat hoz létre. 

Az algák a növényvilág legváltozatosabb élőlényei. A legegyszerűbb felépítésűek, a 

baktériumokkal állnak igen közeli rokonságban. Ezért is hívják a kékalgákat 

cianobaktériumoknak. A legbonyolultabbak a hínárokhoz hasonlatosak. Többségük 

fotoszintetizál, ezért a vízben zajló oxigéntermelésben nagy szerepet kapnak. Édes és sós 

vizekben, jégfelületen, hőforrásokban, sziklák legfelső rétegén, talajban egyaránt 

megtalálhatjuk őket. Egy részük képes mozogni és táplálkozása is állati eredetű, ezért joggal 

mondhatjuk, hogy objektuma a zoológiai kutatásoknak. 

4.3.1 Elterjedése 

Az algák ubikvisták (mindenhol előfordulók), ami annyit tesz, hogy akár a sivatagi 

sziklákon, vagy a hó-jég felszínen is megtalálhatóak. Alapvetően az algák vízi szervezetek, 

egyaránt jól szaporodnak a kis halobitású édesvizekben és a tengerekben. Vannak olyan fajok 

is, melyek a kontinentális sós vizekben találhatóak meg és meglehetősen toleránsak a 

sókoncentrációval szemben. Az algák lehetnek a plankton, a benton vagy a neuszton tagjai. 

Közismertek a nedves fa, kő és földfelületen élő zöld réteget alkotó algák. A talajban élő 

algákról sajnos nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre, pedig jelentőségük nem éppen 

elhanyagolható. Számos kékalga a talajban lejátszódó N-kötésben egyértelműen 

közreműködik. Ezek és más különböző fajok igen fontos szerepet játszanak a talaj 

termékenységének, szemcseszerkezetének és szerves anyag tartalmának biztosításában. 

Az algák sivatagos területeken és sziklákon egyaránt előfordulhatnak. Ezzel foglalkozik a 

világhírű, magyar származású kutató, Friedmann. Véleménye szerint megkülönböztethetünk 

endedafikus (talajban élő), epidafikus (talaj felszínén élő), hipolitikus (talajba ágyazott 

kövek mélyebben lévő részein élő), kazmolitikus (sziklarepedésekben élő) és endolitikus 

(sziklák néhány cm-es mélységű rétegeiben élő) algákat. Vannak azonban olyan algák is, 

amelyek endozoikus módon élnek, ami azt jelenti, hogy különböző puhatestűekben és 

gyűrűsférgekben élnek. Ilyen például a Hydra, amely puhatestűek és édesvízi szivacsok 
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testében él. A Cholorochyum zöldalga a mohákkal él szimbiózisban. Vannak olyan algák is, 

amelyek parazita életmódot folytatnak, nyitvatermők levelein és gyümölcsein élősködnek. 

Hihetetlen, de az Antarktiszon is élnek algák, mégpedig fél cm-es mélységben a sziklák alatt, 

melyek képesek a fotoszintetizálásra is. Növekedésük lassú, életük hosszú, akár 10 ezer évig 

is élhetnek. Ezzel ellentétben 50-73 Celsius fokos hőforrásokban is találkozhatunk algákkal, 

melyek zömében kékalgák. Találtak már atomerőművek hűtővizében is kékalgákat. 

4.3.2 Eukarióta algatörzsek sejtfelépítése 

Sejtfelépítésük változatos, lehetnek ősi ostoros állatok sejtjeihez hasonlóak vagy akár növényi 

sejtszerkezetű formák is. Az ősi ostoros sejtfelépítés a magasabb fejlettségű moszatok 

egyedfejlődési ciklusában, az ivartalan és ivaros szaporítósejtekben megismétlődik.  

Az állati és növényi sejteket is vékony hártya veszi körbe, amit sejthártyának, 

plazmahártyának vagy membránnak nevezünk. A növényi sejtet körülvevő sejtterméket pedig 

sejtfalnak hívjuk. A sejthártya három rétegből áll, minden rétege 25 A vastagságú, a középső 

világos, a két szélső sötét színű. A világos réteg lipoidmolekulákból épül fel, a két sötétebb 

pedig fehérjemolekulákból. A sejthártya az élővilágban általánosan elterjedt szerkezeti elem. 

Nem csak a sejtek felületét borítja, hanem a sejtszervecskéket is bevonja. Ezért nevezzük 

egységhártyának. 

Az ostorosmoszatok vegetatív sejtjeinek, és az eukarióta algák zoospóráinak és gamétáinak 

felszínét nem borítja a növényi sejtekre jellemző szilárd sejtfal, ezek protoplasztja csupasz és 

egy periplazmatikus membrán határolja el a külvilágtól. A pellikula szubmikroszkopikus 

szerkezetében a membránra jellemző felépítés, két sötétebb fehérjetermészetű réteg között egy 

világosabb lipoidtartalmú réteg mutatható ki. A pellikula rugalmasságát növelik az alatta 

található összehúzódásra is képes szerkezeti elemek. Egyes ostorosmoszatok sejtjeiben a 

pellikula alatt a külvilággal finom csatornácskákkal közlekedő gömbölyded kiválasztó 

üregeket mutattak ki. 

A barázdásmoszatok sejtjeiben a citoplazma felső rétegében trichociszták találhatóak. Ezek 

bizonyos ingerhatásra hosszú, vékony fonalakat képesek kilövellni a pellikula pórusain 

keresztül a környezetükbe. 

A sárgásmoszatok sejtfelületét egyedülálló ultraszerkezetű kovapikkelyekből felépülő páncél 

fedi. Több ostorosmoszat és sárgásmoszat pellikulával fedett sejtjei egyedi alakú és 

szerkezetű házacskákban élnek. 

A kovamoszatok kovavázát felépítő fedőrészek egy egyszerű átlyukasztott lemezből vagy két 

belső és külső lemezből épülnek fel, amelyeket függőleges lemezek kötnek össze. A 

lemezpórusok nyitottak, illetve vékony porózus kovahártyával fedettek.  

A magasabb fejlettségű zöldmoszatok sejtjeit a háromrétegű felületi plazmahártyán kívül 

még egy mikrofibrilláris felépítésű szilárd sejtfal is burkolja. Ebbe a sejtfalba egyes fajoknál 

kalcium vagy magnézium karbonát rakódhat le. A poliszacharidokból álló mikrofibrillák egy 

szerkezet nélküli, amorf alapanyagban vannak különböző módon elhelyezkedve. Több 

eukarióta és cönobiumalkotó zöldalgafaj sejtjeinek falában a cellulóz mikrofibrillákból álló 

réteget kívülről polimerizált karotinoid réteg burkolja. 

A barnamoszatok sejtfalának külső rétegében a cellulózból, laminarinból és alginsavakból 

kialakult mikrofibrillák hálózatos, a belső rétegben párhuzamos elrendeződést mutatnak.  

A vörösalgákon végzett kutatások a polimannóz mikrofibrillák hálózatos elrendeződését 

mutatták ki. 

A citoplazma-mátrix: A sejthártya által körbezárt üregben helyezkednek el a sejtszervecskék 

(sejtmag, mitokondriumok, endoplazmás retikulum, Golgi-apparátus, citocentrum, 
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lizoszómák, plasztiszok és egyéb szerkezeti elemek) meghatározott szerkezetű, félfolyékony 

alapállományba, a citoplazmába beágyazva. A citoplazma-mátrixot rostos vagy 

struktúrfehérjék és gömb formájú fehérjék építik fel. A citoplazma kontinuitását a többsejtű 

moszatokban a sejtfalban kialakult csatornácskákon keresztül átmenő finom plazmafonalak, 

plazmahidak vagy plazmodezmák biztosítják. A magasabb szervezettségű barnaalgákban a 

plazmodezmák a sejtfal vékonyabb pontjainál csoportosan alakulnak ki, rostalemezeket 

alkotva. A pórusok száma és méretei változóak. 

Pórusok száma a 

rostalemezben 

Laminaria 

20-30 ezer 

Pelagophycus 

1000-2000 

Macrocystis 

100-200 

Pórusok átmérője 0,06 mikrométer 0,3-0,65 mikrométer 2-3 mikrométer 

A rostalemezek szerkezete a Laminariaceae családba tartozó barnamoszatok rostacsöveiben (Forrás:H. Ziegler) 

A vörösmoszatok plazmodezmái komplex felépítésűek, szinapszist alkotnak, és a 

szomszédos sejtek plazmalemmáihoz kapcsolódnak.  

Az endoplazmás retikulum és a riboszómák: Az egysejtű algák sejtjeiben kimutatható az 

endoplazmás retikulumnak nevezett csövecskék és hólyagocskák összefüggő rendszere. Fala 

ugyanolyan membránszerkezetű, mint a sejthártyáé. Az endoplazmás retikulum 

membránjának külső felszínén nagyszámú testecske foglal helyet. Ezeket riboszómáknak 

nevezzük. A moszatoknál is kimutatható olyan csőhálózat, melynek külső felületére nem 

tapad riboszóma. Ezt sima felszínű endoplazmás retikulumnak nevezzük. A riboszómák 

ribonukleinsavat, bázikus természetű fehérjéket és kis molekulasúlyú bázisokat tartalmazó 

100-300 A átmérőjű részecskék, amelyek aggregátumokba tömörülve fontos szerepet töltenek 

be a fehérjeszintézisben. A riboszómákban szintetizált fehérje a durva felszínű endoplazmás 

retikulum csőhálózatán keresztül jut be a sejt alkatrészeibe. 

A plasztiszok: Az algacsoport (más-más autrotróf thallophyta telepes növényekből 

összeötvözött algopphyták) egyik közös jellemzője a fotoszintézis sejtszervecskéinek, a 

kromatofóráknak a jelenléte és működése a sejtjeikben. Az algák kromatofórái jellemzenek 

egyes nagy fejlődési csoportokat is. A zöldmoszatokra a zöld kloroplasztiszok jellemzőek. A 

Chromophyták sejtjeiben feoplasztiszok, a vörösmoszatokban pedig rodoplasztiszok vannak, 

melyek jellemző képviselői a kromatofóráknak. A kromatofóráknál három nagy fejlődési 

irányzatot különböztetünk meg az eukarióta moszatok keretein belül. A kromatofórák felületét 

burkoló kettős hártyából álló perisztrómiumon belül a mátrixnak nevezett sztrómaplazmában 

párhuzamosan elhelyezkedő lemezszerű képződmény van jelen.  

A pirenoidok a kromatofórákhoz kapcsolódó sajátos képződmények, amelyek a 

növényvilágban csak az eukarióta algák és mohák sejtjeiben találhatóak meg. Szerepük a 

tartalék anyagok képződésében és tárolásában igen nagy. Alakjuk, helyzetük és szerkezetük 

jellemző megkülönböztető jelleg a fajok rendszerezésében. 

A szemfolt az ostorosmoszatok vegetatív sejtjeiben, a moszatok zoospóráiban és gamétáiban 

található. Narancsvörös színű képződmény, amit másnéven sztigmának nevezünk. A 

citoplazmában vagy a kromatofóra felületén helyezkedik el, amit változó számú 

szubmikroszkópos méretű gömböcskék alkotnak. 

Az ostorosmoszatok, zoospórák, gaméták és anterozoidok aktív helyváltoztató mozgást 

végeznek ostoraik segítségével, amelyeket másképpen flagellumnak hívunk. Az ostorok 

hossza, száma, külső morfológiai felépítése igencsak változó, belső felépítésük pedig az 

eukariótákhoz hasonló. Az ostor sejten kívüli részében a háromrétegű hártya, a plazmalemma 

és a pellikula folytatása 11 csőszerű mikrofibrillát burkol be, amelyek közül kettő áll a 
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központban, 9 pedig a felületi részben. A sejten belül egy rövid, henger alakú, 3 központi és 9 

periferikus mikrotubulusból felépülő bazális testben folytatódik az ostor gyökerecskéjéig. A 9 

kerületi fibrilla képes az összehúzódásra. 

A mikrotubulusok részt vesznek a sejt belső vázának kialakításában. Elősegítik a sejten 

belüli transzportot, a sejtszervek és kromoszómák mozgását. Ezen kívül részt vesznek még az 

ostorok szerkezeti felépítésében, a sejtosztódás és növekedés folyamatában, és a centroszóma 

kialakításában. Átmérőjük 23-27 nm közötti. 

Centroszóma: A magasabb fejlettségű algák sejtjeiben a sejtmagban vagy mellette élesen 

körülhatárolt plazmamezőből finom, sugarasan elhelyezkedő fonalak indulnak ki, amiket 

centroszómának vagy citocentrumnak nevezzük. Fontos szerepe van az ostorok mozgásában 

és a kromoszómák vándorlásában. 

A sejtmag nagysága, alakja és helyzete az algáknál a sejtek kora és mérete alapján változik. 

Az algasejtek egymagvúak, kivétel a polienergidás sejtű rendszertani csoportok. A sejtmag 

külső részét maghártya fedi. A maghártya kettős hártya. Külső lemeze közvetlen kapcsolatban 

van az endoplazmás hálózattal. 

A magplazma protidekben és nukleinsavakban gazdag kolloid természetű folyadék. 

A mitokondriumok az algákban általánosan előforduló sejtszervecskék, kivétel a kékalgák. 

Felületüket kettős sejthártya burkolja. A belső hártya csőszerű. A mitokondriumok számos 

légzőenzimet tartalmaznak, melyeknek egy része a mátrixban, másik része pedig a 

mitokondrium sejthártyáiban található meg.  

A diktioszóma egymás fölé rétegezett, erősen lapított hólyagokból álló sejtszervecske. Az 

algasejtek diktioszómái polárisak, homorú felületük ciszternákat hoz létre, a domború résznek 

pedig kiválasztó szerepük van. 

A citoszómák a sejtekben található 0,5-1 mikrométeres átmérőjű hólyagocskák, amelyeknek 

szemcsés szerkezetű, fehérjetartalmú alapállományát egyszerű hártya határolja. A 

citoszómákat más néven szferoszómáknak nevezzük. Fontos zsírképző szerepük van, 

ezenkívül tartalmazzák a liposzintézishez szükséges enzimeket. 

A peroxiszómák szemcsés kinézetűek, alapállományukat sejthártya veszi körül, különböző 

enzimeket tartalmaznak, melyeknek fontos szerepük van a sejtlégzésben. 

A vakuólum: Számos vízben élő zöldmoszat sejtjeinek citoplazmájában különböző alakú és 

nagyságú üregek láthatóak, amelyeket a tonoplasztnak nevezett sejthártya határol el a 

hialoplazmától. Ezeket a hólyagocskákat nevezzük vakuólumnak. A vakuólum belsejét kitöltő 

folyadék a sejtnedv, amelynek vizében többféle szerves és szervetlen vegyület van feloldva 

vagy diszpergálva. 

4.3.3 Tudományos kutatások 

Az algákkal vízbontás révén nagy mennyiségű hidrogént tudunk előállítani. Ilyen 

kutatásokkal találkozhatunk a Szegedi Biológiai Központban is. Ahhoz azonban, hogy 

hidrogént tudjunk előállítani, az algákat folyamatos fotoszintézisre kell kényszeríteni. 

Németországban már létrejött egy fotoszintetizációs nagyüzem, melyben kb. 2000 

köbméternyi algát keringtetnek a vízben csöveken keresztül. Így minden sejt képes fényhez 

jutni. A hidrogént az algák melléktermékként hozzák csak létre, ezért a hidrogéntermelést 

génsebészeti úton növelik meg. 

Az algák számos országban a táplálék fontos részét képezik már napjainkban is. Japánban 

például, nem hiányozhatnak az étlapokról. Azonban a fejlődő országban a lakosok számának 

túlnövekedése, vagy a talajváltozások következtében folyamatosan fenyeget az éhínség 
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veszélye. Az algákban egy olyan potenciális erő rejlik, mely legyőzheti az alultápláltságot. 

Igen hatékony fotoszintézisük által olyan óriási biotápértéket képeznek, mely akár tízszerese 

is lehet a kontinentális haszonnövényekének. Magas és igen sokoldalú tápértékük miatt 

napjainkban az algák egyre fontosabb és hatásosabb részei táplálkozásunknak. 

Kutatóintézetek, melyek az algákkal foglalkoznak: 

 PTE Biológiai Intézet 

 Magyar Algológiai Társaság 

 Innovum Kft. 

 Cyanosite 

 Balatoni Limnológiai Kutató Intézet stb… 

4.3.4 Felhasználásuk 

Az algák között kiemelkedően fontos szerepe van a smaragdzöld, illetve a kékeszöld algának. 

Mindkettőnek rendkívül előnyös az összetétele. Szárazanyag tartalmuknak 40-60 %-a 

kismolekulájú, így egész könnyen lehet emészteni. Mivel teljes értékű fehérjék, ezért a 

vegetáriánusok is fogyasztják. Az algák kiemelkedőek ásványi anyag és nyomelem 

tartalmukban, ezért ipari méretekben vonják ki belőlük a mangánt, brómot, jódot. A algáknak 

főként a kálium és jódtartalma magas, így előnyös a vízhajtót szedőknek a fogyasztása. 

Természetes jódtartalmuknak köszönhetően normalizálják a csökkent pajzsmirigyműködést. 

Található benne vas is, így vashiány pótlására is alkalmas. Mindkét algaféle tartalmazza az 

összes B, C, és E vitamint. Ezen kívül természetes linolénsav és az A vitamin-forrást jelent. 

Nukleinsavak és klorofill is megtalálható benne. A klorofill remek regeneráló, illetve 

dezodoráló szer. Számos vizsgálatot kezdett az USA, Anglia, Japán, Franciaország az algák 

hatásainak tisztázása érdekében. A vizsgálatok bizonyították, hogy az alga segít a 

vírusfertőzések legyőzésében (pl. herpeszvírus, influenza- A vírus). További kutatások 

folynak a HIV1 vírus elleni harcban. Indiában nemrég több betegen vizsgálták az alga hatását 

a száj nyálkahártyájának rosszindulatú megbetegedésének kezelésében, illetve 

megelőzésében. Itt is bebizonyosodott, hogy az algát felépítő anyagok kedvező hatással 

bírnak az immunrendszerre és megkötik a szabadgyököket. Az orvostudomány egyre 

gyakrabban használja daganatos betegségek kiegészítő kezeléseként. 

4.4 Zuzmók 
A zuzmók egyedi élőlények, főként keletkezésüket tekintve, mivel gombák és moszatok 

szoros együttélése révén fejlődnek ki. Az együttélés mind a két fél számára előnyös és 

hasznos. A gomba vizet és tápanyagot ad a moszatnak, a moszat ezt szerves anyaggal „hálálja 

meg”. Alkotóiktól eltérően azonban teljesen más morfológiai, fiziológiai tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Körülbelül 20 000 fajuk ismert. 

4.4.1 Élőhely, életkörülmények 

A zuzmók bárhol képesek megélni, sziklákon, korhadó vagy élő fák kérgén, sőt még a tundrán 

is. Főként a levegő szennyezettségére érzékenyek. A zuzmótelepeken általában 

tömlősgombák és cianobaktériumok élnek együtt. A gombafonalak egy része a 

moszatsejteket veszi körbe, ez alkotja a zuzmó testét. A fonalak másik része a talajba hatol és 

rögzíti a telepet. A zuzmó a vizet és az ásványi tápanyagokat egész felületén keresztül képes 

felvenni. A szélsőséges élőhelyeken (sivatagok, sziklák) a gomba nyújt védelmet a 

moszatnak. 
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4.4.2  Szaporodás 

A zuzmók egyik alkotói, a moszatok csak vegetatív módon szaporodnak. A gombák 

termőtesteket és meiospórákat alkotnak, amelyeknek az új telep kialakításához találkozniuk 

kell az algapartnerrel. Apotéciumaik (a tömlősgombák csészeszerűen nyitott termőteste) 

egyes nemzetségekben kiemelkedő bokor, csésze… alakú telepeken, annak részein, vagyis 

podéciumokon képződnek. A szoráliumokban változatos alakú képződmények jönnek létre, a 

kéreg feszakadásával szabaddá váló lisztszerű szorédium, ahol aztán együtt erjed a két 

partner. Az izidiumok (telep felszínén létrejött változatos alakú kitüremkedések) szintén a 

szél segítségével a telepet terjesztik. 

4.4.3 Rendszerezés 

A lichenológia (zuzmókkal foglalkozó tudományág) a zuzmókat nem jelöli külön törzsként, 

hanem a gombák közé helyezi. Indoklásul a lichenizáció fokozataiban és a szimbiózisban 

megjelenő változatosságokat helyezi előre. Ismeretes olyan gomba és moszatfaj is, melyek 

egyazon az élőhelyen megtalálhatóak lichenizált és szabadon élő formában is. Ezen kívül egy-

egy gombafaj más cianobaktérium és zöldmoszatfajokkal más- más morfológiájú 

zuzmótelepeket képez. Emiatt a cianobaktériumokat és az egysejtű zöldmoszatokat a 

zuzmókon belül nagyon nehéz feladat meghatározni, de a gomba-részről könnyen be lehet 

sorolni a megfelelő rendszertani kategóriába.  

4.4.4 Felhasználás 

A természetben fontos szerepükön kívül, az emberek számára is többrétűen felhasználható a 

zuzmó. Ritka antibiotikumokat állítanak elő a zuzmóból, amit rezisztencia esetén 

alkalmaznak. Folyamatosan vizsgálják a zuzmók antitumor aktivitását. A zuzmóanyagokat 

felhasználják illatszer és festék gyártása során is. Nappali és éjszakai, hidratáló és fertőtlenítő 

krémeket, borotválkozás utáni arcszeszeket, lábhintőporok hatóanyagait készítik belőlük. A 

zuzmóanyagokat ma már mesterségesen is próbálják előállítani. Mesterséges tenyésztésük 

lassan a kutatások eredményeképpen megvalósul és elérhető lesz. Jelentőségüket növeli a 

környezetvédelemben, természetvédelemben, biomonitorozásban betöltött szerepe. A 

zuzmók általi bioindikációnak nagy a gyakorlati jelentősége. A felismerés Európa először 

iparosodott területein kezdődött és egyre több példa igazolja világszerte az óriási mérteket 

öltő környezetszennyezés folytán. Szintén a zuzmók bioindikátor tulajdonságára utal, hogy a 

levegőminőség javulása után a zuzmók visszatelepednek. A klímaváltozás hatására a zuzmók 

valószínűleg több helyen el fognak terjedni. Morfológiai-, élettani tulajdonságaik, valamint 

UV-szűrő anyagaik szélsőséges környezeti viszonyokkal szemben is ellenállóvá teszik őket. 

4.4.5 Zuzmókutatás a világban és Magyarországon 

A Nemzetközi Lichenológiai Szövetségnek megközelítőleg 500 tagja van. A zuzmókkal 

mintegy 500-1000 kutató foglalkozik a világon mindenfelé. Magyarországon ez nagyon kevés 

számot mutat, csak 4-5 fő tevékenykedik aktívan lichenológusként. Tóth Erika az Aggteleki 

Nemzeti Parkba került és hozzájárult a zuzmók védetté nyilvánításának folyamatához. Hajnal 

Henriett már hallgató korában részt vett az akkori osztrák zuzmótenyésztési kísérletekben. 

Molnár Katalin pedig vendégkutatóként dolgozik jelenleg is a világ lichenológiai területén 

neves és vezető molekuláris kutató laboratóriumában, a Duke Egyetemen (USA). 

További információk: www.obki.hu 

4.5 Irodalomjegyzék 
Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

http://www.obki.hu/
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Jakucs E.: A mikológia alapjai  

Karin Montag: Gombák 

Kiss Keve Tihamér: Bevezetés az algológiába 

Kovács M.: A környezetvédelem biológiai alapjai  

Péterfi István: Az algák 

Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai 

Széky P. : Ökológia A természet erői a mezőgazdaság szolgálatában 

www.alga.lap.hu 

www.gomba.b74.hu 

www.greenfo.hu 

www.kfg.hu/~csaba/biologia/7-evfolyam/gombak-01.doc 

www.nyme.hu 

www.tankonyvtar.hu/konyvek/novenytan 

www.vitaminklub.hu/ismertetok.php 

www.zeus.nyf.hu 

www.zoldtech.hu 

 

http://www.alga.lap.hu/
http://www.gomba.b74.hu/
http://www.greenfo.hu/
http://www.kfg.hu/~csaba/biologia/7-evfolyam/gombak-01.doc
http://www.nyme.hu/
http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/novenytan
http://www.vitaminklub.hu/ismertetok.php
http://www.zeus.nyf.hu/
http://www.zoldtech.hu/
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5 Mikro- és  mezofauna  

5.1 Egysejtűek állatköre – Protozoa 
Az egysejtűek az élővilág legegyszerűbb szervezetű tagjai. Már a kambrium rétegeiből 

ismeretesek. Kicsi méretük ellenére fontos szerepük van az élővilágban. Nevükből adódóan 

testük egy sejtből áll, mely rendkívül sokoldalú, ez a sejt végzi el az összes életműködésüket. 

Lehet több sejtmagjuk is. Fajaik száma 20.000 körüli, mely nagy változatosságot mutat, sokuk 

csak mikroszkóppal láthatóak, testméretük változó 0,002 mm és 3 mm közötti. Valódi 

sejtfaluk nincs. Jól alkalmazkodnak a környezeti körülményekhez, eléggé ellenállóak, 

képesek extrém körülményeket is elviselni. Szabadon, nyirkos közegben, vízben élnek, vagy 

élősködnek valamilyen élőlény szervezetében. Jól elhatárolhatóak az élővilág többi tagjától, 

kicsi méretűek, de nagy jelentőségük van. A mozgásukat, valamint táplálékszerzésüket 

szolgáló szerveik igen bonyolult felépítésűek, szaporodásuk is komplikált. Sejtjük 

sokoldalúan differenciálódott. Külön szervszerű képződményeik vannak a helyváltoztatáshoz, 

a szaporodáshoz, a táplálkozáshoz, az ingerfelvételhez, valamint a kiválasztáshoz is. Sok 

sejtmagjuk lehet , de gyakran ezek funkciója azonos. Mennyiségük kapcsolatban van a talaj 

tulajdonságaival. Minél jobb a talaj minősége, annál több van belőlük és annál 

változatosabbak. 

Az egysejtűek felépítése: 

Az egysejtűeket öt törzsbe sorolhatjuk . Vannak egyféle magvúak, ide sorolhatóak a : 

 ostorosok 

 galléros ostorosok 

 gyökérlábúak 

 spórások 

Valamint vannak kétféle magvúak: 

 csillósok 

Az ostorosok (Flagellata vagy Mastigophora) csoportjába változatos egyedek tartoznak. 

Jellegzetességük, hogy egy vagy több helyváltoztatást szolgáló ostoruk van. Számos 

képviselőik tengerekben élnek. A következő csoport a gyökérlábúak (Rhizophoda) képezik. 

Ide tartoznak az amőbák (Amoeba), a lyukacsoshéjúak (Foraminifera), a sugárállatkák 

(Radiolaria), és a napállatkák (Heliozoa). Ezen képviselők állábakkal mozognak. 

Táplálékukat bekebelezéssel szerzik meg. A spórások (Sporozoa) közé csak élősködök 

tartoznak. Spórákkal szaporodnak, valamint metagenesis-sel. Egyes spórások különböző 

háziállatok megbetegedéseit okozzák, valamint ismert képviselőjük a Plazmodiumok, ezek a 

malária okozói. Az ostorosok, a gyökérlábúak és a spórások szaporodásmódja megegyezik, 

kopuláció (összeolvadás). Utolsó törzsük legfőképpen a szaporodásukban tér el az eddig 

említettektől, valamint abban, hogy két sejtmagjuk van, egy kicsi és egy nagy. A csillósok 

(Ciliata) konjugációval szaporodnak, vagyis a kölcsönös megtermékenyítés akkor történik ha 

a sejtmagok kicserélődnek. Ők már nem ostorral, hanem csillókkal mozognak. Ismert 

képviselőjük a papucsállatka (Paramecium), a kürtállatka (Stentor), valamint a szívókások 

(Suctoria). Számos csoportjuk arról nevezetes, hogy szilárd héjuk, vagy házuk van.  

A Protozoák táplálkozásuk szerint lehetnek: 

 baktériumfalók 

 ragadozók 
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 kannibalisták  

 szaprofágok 

A táplálkozásra szolgáló szervecskéik vannak, melyek elvégzik a táplálék felvételét, 

emésztését és kiürítését. Az állati módon táplálkozó Protozoáknál külön sejtszáj alakult ki. 

Egyes esetekben csillók is találhatóak a száj környékén, valamint pl. a szívókások szájnyílását 

szívókák helyettesítik. A gazdaszervezetben lévő élősködőknek nincsenek táplálkozási 

szervecskéjük, mert a táplálék egyenesen a testükbe kerül. Az emésztésre is külön szervecske 

alakult ki, a táplálék az emésztő -üregecskében emésztődik meg. A felesleges folyadék 

kiürítésére lüktető –üregecskék alakultak ki, amikor összehúzódnak akkor ürül ki a folyadék, 

majd ezek után a zsugorodott üregecskék megtelnek újra folyadékkal. Így működik az 

egysejtűek anyagcseréje. 

Az egysejtűek ingerfelvétele:  

Az egysejtűek érzékelik az őket érő ingereket, pedig nincs idegrendszerük. A különböző 

ingereket a sejttest szervecskéi veszik fel, így vezetődik az impulzus testükön keresztül. 

Akkor érik őket ingerek ha megváltozik a hőmérséklet, ha idegen tárgyal érintkeznek, vagy ha 

megváltoznak a fényviszonyok. Az ostorosok esetében az ostor az ingerfelvevő szerv. Inger 

hatására pl. a csillósok az aljzathoz simulnak, az amőbák behúzzák állábaikat és 

összegömbölyödnek, a gyökérlábúak nyálat választanak ki, mert védekezéssel reagálnak az 

ingerre. A vízben lévő vegyi anyagokat is ingerként érzékelik. Az egysejtűek plazmája 

fényérzékeny így fény hatására is reagálnak. A kürtállatkák és a papucsállatkák a mérsékelt 

fényviszonyokat kedvelik. Úgy reagálnak a fényingerre, hogy ellentétes irányba mozognak, 

azonban iránylátásuk és képlátásuk nincs. 

Az egysejtűek szaporodása: 

Nincs konkrét ivarsejtjük. Az ivartalan formák általában nagyobbak, mint az ivaros formák. 

Lehetnek hasonló felépítésűek, de valójában különböznek egymástól. Szaporodásuk 

sokféleképpen létrejöhet. Osztódással azaz ivartalanul, vagy ivaros módon. Ivartalan esetén 

azonos nagyságúra osztódott sejtek jönnek létre. Előfordulhat a nemzedékváltakozás 

(metagenesis), mely az ivaros és ivartalan osztódás váltakozását jelenti. Az ivaros 

osztódásnak a már említett két változata ismert a konjugáció és a kopuláció. Meg lehet 

különböztetni tehát a gaméták nemét is, a makrogaméták a női, a mikrogaméták a hím 

ivarsejtek.  

Az egysejtűek mozgása: 

A protozoák aktív helyváltoztatásra képesek. Ezt általában plazmaáramlással érik el valamit 

az állábakkal, csillókkal és ostorral. A plazma belső nyomás hatására a legkisebb ellenállás 

irányába áramlik. Az állábakkal történő helyváltoztatásnak két típusa van, a lépegető típus és 

az áramlási típus. Az állábak széles, lapos alakjának köszönhetően az állatkák szabadon 

lebeghetnek a vízben, valamint ezek segítségével gyors helyváltoztatás érhető el. Eltérő 

mozgástípus a spórás állatka mozgása, mert mozgásszervek nélküli siklómozgást végez. Az 

ostoros mozgásra példa a mindenki által ismert zöldszemes ostoros moszat. Ostoraik rugalmas 

fonalak, melyekben fehérje szálak, fibrillumok vannak. A csillókban is ezekhez hasonló 

fehérje szálak találhatóak. Ostorból általában egy fordul elő az állat testén és hosszú, míg a 

csillóból sok van, és jóval rövidebbek.  

Az egysejtűek ökológiája: 

Lételemük a víz. De víz nélkül sem pusztulnak el minden esetben, mert betokozódásra is 

képesek, így a szél elszállíthatja őket távoli helyekre, ahol esőzések alkalmával életre 
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kelhetnek. A magas hegységekben ismert jelenség a „véres hó”, melyet az ostorosok tömeges 

megjelenése okoz. 

Nem homogén elterjedésűek, hanem gócpontok mentén élnek gyakran rothadó anyag és 

gyökerek közelében. Bár az egysejtű állatok képesek egy óra alatt 30 ezer baktériumot is 

fölfalni, bizonyították, hogy a nagyobb véglény-aktivitás nagyobb mikrobiológiai aktivitást 

eredményezett. A véglények egyszerűbb vegyületekké alakítják a bonyolult szerves anyagot, 

így elérhetővé teszik a magasabb rendű növények számára. Megállapították, hogy a 

baktériumokkal való együttélésük során nő a CO2 mennyisége, holott csökken a baktériumok 

száma, de ezzel párhuzamosan nő a szaporodásuk üteme. 

5.2 Fonálférgek- Nematoda 
A Földön szinte mindenütt megtalálhatóak a talajban. Valamint a tengerektől a forrásokig, a 

víz minden formájában. Kedvelik a nedves talajt, de a homokban is előfordulnak. Közel 

20.000 faja lehet. Ivarszervei igen egyszerűek. Két részre osztható a nőstény egyed petefészke 

(sziket és petét termel). A hímeknek párzó szervük van mely különböző osztályonként 

alkalmazkodott a változó környezeti viszonyokhoz. Mindenütt előfordulnak vízben, 

szárazföldön, sőt élősködőként a növények és állatok testében is. Gazdáik között találunk 

gerinceseket és gerincteleneket egyaránt. Nagy gazdasági és egészségügyi jelentősége van a 

parazita fonálférgeknek. Növényeknél kártékony tevékenységük figyelhető meg, pl. burgonya 

esetében. Az embernél-, és az állatoknál megbetegedések okozója lehet, pl. trichina. Alacsony 

fejlettségük az oka annak, hogy jól alkalmazkodnak a szélsőséges viszonyokhoz. 

A testük hengeres, tagolatlan. Lehetnek helyváltoztatást szolgáló horgaik, sertéik, pikkelyeik. 

Bőrük felső rétege a kutikula, mely biztosítja testük állandó alakját, mechanikai védelmét, 

valamint szerepe van a mozgásukban is. Bőrük alatt csak hosszanti irányban elhelyezkedő 

bőrizomtömlő található. Ahol összehúzódnak az izmai a test arra fordul, mely kígyózó 

mozgást eredményez. Ebben a mozgásban a kutikula akkor kap szerepet, amikor az ellankadó 

izmokat eredeti hosszukra nyújtja. A szárazföldön a „támaszkodva mászás” kifejezéssel 

jellemezhető a mozgásuk. Ekkor megtámaszkodnak, majd maguk után húzzák testüket. 

Testük elülső részén van a szájnyílásuk. Ajkukon tapintást és szaglást szolgáló szemölcsöket 

lehet találni. Szájüregükben erős fogak vagy tüskék vannak. Garatjuk úgy működik, mint egy 

szivattyú. Baktériumokkal, szerves törmelékkel, növényekkel vagy kicsi állatokkal 

táplálkoznak. Az emésztés a középbélben történik, ezután következik a végbél, mely a 

szabadba torkollik. Végül a farok következik, mely módosulhat, párosodásra módosult 

segédszerv lehet (pl. párzó táska -bursa copulatrix). Kiválasztó szervük fejlett, ezzel szemben 

véredényrendszerük és légzőszervük nincs. Kétfélék lehetnek kiválasztásuk alapján, az 

egyszerűbb, rövid, kutikulabélés nélküli kivezető járattal rendelkezők, ezeket Adenophorea 

alosztályba soroljuk. Ezzel szemben a bonyolultabbaknak két kiválasztó csatornája van, őket a 

Secernentea alosztályba soroljuk. 

Idegrendszerük egyszerű, melynek központja a garatideggyűrű. Érzőszemölcseiken kívül 

kevés érzékszervük van. Néhány fajukon kicsi szemeket találunk, de ezek gyenge látást 

biztosítanak. A Nematodák váltivarú állatok. A nőstényeknek és a hímeknek is egy pár 

csőszerű ivarszervük volt. Ez változott a hímeknél az egyik here visszafejlődött, a 

nőstényeknek mindig két tömlőszerű petefészkük van. Vízben általában azonos számban 

fordulnak elő a nemek, viszont talajban több a nőstény. Észrevették, hogy ezen nőstények 

képesek spermiumot is termelni, tehát hímnősek. A petékből kikelő egyedek hasonlítanak a 

szülőkhöz, növekedésük során négy vedlésen mennek keresztül. A nyugalmi állapot a 

harmadik fejlődési stádiumban következik be, ekkor már képesek fertőzésre. (a kérődző 
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állatok is ekkor fertőződnek meg). A gazdaváltás vérszívó rovarok útján is létrejöhet, így 

terjed pl. a filária.  

Osztályozásuk táplálkozás szerint: 

1. Mindenevők: legáltalánosabbak, főleg bomló szerves anyagokon élnek.  

2. Ragadozók: más fonálférgekkel táplálkoznak.  

3. Paraziták: a növényi gyökereket fertőzik meg. Cisztákat képeznek a gyökereken. Ha 

sikerült a növénybe bejutnia, más kórokozók is könnyen bejutnak  

4. Növényevők  

5. Gombákat fogyasztók,  

6. Baktériumokkal táplálkozók.  

5.3 Ugróvillások-Collembola 
Az ugróvillások nagyon kis ősrovarok, potrohuk hat szelvényből áll. A potroh hasoldalán 

találjuk az ugróvillát (furca), amely nyeles nyúlvány és a végén két hosszú, villaága van. Ez 

csak kevés fajon csökevényes és még ritkábban hiányzik. Ha az ugróvilla erősen a talajhoz 

ütődik, az állat egész testével a magasba emelkedik így nagyokat tud ugrani, innen kapta a 

nevét. Ennek segítségével képesek vészhelyzet esetén támadóiktól elmenekülni rövid időn 

belül. Az ugrás irányát nem képesek befolyásolni, véletlenszerű irányba ugranak el. A 

harmadik lábpárnál találhatjuk a  ventrális tubust, az első potrohszelvényen levő két lábcsonk 

összeolvadásából keletkezett nagy, csapszerű nyúlvány. Csúcsán található két hólyag, 

melyben vér található, valamint két vékonyfalú, hosszú cső. Ezek segítségével lélegzik az 

állat nyirkos, párás levegőben. Ezek tapadószervekként is szolgálnak, képesek bármilyen 

felületen megtapadni, amivel energiát takarítanak meg, azáltal, hogy nem mozdítják lábukat. 

Az entotroph szájrészek, amelyeknek alakulása a Diplurákra hasonlít, több funkciót is ellát. 

Rágásra és szívásra is használja. Táplálékuk főleg lágy anyagokból áll, különböző korhadó 

anyagokból, olykor élő növényi részekből is. Nincsenek Malphigi-edényeik. A légzésük 

kizárólag bőrön keresztül történik, diffúzióval, tehát legtöbbjüknél hiányzik a trachea-

rendszer. Szemük van, ez pontszem több oldalon, valamint gyakran középső homlokszemei is 

vannak. Emellett vannak más érzékszervei, egy pár csáp, mely érzékszőrökkel és 

szaglócsápokkal van tele. Néhány ugróvilláson van egy rendhagyó érzékszerv, amely a 

csápok mellett foglal helyet és egy csápmögötti, postantennális szervből áll. Feltételezhetően 

hallást szolgáló szervek lehetnek. 

Ugróvillásokat a föld összes zónájából ismerünk. Villafarkúakat találtak az Arktis és 

Antarktis örökös hó- és jégmezőin is, rendkívüli módon elterjedtek. Mindenütt 

megtalálhatóak ahol egy minimális nedvesség is előfordul. 

Vegyes táplálkozásúak. Elsősorban gombahifákat, növényi gyökereket, növényi részeket, 

avart, zuzmót, algát, baktériumokat, nematodát, más Collembolákat, vagy azok petéit 

fogyasztják. 

Nagymértékben hozzájárulnak a humuszképződéshez. A talajban megesznek minden rothadó- 

korhadó anyagot. Jól jelzik a talaj öregedését is. A melegre nagyon érzékenyek, viszont az 

alacsony hőmérsékletre nem, akár meg is fagyhatnak, azután ha felmelegszik a talaj, akkor 

aktívvá válnak ismét. Legfontosabb szerepük a gombafonalak elfogyasztásában rejlik, kevés 

biomasszát termelnek.  
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5.4 Atkák- Acari vagy Acarina 
Az atkák a pókszabásúak fajokban leggazdagabb rendjét képviselik. Több, mint 10.000 fajuk 

ismert, de ez a szám folyamatosan növekszik. Vannak közöttük ragadozók, növényevők, 

hulladékfogyasztók, valamint élősködők is. Az atkák gyakran színtelenek, fehéresek, de akad 

közöttük élénk színű, tarka is, mely a kitinnek és bőrfestéknek köszönhető, a kutikulában 

lejátszódó interferencia jelenségek határozzák meg döntően. Földünk valamennyi területén 

megtalálhatóak rendkívül nagy számban, sok ezer méter magasban is élnek különböző fajaik. 

Mintegy 2800 fajuk él a vizekben, egészen 400 m mélységben is. Kis mennyiségű táplálék 

elég számukra, így ahol sok az élelem, ott nagy számban elszaporodnak. Szeretik a párás 

közeget. Átlagosan 0,5- 2 mm között van a testméretük, kicsi ízeltlábúak. Viszont néhány 

nőstény kullancs hatalmas, a 30 mm méretet is elérhetik. Testük szelvényezettsége 

testméretükből adódóan szinte elmosódott, szerveik is rendszertelenül helyezkednek el. Két 

pár lábuk van testük elülső részén, valamint hátul is, ezek megrövidültek. Előfordul egyes 

esetekben, hogy a lábaik a megszokott módon helyezkednek el, de azok megrövidültek, 

főként a gubacsatkákon figyelhető meg ez a módosulás. Életmódjukhoz alkalmazkodik a 

testük formája is. Mivel gyakran szűk résekben helyezkednek el, utótestük megnyúlt, és 

gyűrűs, a férgekéhez hasonlóan. De ez az alak nem általánosítható, mert vannak például gömb 

alakú atkák is(rühatka). 

Lárváikon csak három lábpár található. Lábaik a sajátos életmódjuknak megfelelően 

változatos. Néhány hímnek fogólába van, melyet párosodáskor használ, ezzel kapaszkodik 

meg a nőstényen.  Karmok, tapadó lebenyek egészítik ki lábaikat. Minden atka mászással, 

járással változtatja meg a helyét. Táplálkozása igen változatos, mely sajátos szájrészeinek 

érdeme. Előtestük (proterosoma) két részből áll. Hátulsó szakasza a két elülső járólábat tartó 

szelvényből áll, a többi járólábat viselő szelvény a potrohhal olvadt egybe. A két páros 

szájrész a csápfogók és a tapogatólábak szelvényeiből áll, ezért gnathoszómának nevezik. Ez 

egy csőszerű, összenőtt és a végén nyitott száj előtti tér, melynek alját és oldalait a 

tapogatólábak ízei, testét pedig a homlokperem kettőzete alkotja. A felső ajak alatt található a 

szájnyílás. A felső ajak feletti ízületi hártya köti össze a csáprágókat. Főként a Parasitiformes 

és a Trombidiformes rendek között vannak húsevők, ragadozók. Legtöbbjük rovarlárvákra 

vadászik. A növényevők csáprágóikkal szívják ki a növények nedvét, ilyenek pl. a 

takácsatkák és a gubacsatkák. Kommenzalistákként élnek más állatokon a hulladékevő 

atkák. Gazdáik testének nem létfontosságú anyagait fogyasztják. Akadnak közöttük parazita 

fajok, melyek nyirokkal és bőrszövetekkel táplálkoznak vagy kifejezetten vért szívnak, mint a 

kullancs. A kullancs nyálának véralvadásgátló hatása is van, tehát elősegíti a vérzést.  

Hámszöveteket pusztít például a rühatka. 

Lábaikkal ingereket érzékelnek. A hőmérsékletet érzékelő receptoraik a hátulsó lábaikon 

vannak. A vegyi anyagokat is érzékelik az elülső lábaik lábfejízének hegyén. Emellett még a 

tapintás játszik az érzékelésükben nagy szerepet. Egész testükön és végtagjukon érzőszőröket 

találunk, valamit elülső lábukat használják tapogatóként. Oldalt elhelyezkedő szemeik csekély 

látást biztosítanak csupán. Szaporodásuk is változatos. Egyesek szűznemzéssel szaporodnak, 

akadnak közöttük elevenszülők. De legtöbbjük tojásból kel ki, ezekből születnek a nyolclábú 

nimfák. Megközelítőleg 300 órát élnek és 50 utódot hoznak a világra. A petéket egyesével 

vagy kis halmokban rakják le. Hatlábú lárvák kelnek ki a petékből, melyek négy vedlésen 

mennek keresztül, míg kifejlett egyedekké válnak. Az atkák mintegy 10.000 faja 180 családra 

és 6 rendre tagolódik. 

5.4.1 Parasitiformes vagy Gamasiformes alrendje 

Erre a csoportra jellemző, hogy csak két légzőnyílásuk van, melyek  a test két oldalán, esetleg 

hasi-, háti oldalon helyezkednek el. 
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5.4.2 Nyűgatkák osztaga- Mesostigmata 

A hátpáncél alatt helyezkednek el a légzőnyílásai. 39 család tartozik ebbe az osztagba. 

Rendszeresen szállítják magukat más rovarokkal. Érdekesség, hogy a Parasitus fucorum faj 

dongók fészkében él, és azok ürülékével táplálkozik. A Laelaptidae családban sok élősködő 

van. A külső élősködők közé tartoznak a Laelaps fajok,melyek főként kisemlősök fészkeiben 

élnek. A lárváik szabadon élnek, eleven kicsinyeket hoznak a világra. A hazai Liponnyssus 

fajok csak a denevérek testén élősködnek máshol nem. Hazánkban a leggyakoribb madáratka 

a tyúkatka (Dermanyssus gallinae), mely leginkább tyúkok vérét szívja, de más madarakra is 

átterjedhetnek, ugyanakkor az ember számára nem jelent veszélyt,de kellemetlen viszketést 

okozhatnak. A nőstények minden peterakás előtt vért szívnak, ez rendszerint négy nyolc 

alkalommal játszódik le. Belső élősködők a Laelaptidae családba tartozók, melyek a 

gerincesek légzőszerveiben találhatóak meg. Előfordulhat, hogy kis mértékben károsítják a 

hajszálereket. Az Antennophoridae  fajok rovarok között élnek és elszedik azok táplálékát. 

5.4.3 Kullancsszabásúak osztaga- Ixodoidea 

Jellemzőjük, hogy járólábuk hozzánőtt a hasoldalhoz. Haller-féle szerv található az elülső 

lábaikon. A tapogatólábaik töveiknél összeolvadtak. Ez a csoport három családból áll. Az 

Ixodidae nőstények elérik a 3 cm-es nagyságot is ha tele szívják magukat, ezek a legnagyobb 

méretű egyedek. A hímeket kitinpajzs fedi, viszont a nőstények testét csak részben borítja 

kitin, ezért potrohuk tágulékony maradt. A kullancsok táplálkozásuk során a saját testsúlyuk 

kétszázszorosát képviselő vérmennyiséget is képesek felszívni, miközben csüngnek a 

gazdaálla testén. A melegebb éghajlatú övezetekben rengeteg betegség terjesztéséért ők a 

felelősek. Nemcsak az emberre veszélyesek, hanem az állatokra is főként a szarvasmarhát és a 

juhot támadja meg. A világszerte ismert 720 kullancsfajból körülbelül 20 él Magyarországon, 

amiből 2-3 faj veszélyes az emberre. Egyikük a közönséges kullancs, amely a magas 

páratartalmú helyeket kedveli. Ez hordozza a legtöbb kórokozót és ez fordul elő nálunk 

leggyakrabban. Az ember, szárazföldi emlősök, madarak, hüllők, esetleg kétéltűek bőrén 

rögzülve, azok vérével táplálkoznak. A vérszívás során kórokozókat juttathatnak be a gazda 

vérkeringésébe. A kullancsok által terjesztett leggyakoribb betegségek az agyvelőgyulladás és 

a Lyme-kór. Az előbbi vírusát körülbelül minden ezredik kullancs hordozza, az utóbbi 

azonban akár az 50 százalékukban is megtalálható. Azok a kullancsok melyek vért szívnak 

kizárólag a nőstény egyedek. Fejlődésükhöz sok idő szükséges, egy-másfél év kell a teljes 

fejlettség eléréséhez. 

5.4.4 Trombidiformes alrendje 

Mintegy 75 családot foglal magába ez az alrend. Életmódjuk és alakjuk sokféleséget mutat. 

Járólábaik nem mozgathatóak. Légzőnyílásaik a gnathoszóma területén helyezkedik el. 

Középbelük vakon végződik, és rendkívül vékony. Végbelük és végbélnyílásuk hiányzik. 

5.4.5 Tarsoneminik osztaga- Tarsonemini 

Légzőszerveik csak a nőstényeknek vannak, a hímeknek legfeljebb a stigmák maradványai 

láthatóak. Csáprágóik szuronyszerűek, és a tövüknél összenőttek. Négy család sorolható ide. 

A Pyemotidae család hasznos képviselője a Pyemotes herfsi. Hasznos állat, mert a 

ruhamolyok hernyóit fogyasztják. Táplálkozása során a nőstény egyed a kétszeresére dagad, 

valamint gömb alakúvá változik. Ezek az élőlények elevenszülők, tehát a fejlődés az anya 

testében megy végbe, amikor világra jön az utód máris szaporodásra kész. Közismert tagja 

még a családnak a Siteroptes graminum. A 0,2 mm-es nőstények felmetszik a növények felső 

rétegét a szuronyszerű csáprágóikkal, és kiszívják a nedvességüket. Ennek következtében a 

növény elfonnyad. Nagy kárt okozhat a 0,1-1,2 mm nagyságú méhatka (Acarapis woodi). A 

fiatal méhek utótestébe a fő trachea törzsekbe fúrják be magukat, akkor okoznak nagy kárt a 

gazdaállatban miután hosszan tartózkodnak ott, és az ürülékükkel eltömítik a tracheát. 
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5.4.6 Prostigmaták osztaga- Prostigmata 

Ezeknek az atkáknak légzőszerveik vannak a csáprágóik tövénél. 68 család sorolható ide. 

Kizárólag növényeken élnek a 0,25- 0,8 mm nagyságú zöldes, narancs vagy vöröses színű 

takácsatkák. Kiszívják a növények nedvét, ennek eredménye, hogy levelükön barnás foltok 

jönnek létre, végül elszáradnak. A levélerek találkozásánál szövedéket feszítenek ki. Ez védi 

őket az esőtől, széltől. A levelekre rakják a petéiket, melyeket szintén szövedékükkel 

erősítenek oda. 0,3- 0,5 mm nagyságú a közismert közönséges takácsatka. Károkat okoz a 

kertekben, babon, uborkán, burgonyán tanyázik. Évszakoknak megfelelően változatos a 

színük, nyáron piszkos zöld, télen vörös színű, ez a változatosság az elfogyasztott klorofill 

függvényében változik. A legnagyobb takácsatkák egyike a 0,8 mm hosszú Bryobia 

praetiosa. Főleg a ribizlifélékben okoz kárt. Jellemző rá, hogy hullámos a kutikulája. Ősszel 

elpusztulnak. 

Különböző élelmiszerekben található a Cheyletus eruditus, a készletatkákat pusztítja. 

Mérgével megbénítja áldozatát. Legtöbbjük a száraz helyeket kedvelik, de akadnak közöttük 

olyanok is, melyek a nedves, nyirkos helyeket szeretik, pl.: Johnstoniana. A család hazai 

képviselője a Trombidium holosericeum, azaz bíboratka. Szőrzete élénk skarlátvörös, innen 

származik a neve. Általában rovarok petéivel táplálkozik, azért a talaj felső rétegeiben lelhető 

fel. 40 család sorolható a víziatkák közé, melyek édesvizekben élnek, de talajvizekben is 

megtalálhatóak. 2400 fajuk ismert. Hasonló a testalkatuk a szárazföldi társaikhoz, azonban 

testükről hiányzik a szőr és a tüskék. A lárváik teljes testfelületükön veszik fel az oxigént, 

vöröses vagy narancs színűek.  

5.4.7 Rühatkaszabásúak alrendje- Sarcoptiformes  

Erős páncél borítja testüket, némelyiküknél hiányzik a légzőnyílás is. Ollószerű csáprágóik 

vannak. Középbelük nagyobb mint más atkának.  

5.4.8 Acaridia osztaga 

Könnyen meg lehet különböztetni a hím és a nőstény egyedeket, jellemző rájuk az ivari 

kétalakúság. 20 családjuk ismeretes. Zömök testalkat, fehéres, sárgás szín jellemzi a 

lisztatkákat. Tömegesen jelennek meg. Ha bekerülnek a lakásokba akkor a bútorokat, 

élelmiszereket támadják meg. Komoly betegségeket okozhatnak, viszketés, bélgyulladás, 

kötőhártya gyulladás és aszmatikus tünetek keletkezhetnek. A házi atka többnyire állatok 

körül az istállókban telepszik meg, de a lakásokban is elszaporodhatnak. Ismert fajuk a 

sajtatka, egy négyzetcentiméternyi sajton átlagosan  akár 100 állat is előfordulhat. Kizárólag 

gömb alakúak a rühatkák (Sarcoptidae). Ezek az állatok élősködők, az állandó 

testhőmérsékletű állatok és az ember bőrén tanyáznak. A bőr szöveteit károsítják 

csáprágóikkal, nem szívnak vért. Az emberi rühatka befúrja magát a bőr vékonyabb részeibe, 

ahol járatokat készít. Kellemetlen viszkető érzést okoz a fiatal egyedek rágása. 

Posztembrionális fejlődésen mennek keresztül, mely 17 nap alatt játszódik le. Az állatokon 

élősködők (nyulak, lovak, sertés), súlyosabb károkat okoznak. Súlyos gyulladások lépnek fel, 

valamint az állat szőre is kihullik. Az áldozatuk nagyon lefogy, és el is pusztulhat. A 

Knemidocoptes mutans nevű faj okozza a tyúkok meszeslábúságát. Említést érdemel még az 

Otodectes cynotis rühatka faj, mely a hallójáratokban él, kutyákat és macskákat támad meg.  

5.4.9 Páncélosatkák osztaga- Oribatei 

Általában lágybőrűek, vagy a hátoldalukon található legfeljebb kitin. Nagy szerepet játszanak 

a humuszképződésben. Az elhalt, rothadó növényekkel táplálkoznak, de előfordul, hogy 

elpusztult kisállatok testét fogyasztják. Lassú mozgás jellemző rájuk.  
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5.4.10 Gubacsatkák alrendje- Tetrapodili 

Testük sűrűn gyűrűzött, megnyúlt. Kis méretűek, a legnagyobb egyedük is csupán 3mm. 

Nincsenek kiválasztó-, keringési-, és légzőszerveik sem. Növényeken élősködnek. Nagy 

károkat nem okoznak a növényekben. Posztembrionális fejlődésen mennek keresztül, és két 

hét elég ahhoz, hogy új nemzedék jöjjön létre. Csak a nőstények maradnak életben, csak ők 

telelnek át, fák törzsének repedéseiben.  

5.5 Medveállatkák- Tardigrada 
A Taunus hegységből származnak. Csupán 3 mm vastag mohapárnában 52 medveállatka 

található. Három nembe sorolt, hat különböző nembe tartoznak. Helyváltoztatásuk igen lassú 

és nehézkes, nagyon hasonlít a medvékéhez s ezért kapták nevüket is. Testük jellegzetesen 

henger alakú, kissé lapos a hasoldaluk. Négy szelvényből, egy fejvégből állnak. Minden 

szelvényen egy pár ízeletlen csonkaláb található, melyen karom van. 150 m mélységtől a 6600 

m-es magasságig mindenütt megtalálhatóak. Mintegy 600 fajuk ismert. Akkor szaporodnak, 

és akkor érzik jól magukat, ha nyirkos helyen vannak, mindegyik éghajlati övezetben 

megtalálhatóak. A legkevesebb számban a trópusokon élnek, a legtöbb fajuk a mérsékelt 

öveket kedvelik, de egészen az Északi sarktól a Déli sarkig megtalálhatóak, ezért nevezzük a 

medveállatokat bipoláris elterjedésű fajoknak. A beszáradt egyedek terjedésével jutnak el 

távoli területekre. Ezeket a szél és a víz szállítja, de rátapadnak más állatokra is. A mohapárna 

ahol megtalálhatóak nem nyújt védelmet, mert könnyen kiszáradhat, ezért ez a hely a 

számukra nem tartós. Ha a környezeti viszonyok nem megfelelőek, akkor jellegzetesen 

beszáradnak, áttérnek a lappangó élet állapotára és bödön vagy tonna alakot vesznek fel. Ezt 

az oxigénhiány miatt teszik. Akkor történik ha a vízhártya, mely az állatot borítja vékonyabb, 

mint a medveállatka átmérője. Ekkor következik be a „ beszáradás ” , elveszíti víztartalma 

nagy részét, és összezsugorodik. A lappangó élet hosszúsága igen változatos, különböző sok 

fajnál. A Macrobiotus 4 évi lappangás után 6 év múlva is életképes marad. Mások csak 2,5 

évig képesek lappangó élete folytatni pl. az Echinoscoides, ezek csak 10 napig életképesek. 

Ilyen állapotban rendívül ellenállóak, a hideggel és a meleggel szemben. Ha nedvesség éri 

őket, megduzzadnak, és újra mozognak kis idő elteltével. A kutikularéteg kitin helyett, 

könnyen duzzadó fehérjéből áll. 

A rossz körülmények átvészelésének másik alternatívája a ciszta képződés. Ekkor elválik a 

bőr kutikulája, majd közötte egy új kutikula képződik, mely ciszta falaként szolgál. Ez a 

megoldás kevésbé ellenálló, mint a beszáradás. 

Többségük növényevő, a növényi nedveket erős garatizomzatuk segítségével szívják ki. 

Egyes fajok az elhullott fajtársaikat is elfogyasztják. Színüket, a sárgászöldes anyagot 

tartalmazó belükről kapják, de többségük szinte átlátszó. Itt is érvényesül, hogy a hímek 

kisebbek, mint a nőstények. A végbelükbe nyílnak az ivarvezetékeik kivezető járatai, külső 

megtermékenyítésűek. A fiatal utódok a kifejlettekhez hasonlítanak. A földrajzi viszonyoktól 

függ a méretük. Élettartamuk csupán valamennyivel több, mint egy év. Nekik sincsenek 

légző-, és keringési szerveik. Sok mindenben viszont különböznek az ízeltlábúaktól, nem 

különül el a fejük, ízetlen lábaik vannak, nincsenek tapogatóik, valamint nem kitin borítja 

testüket. Feltételezhető, hogy a ma vizekben élő fajok a szárazföldi medveállatkák 

leszármazottai. 

5.6 Irodalomjegyzék 
Bakonyi G.(szerk.): Állattan 

Bakonyi G.: A mikro- és mezofauna regulációs hatásának vizsgálata a talaj-mikorrhiza-növény 
rendszerek nitrogén áramlására 
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Brehm: Az állatok világa 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

http://fauna-mecsek.shp.hu/hpc/web.php?a=fauna-mecsek&o=1151914466 

http://library.thinkquest.org/09jan-oracle-n-001/02242/files/l02_4.jpg 

Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai 

Urania állatvilág- Alsóbbrendű állatok (eredeti címe-Urania tirreich) Fordította: Dr. Farkas Henrik 

 

http://fauna-mecsek.shp.hu/hpc/web.php?a=fauna-mecsek&o=1151914466
http://library.thinkquest.org/09jan-oracle-n-001/02242/files/l02_4.jpg
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6 Makro –és megafauna  
A talajfauna a szerves anyagokat szervetlen anyagokká alakítja, szerepe van a 

humuszképződésben, az energia termelésben, valamint biztosítják a bioszféra 

anyagkörforgalmát és a mineralizációt. A talaj szerkezetét javítják, a giliszták például a 

járataikkal, így a talaj jól szellőzött lesz. A vízmozgás feltételeit az ízeltlábúak valamint a 

talajlakó csigák optimalizálják. Pusztulásukkal pedig bontható szerves anyagokkal járulnak 

hozzá a talaj összetételéhez. A csigák mészvázukkal is gazdagítják a talaj összetételét. 

A megafauna képviselői, a vakondok, a rágcsálók, és a hüllők legfontosabb szerepe, hogy 

összekeverik a talajt, és járataikkal a vízvezetést alakítják. A rágcsálók, bár keverik a talajt, 

nagyobb mértékű elszaporodásuk a mezőségi talajokon kárt okoz. A növények termését nagy 

mértékben pusztítják. 

6.1 Földigiliszták - lumbricidae 
Törzs:gyűrűsférgek/Annelida 

Rend:kevéssertéjűek/Oligochaeta 

A gyűrűsférgek/annelida törzsébe tartoznak, mely a férgek között a legfejlettebb. Nevük 

testük szelvényezettségére utal. A főtengely mentén barázdákkal jól láthatóan tagolódik, 

szelvényekre osztja a gyűrűsférgek testét. Egyaránt beszélünk külső és belső/homonóm 

szelvényezettségről. A külső szelvényezettség változhat az izmok alakulásával. 

Kültakarójukat kutikula réteg fedi. A hámsejtek közötti mirigysejtek nyálkát termelnek, ez 

védi az állatot a kiszárdástól. Jól fejlett bőrizomtömlőjük a mozgásszervük, ami nem más, 

mint a hámréteg szoros összenövése a belső hosszirányú izomrostokkal.  

A földigiliszták perisztaltikus mozgást (féregmozgást) végeznek, amelyet szelvényenként két 

pár serte segíti. Ez a féregmozgás a hosszanti- és a körkörös sima izomzat  mozgásával 

történik. Körkörös izom összehúzódásánál a giliszta megnyúlik, és elvékonyodik a hosszanti 

izom összehúzódásánál pedig rövidebb és vastagabb lesz. 

Az egész testfelületükkel lélegeznek, a légzési gázok diffúzióval cserélődnek. Fejlett, zárt 

véredényrendszerrel rendelkeznek, és piros vérük miatt rózsaszínes a testszínük. 

Szelvényenként ismétlődnek a kiválasztó szervek (vesécskék), és a páros idegdúcok, amelyek 

hasdúclánc-idegrendszert alkotnak. Mivel hímnősek (hermafroditák) minden egyedben 

megtalálhatók a hím- és a női ivarszervek is. Előfordulhat önmegtermékenyítés 

(parthenogenézis), bár nem egyszerre  érnek be a hímivarsejtek és a peték. Általában a 

megtermékenyítés kölcsönös, de ivartalan szaporodás is előfordulhat (állatláncok, 

fragmentáció). A közhiedelemmel ellentétben a gilisztából nem lesz két darab, amikor ketté 

vágjuk. Ha ez a farkánál történik, egyszerűen újra növeszti, ha a fej és a nyereg között, akkor 

elpusztul. 

Fontos szerepük van a talaj minőségének javításában, mivel gyakorlatilag megforgatják a 

talajt, összekeverik a szerves anyagokat az ásványi anyagokkal. A földben szabályosan 

átrágják magukat, ezzel lazítják a talajt, amivel hozzájárulnak a föld levegőztetéséhez, javítják 

a termőképességét. A bélcsatornájukon áthaladó föld finomra őrlődik, miközben 

emésztőszerveik felszívják a szerves anyagokat. Humuszos talajjal, korhadt szerves 

anyagokkal táplálkoznak (szaprofágok), amelyek hiányában járataikba húznak leveleket, 

elpusztult rovarokat. Ilyen formán mondhatni magokat is ültetnek. A közönséges földigiliszta 

(Lumbricus terrestris) például a friss növényi részeket is elfogyasztja, amelyekért este 

merészkedik a felszínre. Ürülékük gumó szerű, nitrogént és foszfort tartalmaz, ami remek 
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táplálékul szolgál a növények számára. Évente akár testtömegük 30 szorosának megfelelő 

gilisztahumuszt képeznek, ami egy hektárra számítva 1,5 tonna biomassza. 

6.2 Csigák - gastropoda 
Törzs:puhatestűek/mollusca 

Osztály:csigák/gastropoda 

Rend:nyelesszemüek/Stylommatophora 

A második legnagyobb törzsbe, a puhatestűek törzsébe tartoznak, és valószínűleg ősi 

férgekből alakultak ki. A csigák osztályába tartozó fajok száma meghaladja a 110 ezret. 

Szelvényezett testükön jól láthatóan elkülönül a fej a lábtól és a zsigerzacskótól. A fejet és a 

lábat úgynevezett köpeny köti össze, ami a háti oldalon levő bőrredő. A köpenyt a 

mészvázból álló csigaház takarja, melyben megtalálható a zsigerzacskó, ami  belső szervek 

zömét tartalmazza. A szervezet részaránytalanná vált a zsigerzacskó és a mészváz spirális 

felcsavarodásával. A csigaházuk általában jobbról bal felé csavarodik, de ismerünk olyan 

fajokat is, amelyek házaikat elhagyták (meztelen csigák). A köpenyüregbe torkollik a 

kiválasztószerv nyílása, az ivarvezetékek és a végbélnyílás. Gázcserére alkalmas a 

köpenyüreg dúsan erezett fala, ami betölti a légzőszerv szerepét (tüdő). A fejen két pár szem 

és tapogatók valamint a szájnyílás található. Szájüregükben a puhatestűek jellegzetes szerve a 

radula (reszelőnyelv) segítségével képes felaprítani a táplálékot. Emésztőnedv termelő 

mirigyeik a nyálmirigyük és a középbéli mirigyük. Kiválasztásuk módosult vesécskékkel 

történik. 

Dúcos idegrendszerük van, testtájankénti dúcokkal, melyeket hosszanti idegkötegek kötnek 

össze. Valamennyi idegdúcuk a nyelőcső körül összpontosult, melyek idegfonatokkal 

összekötve garatgyűrűt alkotnak. A csigák lehetnek váltivarúak vagy hímnősek is. A 

hermafroditák (hímnősek) esetében a spermiumok hamarabb beérnek, mint a petesejtjeik 

(protendrikus hermafroditizmus). Párzáskor a csigák kicserélik egymással a 

hímivarsejteket, amelyeket az ondótárban tárolnak a pete beéréséig. Ritkább esetben 

önmegtermékenyítés is előfordulhat. Petéiket a földbe helyezik. 

 A szárazföldi csigák friss növényi részekkel táplálkoznak, és mivel hajlamosak a 

túlszaporodásra a kertekben gyakran kártevőknek tartják őket. Nyílt keringési rendszerük van. 

A vérnyirok hemocianint tartalmaz, ami réztartalmú fehérje. A légzési gázokat nem csak 

szállítja, de raktározni is képes. Kék színű, ezért a testfolyadékuk is kék. 

A csiga exokrin mirigye a szájnyílás alatt váladékot termel, amin a csiga könnyedén csúszik. 

Száradás után jól látható nyomot hagy. A csigák nedvességkedvelő állatok és kerülik a fényt, 

ezért általában éjszaka, illetve csapadékos időben kerülnek elő táplálékot keresni. 

Mindenevők, főleg tavasszal és ősszel végeznek nagy pusztításokat a növényzetben. Mivel 

hermafroditák minden egyed képes petéket rakni a föld üregeibe, ez novembertől februárig 

történik. Fajtól és élettartamtól függően akár 50-600 petét is képesek lerakni. Áttelelésük a 

talajban történik. Egyes fajoknál petékkel, másoknál kis csigákkal vagy kifejlett egyedekkel. 

1-3 évig élnek. Csigatojásuk apró, néhány mm, amelyet mészkristályokat tartalmazó mészhéj 

véd. A csigáknak számos, természetes ellensége van. Kacsák, vakondok, madarak, 

sündisznók, cickányok, lábatlan gyíkok. A csigák petéit és lárváit a legtöbb futrinkafaj 

előszeretettel fogyasztja. 

6.3 Bogarak - Coleoptera 

Törzs: Ízeltlábúak/Arthropoda 

Osztály: Fedelesszárnyú rovarok/Coleopteroidea 
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Rend: Bogarak/Coleoptera 

A bogarak rendje nemcsak a rovarok osztályában, de az egész élővilágban a leggazdagabb. A 

rend ismert és leírt fajszáma közelíti az ötszázezret. Mivel folyamatosan fedeznek fel újabb és 

újabb fajokat, fajszámukat több millióra becsülik. Nagy-Magyarország területén több, mint 

tízezer bogárfajt és fajtát írtak le, 28 családba sorolva, amiből egyértelműen látszik faunánk 

gazdagsága. Ez a földrajzi fekvésével, és a természeti viszonyokkal magyarázható. Észak- és 

Dél-, Nyugat- és Kelet- Európa bogárvilágát mind megtaláljuk a Kárpát- Medencében. 

Származásuk és kapcsolatuk egyéb rovarrendekkel még tisztázatlan. Egyes kutatók szerint 

nem elképzelhetetlen, hogy csótányféle ősrovaroktól származnak, de ez idáig nem 

bizonyították. 

Négy fő tulajdonság az összes bogárfajnál egyaránt megtalálható: 

1. Két pár szárny, ahol az elülsők kemény szárnyfedővé (elythrum) módosultak, a varratban 

érnek össze,  és nyugalmi állapotban eltakarják és védik az alattuk megbúvó hártyás 

szárnypárt. 

2. Testük fejből, torból és potrohból áll. Jól fejlett  előtor szabadon áll, tömör testet alkot a 

közép -és utótoruk , melyek egymással és a potrohhal is összenőttek. 

3. Rágó szájszervük van 

4. Fejlődésük teljes átalakulású 

Olyan helyeket képesek betelepíteni, amelyeket más rovarfajok nem képesek meghódítani. A 

bogarak szárnyait erős kittin páncél védi, ezzel előnyben vannak más, sérülékeny szárnyú 

csoportokkal szemben. Ilyen például a trágyában, a talajban,  a gombák testében, a  fakéreg 

alatt stb. élőhelyek. Napközben, hogy ne száradjanak ki, ritkán repülnek. Légzőnyílásaik 

(stigmák) a potroh két oldalán (a vízi bogaraké felfelé tolódott). A legkisebb bogarak 2,5mm 

körül, míg a legnagyobb példányok akár 18cm hosszúak is lehetnek. Számos fajuk védett. 

 A szárnyas rovarok fejlődése alapján megkülönböztetünk tökéletlen átalakulású 

(hemimetabolia) és tökéletes átalakulású (holometabolia) rovarokat. A bogarak tökéletes 

átalakulású rovarok, melyek petéiből szárnyatlan lárvák kelnek ki, és ezek később 

bebábozódnak. Alap állapotban a kittin páncél alatt a hártyás szárnyak redőzve helyezkednek 

el. Repülésnél a hártyás szárnyat a légcsőhálózatába került levegő kimerevíti. Összetett 

szemek jellemzik, némely fajnál e-mellett a pontszemek is megtalálhatók.  

 Trachea tüdővel lélegeznek, nyílt a keringési rendszerük, melyben  a hemolimfa 

gázokat nem szállít. Kiválasztó szervként Malpighi-edények (4-6 darab) szolgálnak. Dúcos 

az idegrendszerük. Ez csoportosult dúcokból álló agyból és hasdúcláncból áll. Módosult 

járólábaik úszásra, ásásra és ugrásra specializálódhatnak. 

Táplálkozásuk szerint csoportosíthatjuk őket ragadozó, növényevő, dög- illetve korhadékevő 

bogarakra. Egyes fajok csak lárva korukban, mások kifejlett korukban is táplálkoznak. 

A ragadozók alrendjében (Adephaga) a szárnyának jól kifejlett az erezete haránterekkel, míg a 

mindenevőké (Polyphaga) egyszerűbb. Lárváiknak hat lábuk van, mozgékonyak. Nyolc 

családba soroljuk őket: Cicindela-félék (cicindelidae), Futrinka-félék (Carabidae), Csíkbogár-

félék (Dytiscidae), Víztaposó bogarak (Haliplidae), Hygrobiidák (Hygrobiidae), Keringő 

bogarak (Gyrinidae), Rizodes-félék (Rhysodidae), Fülescsápú bogarak (Paussidae). A 

mindenevő bogarak alrendjének további mintegy 45 családja van. Ezekbe tartoznak például a 

dögbogarak,  pattanóbogarak, csíbor-félék, fénybogarak, katicabogarak, gyászbogarak, 

cincéralakúak, ormányosbogarak, szarvasbogarak, szú-félék, csak hogy néhány 

közismertebbet megemlítsünk. 
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A bogárfajok tevékenységét figyelembe véve egyaránt ismerünk kártevőket és hasznosakat. 

Erdő -és mezőgazdasági kártevők leginkább a cserebogárfélék. Nálunk elterjedt a közönséges 

sárgacserebogár és a májusi cserebogár. Ezek a lomblevelek táplálkozása miatt  károsak. A 

szipolyok gabonafélék kalászának fogyasztásával károsítják a termést. Ezt a családot képviseli 

az orrszarvúbogár, és a virágbogarak is. Az utóbbi csukott szárnyfedővel is képes repülni, 

virágport és növényi nedveket fogyasztanak. A biológiai védekezésben jelentős szerepük a 

katicabogárféléknek van (Hétpettyes katica). Ezek ragadozók, táplálkozásukkal a 

levéltetveket és a pajzstetveket pusztítják. Kalifornia narancsültetvényeit mentette meg 

például egyik faja, egy behurcolt ausztrál pajzstetű fajtól. Talajjavító fajok a ganéjtúrófélék. 

Ezek pozitív szerepe, hogy a szerves anyagokat visszajuttatják a talajba (Óriás galacsinhajtó). 

6.4 Pókok 
Törzs: Ízeltlábúak/Arthhropoda 

Osztály: Pókszabásúak/Arachnoidea 

Rend: Pókok/Araneae 

 A pókok meghódították Földünk csaknem minden élőhelyét. Mérsékelt égövi zónákat, 

trópusokat, a sarkvidéket, az alföldet,  a sivatagokat, magashegységeket, szigeteket, 

őserdőket, a levegőt, és a vizet. Egyes pókok selyemszálon emelkednek a levegőbe, így 

vándorolnak, olykor  feljebb kerülve a légkörben hibernálódnak, majd lejjebb ismét 

aktívakká válnak. Napjainkban az ismert hálószövő pókfajok száma 35.000 körül mozog. 

Európában csaknem 1.300 fajt, Magyarországon 900 ismert fajt írtak le. 

Testük a rovarokéval ellentétben nem három, hanem láthatóan két testrészre különül. A fej és 

a tor rész fejtorként összenőtt, amely ún. nyelvecskével kapcsolódik a potroh részhez. Négy 

pár lábuk, ollós csáprágójuk van. Nincsenek csápjaik, és a testrészeknél eltűnt a 

szelvényezettség. 

Ragadozó életmódjukat méregmirigyeik, és a szövőmirigyek segítik. Az Uloboridae és a 

Holarchaeidae családba tartozó fajokon kívül (kb. 350 faj) az összes pókfaj önvédelem és 

vadászat céljából mérget termel. A méregmirigyek a csáprágók tövénél helyezkednek el. 

Nagyon kevés faj mérge veszélyes az emberre. A pókok pókhálóselyme erős 

proteinszármazék, olyannyira, hogy a hasonló vastagságú acélszál szakítószilárdságát 

túlhaladja, rugalmasabb a nejlonnál vagy a guminál. 

A pókfonál anyaga a szövőmirigyekben termelődik. A különböző minőségű fonálhoz 

szükséges anyagot hét különböző mirigy termeli. Ezek közül azonban fajtól és nemtől 

függően egy pók nem feltétlenül rendelkezik mindegyikkel. Más szerkezetű, vastagságú és 

minőségű például az a pókháló, amelyet a nőstény pók termel, mikor párzásnál várja, hogy a 

hím közeledjen vagy a vadászatnál az áldozatra dobott fonál. Vannak azonban olyan pókok, 

amelyek háló nélkül vadásznak. 

A pókok általában kétféle pókhálót szőnek, ragacsos pókhálót vagy sodort fonalat. A sodort 

fonál lehet színes vagy fehér színű. A szövőmirigyek kitüremkedései a potrohon figyelhetőek 

meg. A közismert ökörnyál olyan pókháló, amit fiatal pókok, vagy párszerzés céljából útnak 

indult hím pókok szőnek és eszközként használnak ahhoz, hogy a légáramlat segítségével 

eljussanak más helyekre. 

Légzésük tracheatüdővel és légcsövekkel történik. Hasdúclánc típusú  idegrendszerük van. 

Általában 4-6 különálló pontszemük van. A főszemek képeket és talán színeket, a 

mellékszemek mozgást érzékelnek. Legjobb az ugrópókok látása. Ez a faj, közelről 

látványosan ráugrik az áldozatára, de nem szőnek hálót. Vannak barlanglakó fajok, 
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melyeknek teljesen eltűntek a szemeik. Keringési rendszerük nyílt, melynek alapja a csőszerű 

szív. Testüket kitinpáncél védi.  A nőstények mérete sokkal  nagyobb, mint a hímeké. A 

petéket az anya sokáig magával hordozza. A kis pókok hasonlítanak a kifejlett egyedekre, 

amelyek még sokáig az anyjukon maradnak.   

6.5 Hangyák 
Törzs: Ízeltlábúak/Arthropoda 

Osztály: Rovarok/Insecta 

Rend: Hártyásszárnyúak/Hymenoptera 

Család: Hangyák/Formicidae 

 

A hangyák mintegy 12.000 fajukkal csaknem a világ minden részén megtalálhatóak. Óriási 

egyedszámukkal a biomassza 15-25% -át teszik ki. A hártyásszárnyúak rendjébe tartozó 

méhek és darazsak rokonai. Apró termetűek, egyes fajok egyedeinek testhossza csupán 

néhány milliméter. A trópusokon élnek fémfényű, kitinpáncéllal (Polyrhachis) rendelkező 

hangyák, de megjelenésükre nem jellemző a feltűnés, többnyire színtelenek, ezt azonban 

rendkívül változatos alakjukkal kompenzálják. 

Ezek a rovarok szervezett társadalomban élnek, ahol minden egyednek megvan a saját 

funkciója, feladata a közösségben, és e funkciók elvégzéséhez egész testük morfológiai 

felépítésével is specializálódtak. Funkciójuk szerint egy államon belül vannak tökéletlen 

ivarszervű, ivarképtelen nőstények (dolgozók), ivarképes hímek és ivarképes nőstények 

(királynő). Életmódjuk figyelemre méltó, gyakran akár párhuzamot is lehetne vonni a 

hangyák és az emberek viselkedése illetve életmódja között. Jól szervezett közösség, a 

hierarchia élén a királynővel. Hangyabolyokban élnek. Ezek rendezett telepek, ahol akár több 

millió egyed él úgy, hogy minden egyed pontosan tudja, mi a feladata a közösségben, és ezért 

ezek az államok irigylésre méltóan harmonikusan működnek. 

Fejük aránya a testükhöz képest nagyobb, mint általában más állatoknál. A száj feletti rész a 

homlokpajzs. Szájszervek a fej elülső részén, az összetett szemeik —amelyek általában 

fejletlenek— pedig oldalt helyezkednek el, a három pontszem —ami gyakran hiányzik— 

pedig a homloki részen található. Egyik legfontosabb érzékszervük a csáp, ami a fej felső 

részéhez kapcsolódik. Ez a páros szerv két részből, egy hosszabb nyélből és rövidebb ostorból 

áll. Két felső állkapcsuk rendszerint fogazott. Ennek segítségével hurcol, épít, ezzel tépi szét 

zsákmányát, ezzel támad illetve védekezik.  

A tor alapján könnyen meglehet különböztetni a szárnyas katonákat a dolgozóktól, mivel a 

dolgozók tora jóval gyengébb, és kevésbé összetett a szárnyas társaikéhoz képest.  A torhoz 

három pár láb kapcsolódik. A két elülső lábuk tisztító, úgynevezett kefével és fésűvel vannak 

felszerelve.    

A potroh első egy-két íze elvékonyodott nyélként kapcsolódik a torhoz. Potrohuk végében 

található legfontosabb védekezési eszközük, a fullánk, ami néhány fajnál elkorcsosult, és a 

méregmirigyek, melyek hangyasavat termelnek. Hazánk fullánkos hangyái közül legnagyobb 

fájdalmat a Myrmica rubida okoz.  

Azonos fajon belül is nagy mértékben eltérnek az egyedek morfológiai jegyekben, mivel a 

kolóniában más-más szerepet töltenek be. Így a katonai szerepet betöltő szárnyas hímek 

karcsú testűek, csápostoruk jóval hosszabb, és összetett szemük is láthatóan nagyobb, mint 

más szerepet betöltő társuké. A többiekhez viszonyítva rövid életűek, és kevésbé 

tehetségesek. Hatalmasan kifejlett toráról meg lehet ismerni a szárnyas nőstény hangyákat, a 

királynőket is, habár a megtermékenyítésük után szárnyaikat elvesztik. Ezek a nőstények több 

évig is elélnek, egyes fajaik 10-15 évet is. Rendszerint egy államnak egy ilyen királynője van. 

http://wapedia.mobi/hu/Törzs_(rendszertan)
http://wapedia.mobi/hu/Ízeltlábúak
http://wapedia.mobi/hu/Osztály_(rendszertan)
http://wapedia.mobi/hu/Rovarok
http://wapedia.mobi/hu/Rend_(rendszertan)
http://wapedia.mobi/hu/Hártyásszárnyúak
http://wapedia.mobi/hu/Család_(rendszertan)
http://wapedia.mobi/hu/Myrmica_rubida
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Ő hozza létre az utódokat, amelyekből később a jól szervezett kolónia alakul ki. Akadnak 

azonban olyan államok is, ahol három-négy királynő is megfér egymás mellett. A munkások 

szintén nőstények azonban nem termékenyek, kevésbé fejlett és kicsi a toruk, pontszemeik 

szintén sokkal kisebbek vagy nincsenek. A szárnyas nőstényekéhez képest azonban 

szellemileg magasabb színvonalat képviselnek, képesek sokrétű munkát végezni. 

A vándorló, fosztogató hangyafajok ültetvényeket szabadítanak meg férgektől és rovaroktól, 

ami mezőgazdasági szempontból előnyös, és pótolhatatlan. Mikor egy-egy ilyen helyen 

elfogy az élelem a hangyakolónia tovább vándorol egy újabb területre. Ezek a portyázók nagy 

körültekintéssel végzik a költözést. Megkeresik az új helyet, majd általában a föld alatt 

alagutat rágnak az új helyszínig, és ebben a járatban vándorolnak. A föld felszínén költözők 

katonaosztagot állítanak fel, ami védi a vonuló hangyákat és lárvákat, amiket magukkal 

cipelnek. Egy ilyen költözés napokig eltart, és ha a csapat az új fészek helyszínére ér, a katona 

osztag követi a többieket. 

Az ivarképes nőstények és a hímek rendelkeznek szárnyakkal, amelyeket vándorútjuk végén 

levedlenek. Felfedező utakat leginkább tavasszal folytatnak, ezért gyakran ez a nászrepülés is 

egyben. A királynők útját katonák kísérik, melyek feladata a királynők védelme a 

ragadozókkal szemben. A megtermékenyítés már az úton megtörténik. Az út végén a királynő 

levedli szárnyait és megfelelő helyet keres az új állam alapításához.  

A gombatenyésztő- vagy levélvágó hangyák termete és alakja fajon belül is nagyon 

különbözik (pl.: Atta cepalothes). Ezek a hangyák megfosztják a fákat leveleiktől, ami 

jelentősen károsítja a növényeket. A nagyobb termetű egyedek vonulnak és rágják le a 

leveleket intenzíven, kárt okozva ezzel a narancs-, citrom-, mangófáknak, kávécserjéknek. 

Paraguayban a szőlőtulajdonosok is joggal tartanak tőlük, mert egy éjszaka alatt lerághatják 

az összes tőke minden levelét. Észak-Amerika egyes területein ezek a hangyák a tűleveleket 

gyűjtik össze hasonlóképpen. A gombatenyésztők egyedüli tápláléka Rhozites gongylophora 

nevű gomba, mely fonalait abba a pépszerű anyagba oltják, amit a levelekből rágással 

alakítanak ki. Ezekre a telepekre gondosan ügyelnek, és saját ürülékükkel figyelmesen 

trágyázzák azt. A kis fejű, és termetű dolgozók gyomlálnak, a közepes méretűek fiasítanak. 

Hazánkban négy nembe tartozó négy faj képviseli a Dolichoderinae-alcsaládot. A 

Dolichoderus quadrimaculatus dió-, gesztenyefa gallyaiban tanyázik, Tapinoma  erraticum 

pedig kövek alatt vagy a talajban fészkel. A három-négy milliméter testhosszú Dolichoderus 

quadrimaculatus potrohán négy fehér pöttyöt visel, amiről könnyen fel lehet ismerni. A 

tapinoma melegkedvelő, kisebb, 2,5-3,5 milliméter nagyságú, fekete színű, és 

Magyarországon a meleg hegyoldalakon gyakori. Ezek a fürge állatok főként elpusztult 

rovarokkal táplálkoznak, gyakran a nagyobb hangyák háborújában sebesült és elpusztult 

hangyákat könnyű zsákmányként elhurcolják. Potrohukból jellegzetes szagú váladékot 

engednek ki, ha megbolygatják őket, és eszeveszettül rohangálnak. Nem vetik meg a döglött 

madár húsát sem. 

A Camponotinae alcsaládot hazánkban hét nembe tartozó harminchat faj képviseli. Ezekre a 

fajokra jellemző, hogy hiányzik a fullánkjuk és kloákanyílásuk. Ilyen például az erdei vörös 

hangya (Formica rufa).  

Járatokat vájnak a talajba, amivel megkeverik a fel- és az altalajt, valamint fellazítják azt,  

ezzel javítják a levegő és a vízáteresztő képességét. Járataikban táplálékot halmoznak fel, 

mivel nitrogéntartalmú anyagokat kevernek össze a  talajjal. 

Pusztítják a különféle kártevő rovarokat, azonban az elvetett búzaszemeket kiszedik a 

termőföldből, amivel kárt tesznek a mezőgazdaságban. A gyümölcsfákon mászkáló hangyák 

jelzik, hogy a fákat ellepték a levéltetvek. A tetvek ingerlésükkor mészharmatot választanak 

http://wapedia.mobi/hu/Gongylophora
http://wapedia.mobi/hu/Tapinoma_erraticum


92 
 

ki, ami a hangyák kedvelt tápláléka. Ilyenkor a tetű több nedvet szív el a fától, viszont a 

hangyák gyakran megtámadják, és elpusztítják őket. 

6.6 Vakondok 
Törzs: Gerinchúrosok/Chordata 

Osztály: Emlősök/Mammalia 

Rend: Cickányalakúak/Soricomorpha 

Család: Vakondfélék/Talpidae 

 A vakond talajban élő, nagy étvágyú, emlős állat, amelyet már a megafaunához 

sorolunk. Testtömegének akár másfélszeresét is képes naponta elfogyasztani. Tápláléka a 

rovarok, kisebb rágcsálók, csigák, bogarak lárvái, de legfőképp a giliszta. Áldozatait 

kiszimatolja. Nemcsak a járataiban vadászik, de olykor a felszínre jön, vagy a vízben fogja el 

áldozatát.  

Hallása rendkívül kifinomult, a fülkagylója hiányzik, ami egyébként is zavarná a föld alatti 

mozgásban, szeme mákszemnyi nagyságú, amit a sűrű, rövid, puha, fekete bundája betakar. 

Elülső végtagjai kifelé vannak fordulva vízszintesek, rövidek és lapát alakúak, ujjai között 

hártya található, és erős karmokkal rendelkezik, ezek segítségével fürgén ássa járatait. 

A kertekben termesztett növények hagymáit, rizómáit vagy gyökereit nem rágja meg, 

legfeljebb feltúrja azokat, egyéb kárt nem tesz, és ezt is kompenzálja azzal, hogy elpusztítja a 

kártevő rovarokat. 

Ahogyan emelkedik a talaj hőmérséklete a különböző rovarok a talaj felszíne felé 

merészkednek, és ezt a mozgásukat a vakond is követi. Azokon a helyeken a leggyakrabban 

fellelhető, ahol a talaj hemzseg az élőlényektől. Csapadékos időben járatait elönti a víz, 

ilyenkor a földigilisztához hasonlóan ő is a felszínre kényszerül. 

Vadászterületén a talajfelszín alatt általában 10 és 40 cm között mozog, a téli időszakokban 

viszont mélyebbre kénytelen merészkedni, akár 100 cm-re is a felszín alá. Állandó mozgásban 

van, szerteágazó alagútrendszerében. Földtúrásaival jelzi hollétét. Nem alszik téli álmot 

hanem állandó mozgásban van és járataiban állandóan követi a rovarokat, gilisztákat. A 

fagyos téli időszakra élelmiszerkészletet halmoz fel. 

Vannak állatok, mint például a nyest, a menyét, a macska, a róka stb., amelyek prédájává 

válhat.  

6.7 Irodalomjegyzék 
Bakonyi G.(szerk.): Állattan 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai 
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7 Talajképződés folyamatai 

7.1 Talajképző kőzet 
Fontos szerepe van a talaj felépítettségében a kőzeteknek, ugyanis ezek alkotják a legfelső 

földkérget. Ez a kéreg kb. 10-40 km vastagságú, aránylag laza kőzetek alkotta masszív réteg. 

Kontinensenként és területenként változik az összetétele. Az ásványok nagyrészt szabályos 

szerkezetű, kristályos felépítésűek. Megkülönböztetünk szabad szemmel is jól látható, 

úgynevezett makrokristályokat és csak mikroszkóp alatt látható mikrokristályokat, illetve 

röntgendiffrakciós vizsgálattal és elektronmikroszkóppal kimutatható szubmikrokristályokat. 

A legfontosabb talajképző ásványok, kémiai összetételük alapján hat csoportba sorolhatóak: 

szilikátok (primer és szekunder szilikátok); oxidok és hidroxidok; karbonátok; kloridok; 

szulfátok és szulfidok; valamint a foszfátok. 

A kőzetek jellemző összetételű ásványtársulások, ezekből három típust, a mélységi 

(magmás), az üledékes (szediment) és az átkristályosodott (metamorf) kőzeteket 

különböztetünk meg. A magmás kőzeteket, elsődleges, azaz primer, a második és a harmadik 

kőzettípusokat pedig másodlagos, azaz szekunder kőzeteknek tekintjük. A magmás és a 

metamorf kőzetek a földkéreg közel 95 tömegszázalékát adják. Ha viszont a földkéreg 

felületét vesszük figyelembe, azt találjuk, hogy az üledékes kőzet a 75 %-ban, míg a 

magmatikus kőzetek csak 25 %-ban borítják a földkérget. 

Az izzón folyó magma kihűlésével és megszilárdulásával jönnek létre a magmás kőzetek. 

Aszerint, hogy a magma a fölfelszínen vagy a föld mélyén merevedett e meg, 

megkülönböztetünk vulkanikus (kiömlési) és plutonikus (mélységbeli) eredetű kőzeteket. A 

szilárd kéreg repedéseiben kihűlt anyagot pedig telérkőzetnek hívjuk. A magma lassú 

kihűlése esetén a kőzetek kifejezetten kristályos szerkezetűek lesznek. Ilyenek a mélységbeli 

kőzetek. Ha azonban gyorsan hűl, akkor üveges állományú, illetve hialin szövetű lesz a 

megszilárdult magma. Ezen szempontok alapján különbséget teszünk hemikristályos 

szerkezetű kőzetek, melyek a kristályos részeken kívül üveges részeket is tartalmaznak, és 

profiros kőzeteket, melyeknél, kristályok nagyméretűek és emellett a körülmények változása 

következtében  apró kristályok is előfordulnak. 

Az üledékes kőzeteket két nagy csoportra bonthatjuk, a szervesre, és szervetlen üledékekre. A 

szervetlen eredetű üledékes kőzetek aszerint, hogy felaprózódása során vagy pedig a jelenkori 

folyamatok hatására jöttek létre kategorizálhatóak. Lehet törmelékes üledékes kőzetek 

továbbá vegyi eredetű vagy oldatból kivált üledékek. A törmelékes üledékeket a víz, és a 

szél hordja és rakja le új helyeken. Az üledékeket szemcseméretük alapján besorolhatjuk. 

Vannak durva üledékek melyeknek szemcseátmérőjük nagyobb, mint 2 mm, ilyenek a 

kavicsok vagy a kőtörmelékek; homokos üledékek, melyek 2-0,02 mm átmérőjűek; és az 

agyagos üledékek melyeknek nagysága kisebb 0,02 mm-nél. 

Gyakran a törmelék részecskéket valamilyen kötőanyag, mint pl.: kalcium-karbonát, kovasav, 

vas-oxid és –hidroxid, stb. tapasztja össze, cementálja. Ha a homokos üledék cementálódik, 

homokkő képződik, ugyanekkor, ha a kavics áll össze, akkor konglomerát vagy ha szögletes 

– sarkos kődarabból áll, akkor breccsa keletkezik. 

Hazánk talajtanilag legkedvezőbb és legfontosabb üledékes kőzete a lösz.  Ezt a meszes, 

durva kőzetlisztből álló üledéket még a jégkorszak ideje alatt a szél hordta és ülepítette le, 

melyet cementáló anyagok ragasztottak össze. A vegyi eredetű vagy oldatból kivált üledékek 

a vízben oldott anyagok kiválásával, valamint kristályosodás útján jöttek létre gipszből, 

kalcitból, dolomitból, kősóból illetőleg kálium sóból álló kőzetekből. Talajképződés 

szempontjából a kalcit (mészkő) és a dolomit a legfontosabb szerepű.  A mészkő egykor a 
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tengerekben élő mészhéjas és mészvázú élőlények elhalása és felhalmozódása révén 

képződött. A dolomit azonban kalcium-karbonát és magnézium-karbonát együttes 

kicsapódásával, vagy a mészkő a magnéziumban való feldúsításával jött létre. Ezek a kőzetek 

tehát rokonságban vannak a szerves eredetű üledékekkel. 

A szerves eredetű üledékes kőzetek közzé tartozik a kőszén, a barnaszén, a lignit, a kovaföld, 

és a tőzeg. Ezek közül a tőzeg a legjelentősebb. Ezen csoportba sorolhatóak még a 

felhalmozódott állati üledékekből keletkezett guanó, és az állati csontok foszfortartalmát 

magába záró nyersfoszfát. 

A metamorf kőzetek átkristályosodáson, azaz metamorfózison mennek keresztül, mely a 

kőzetek magas hőmérsékletű és nagy nyomás alatti szerkezet átalakulását jelenti.  

Így képződik a mészkőből márvány vagy egyes kőzetekből az úgynevezett kristályos pala. Ide 

sorolhatjuk a gneiszt is, mely ugyanolyan ásványokból áll, mint a gránit, de a palához hasonló 

réteges szerkezetű, ebből adódóan könnyebben mállik, mint a gránit. Fontosak emellett még a 

csillámpalák, az agyagból létrejövő agyagpalák, ás homokkőből keletkező kvarcitok. 

Magyarországon főként a kristályos palák lelhetők fel, jellemzően a nyugati határterületeken.  

A talajképződés során fellépő kémiai, fizikai és biológiai folyamatokat és a folyamatok 

intenzitását az adott helyre jellemző természeti tényezők határozzák meg, melyeket talajképző 

tényezőknek nevezünk. 

7.2 A kőzet mállása 
A talajt képződése alapján is besorolhatjuk. Első lépése a fizikai mállás, a nagyobb 

kőzetdarabok felaprózódása különböző környezetei hatások által. A következő esemény a 

kémiai mállás, amikor a kőzet fontos, kémiai, molekuláris kötésbeli átalakulásokon megy át. 

Utolsó, harmadik része a talajképződés folyamatának a biológiai fázis, ahol felhalmozódik a 

talajra olya jellemző szerves anyag, a humusz. 

7.2.1 Fizikai mállás 

Fizikai mállás alatt azt a folyamatot értjük, mely során, a szilárd földkéreg felszínén, illetve a 

felszín közelében lévő kőzetek mechanikai erők hatására, felaprózódási folyamatokon 

mennek keresztül, úgy, hogy a kőzetek, ásványok anyagának kémiai összetétele nem változik. 

Ezt a jelenséget kőzetpusztulásnak nevezzük. A folyamat során mállási maradék 

keletkezik. 

Mállás bekövetkezhet inszoláció által is. Ekkor a nap a besugárzása hőmérsékletingadozást 

okoz. Az egyenlítő környékén a nappali és az éjjeli hőmérsékletkülönbség eléri akár a 80 oC-

ot is, de mérsékeltebb éghajlatú övezetben is előfordulhat 30-50 oC ingadozás is. A gyors 

klímaváltozás nem tesz jót a kőzeteknek. A kőzetalkotó ásványok hő tágulásának mértéke 

nem egyenlő, ezért nem egyszerre fognak tágulni, vagy összehúzódni. E miatt a közöttük lévő 

szilárd összefüggés megbomlik, hajszálrepedések alakulnak ki. Gyakran előfordul, hogy, a 

kőzetfelület felpattogzik, leválások keletkeznek, fokozott hőingadozás hatására törmelék is 

keletkezhet rajta.  

Hasonló események fordulhatnak elő akkor is, ha hírtelen hűtőhatás ér egy kőzetet, pl.: zápor 

vagy zivatar. Ilyen esetben olyan gyors a lehűlés, hogy azt az adott ásványok nem bírják. Ezt 

a jelenséget a sivatagi zónákban tapasztalhatjuk leggyakrabban.  

Az esővíz munkája mellett kell még említeni a folyóvizet is. Mélyítő munkája során V-alakú 

folyóvölgyeket hoz létre. Ha meredekebb falú szurdokvölgyről vagy hasadékvölgyről 

beszélünk, sok helyen láthatunk olyan folyómedreket melyek már majdnem vagy teljesen 



95 
 

kiszáradtak, erre megfelelő példa a Colorado folyó által kivájt, az Arizona államban 

megtalálható Grand Canyon, mely 6 millió év alatt keletkezett. 

Morzsolódás felléphet fagyás következtében, ugyanis a víz tömege fagyáskor 1/9-ed részével 

növekszik. A hajszálrepedésekbe beszivárgó víz megfagyás után tágítja az anyagot. 0 oC 

körüli hőmérséklet ingadozáskor a jég, a feszítő erő olyan nagy hatást gyakorolnak a kőzetre 

hogy, azt még jobban szétrepesztheti, akár szét is törheti darabokra. 

Meg kell említenünk a gleccserek folyamatos munkáját is. A gleccser egy hóból kialakult 

jégtömb, amely saját súlyának nyomása, az alacsony hőmérséklet és a terepviszonyoknak 

megfelelően folyamatos mozgást végez. A gleccsereket a hőmérsékletük különbözteti meg. 

Vannak ugyanis hideg, ugyanakkor meleg gleccserek. A különbség az, hogy míg a hideg 

gleccser évente csak pár méter utat tesz meg, addig egy meleg akár több százat is megtehet. 

Minél több utat tesznek meg, a jégtömb alatt lévő talajt és kőzetréteget annál jobban 

formálják. Általában medenceformájúvá vagy U-alakúvá alakulnak ki.  

A gleccserekhez hasonlóak a jégtakarók munkája is jelentős. Az ilyen jégréteg nagyon lassú 

mozgást végez, miközben hatalmas súlya és nyomása hatására pusztítja le a felszínt. A 

jégkorszaki jégtakarók a puhább kőzeteket sokkal jobban rombolták, könnyebben kivájták, 

így sziklamedencéket hoztak létre. Ezekben nagyrészt tavak találhatóak, mint pl.: Finn- 

tóhátság. A keményebb kőzeteket kevésbé roncsolta szét, így vásott sziklák keletkeztek. Ahol 

nagyon nagy a sziklák közti magasság különbség ott meredek falú lépcsők alakultak ki, más 

néven glintlépcső. 

A beszivárgó víz mindig tartalmaz, sókat, melyek a vízből kiválnak párolgás után és 

kristályosodnak. Kristályosodáskor az ásványi anyagok vizet vesznek fel, ami térfogat 

növekedést okoz, ami hasonlóan a jéghez tágítja a kőzetet. A só kiválás a meleg éghajlaton 

lévő tengerpartokon a legjelentősebb. A sókat a tengerek hullámai juttatják a kőzetek 

repedéseibe, ahol a gyors párolgás és az újabb sós víz bejutása a kőzetekbe gyorsabb 

felaprózódáshoz vezet. 

A növények is nagy hatással vannak a kőzetekre. A kőzetek repedéseibe a szél segítségével 

oda jutó magvak és spórák kicsírázhatnak, miközben gyökereik folyamatosan 

megvastagodnak, melyek feszítő erőt fejtenek ki, hasonlóan a jéghez. 

A szélnek is van talajpusztító munkája. A szél csak kisméretű szemcsék megmozgatására 

képes, a 3 mm-nél nagyobb szemcsékhez már 20-50 m/s szélsebesség szükséges. A 

növénytelen területen s szél a felszínen lévő kőzetszemcséket, homokot, port az eredeti 

helyéről kifújja, ahol deflációs medencék, mélységek alakulnak ki, melyek elérhetik a talajvíz 

szintjét, amiből oázis alakulhat ki. A szél az általa hordozott kőzet- illetve 

homokszemcsékkel, a felszínt koptatja, csiszolja. Ennek eredménye a kőgomba. Ilyen 

található Erdélyben is, Maroshévíztől 10-kmre, melyeket Görgényi kőgombáknak hívnak. 
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7-1. ábra. Görgényi kőgombák - Erdély. (Fotó: trekkingklub – rejtekhely.ro) 

7.2.2 Kémiai mállás 

A talajképződés folyamatának második része a kémiai mállás. Ilyenkor a felaprózódott 

kőzetanyagok kémiai folyamtokon mennek át, melyben a víz fontos szerepet játszik. 

Fontos hatást fejt ki a szén-dioxid (CO2) és az oxigén (O2), mert a csapadékvíz nagy felületen 

érintkezik a levegővel, oldatot képez ezekkel a vegyületekkel, ami fokozza az esővíz 

oldóképességét. A termőtalajban lévő szén-dioxid és humusz a talajvízbe bemosódva fokozza 

a csapadékvíz semlegestől eltérő kémhatását. Az egyszerű oldhatóság összetett fizikai és 

kémiai folyamat. A sókőzeteket a csapadékvíz kioldja, anélkül, hogy kémiai tulajdonságaikat 

megváltoztatná. Az így létrejött sóoldat bepárolással könnyű módon visszaalakítható sóvá. 

Ezen jelenségen alapul a Parajdon található sósziklák, melynek egyike kb. 2 milliárd tonna sót 

tartalmaz. 

 

7-2. ábra. Parajdi sószikla - Erdély (Fotó: Kulcsár Zsuzsa) 

A kőzetre ható savas oldatok elsavanyodása serkenti a mállás intenzitását, ezáltal gyorsítják a 

kémiai mállást. A szén-dioxid és a szénsav vízben könnyen oldódik, ezzel a víz 

oldóképessége növekszik. A szénsavas víz háromszor több mészkövet képes feloldani. A 

széndioxidot tartalmazó esővíz a dolomit és mészkő felületén jellegzetes karsztjelenségeket 

hagy maga után. A kovasavakat tartalmazó kőzetekben is mállást okoz, melynek során nem 

csupán aprózódás, hanem kémiai átalakulás is bekövetkezik.  Az oxidáció-redukció szerepe 

azoknak az ásványoknak a mállásánál számottevő, melyek vegyértékváltó elemeket 

tartalmaznak. Ezek közül a vas- és magnézium tartalmú szilikátok a legjelentősebbek. 

Oxidációs körülmények között a ferro-vas három vegyértékűvé oxidálódik oldhatatlan 

ferrioxid formájában kicsapódik. Ez a folyamat az ásvány további mállását segíti elő. 
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Másrészt az oxidációs folyamat által érintett rétegek térfogata tetemesen megnő, s így a 

folyamat egyre jobban felgyorsul a fizikai behatás következtében. A pirit tartalmú 

kőzetekben is végbemehet hasonló kémiai folyamaton alapuló mállás, ugyanis eltérő mállás 

következtében kénsav keletkezhet, melynek savanyító hatása van és fokozza a folyamatot. 

7.2.3 Biológiai mállás 

A talajképződés folyamatának harmadik része a biológiai mállás. A talajon megtelepülő 

növények és a talajban élő szervetek, legfontosabb szerepe a szerves maradványok lebontása, 

átalakítása. Ez abban nyilvánul meg, hogy az általuk legfontosabbnak vélt elemeket a 

mélyebb talajrétegből felhozzák, és szervezetükbe beépítik. Az organizmusok elhalása, majd 

bomlása következtében ezek a fontos elemek egy része visszakerül a talaj felsőbb rétegeibe, 

és újra a biológiai körforgásba kerül, illetve helyben maradva, fokozatosan felhalmozódik. 

A talajok természetes termékenysége nagymértékben függ a talajképződéstől. A 

legtermékenyebb talajok ismérve a kalciummal telített jó minőségű humusz, valamint az ezzel 

együttható morzsás, porózus szerkezet és a megfelelő tápanyag-ellátottság. A humuszanyagok 

kis mennyiségű jelenlétükhöz képest nagy szerepet játszanak a talajok szerkezetének 

kialakulásában, a talaj tápanyag-gazdálkodásában és a víz- és hőgazdálkodás irányításában. 

Igen fontos szerkezetkialakító tényező a szerves- és ásványi kolloidok összekapcsolódásával 

keletkezett agyag-humusz komplexum mennyisége és minősége. A humusz a stabil, porózus 

szerkezet biztosításával, megfelelőbbé teszi a talaj vízgazdálkodását, csökkenti a keményedési 

hajlamát és visszatartja a felület elporosodását.  

7.3 Talajképző folyamatok 
A talajt képző folyamatok közzé tartozik a kilúgozás, ami az egyes anyagok kimosódását, 

vándorlását jelenti. Kedvező vízmozgási feltételeknél leggyakrabban az alkáli fémek sói 

lúgozódhatnak ki és juthatnak a talajba, illetve a talajvízbe. Az alkáli földfémek sóinak az 

anionoktól függően van oldhatósága.  Egy vegyértékű anionokkal alkotott sóik, jól oldódnak 

vízben. Lényegesebben lassúbb tempóban mosódnak, ki avagy jutnak alsóbb rétegekbe a 

karbonátok. Nagyon erős kilúgozáskor az agyagásványok is lemosódnak, szélsőséges 

esetekkor pedig az agyagfrakció szétesik vas- és alumínium-hidroxiddá, illetve 

kovasavakra. Az agyagosodás a kilúgozás mellett meghatározó folyamata az erdőtalajok 

képződésének. Előfeltétele az agyagosodás folyamatának az agyagásványok alapjait 

tartalmazó ásványi összetétel, és a klimatikus jelleg és biológiai folyamat. Következménye a 

jobb tápanyagmegkötés és vízgazdálkodás, mert az agyag ezeket az anyagokat jól tudja 

tárolni.  Az ún. agyagvándorlás során az agyagos rész elmozdul, eredi helyéről a mélység felé, 

anélkül, hogy összetétele gyökeresen megváltozna. Ennek előfeltétele, az elmozdulást 

előidéző szerves és szervetlen anyag képződése, legalább gyengén savanyú kémhatás és 

kilúgozási szintből, a felhalmozódási szint felé tartó állandó vízáramlás. Következménye a 

felső szintek elszegényedése, az alattuk lévő gazdagodása az agyagban, azaz a textúr 

differenciálódás. 

A szélsőségesen savanyú és durva szemcséjű vagy köves erdőtalajoknál következhet be az 

ásványi anyagok alkotóelemeikre való felbomlása (kovavasra, alumíniumra, vasra), ez a 

podzolosodás, avagy az agyagszétesés. A szétesést követően a vas és az alumínium a helyéről 

a szerves anyagokkal együtt a mélyebb rétegekbe halmozódik fel. Következménye, hogy a 

feltalaj tápanyag hiány miatt elkezd kipusztulni és savanyodni. 

Homokos talajképző kőzeten, a tagolódás után felhalmozódási szintek jönnek létre, a feltalaj 

alatt vöröses-barnás csíkok formájában mutatkozik meg. Előfeltétele ennek a jelenségnek a 

gyengén- vagy közepesen savanyú közegben az agyagelmozdulás, valamint megfelelő 

oxidációs és diffúziósebesség viszonyok. A glejesedés (redukció) az időszakos és a helyi 
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redukció oka, a talajréteg vízgazdálkodása közötti különbség hatására kialakuló 

levegőhiányos állapot. Kialakulásának előfeltétele a víztorlódás, amely nagyobb csapadék 

következménye. E folyamat hatására időszakos talajvízréteg alakul ki a nedves évszakokban, 

mely a nyári hónapokban eltűnik.  

Tőzegesedéskor a lápok növényvilágának (láperdők fái, cserjék, sás, nád, moha, fű) 

pusztulásából humuszvegyületek, humitok, keletkeznek. Kezdetben oxigén jelenlétében, 

majd a rétegek süllyedése után, teljesen elzártan, gombák, baktériumok biokémiai hatásainak 

kitéve alakul. A tőzegesedés addig tart, amíg lépést tart a növényzet fejlődése a süllyedéssel. 

7.4 Az élővilág szerepe a talajképződésben 
Dokucsajev, (1846-1903) orosz természettudós. A talajtan, mint önálló tudományágnak a 

megalapítója. Elsőként adata meg a talaj tudományos értelmezését. Az élő és az élettelen 

természet valamennyi elemének a kölcsönhatásáról fogalmazta meg elméleteit. Megállapította 

a talajok sávos térbeli rendjét, és ezzel a természeti földrajzban az éghajlatövekből következő 

törvényszerűségek (zonalitás) tanának megalkotója. 

Öt talajképző tényezőt különböztetünk meg egymástól: 

1. a növényzetet 

2. az éghajlatot 

3. a domborzati és hidrológiai viszonyokat 

4. a talajképző kőzeteket 

5. a talaj korát 

A természetes növényzet talajra gyakorolt befolyásának megítélésénél a makroszervezetek, 

makroflóra és a mikroflóra (a növényvilág mikroszkopikus tagjainak, mint pl.: baktériumok, 

gombák, moszatok, összessége) együttesét szokták figyelembe venni. 

Az összefüggő erdőségek csak csapadékban gazdag vidékeken alakulnak ki. Mivel a fás 

növények hosszú életűek és gyökereik is csak hosszú idő után halnak el, a fák gyökérzete 

figyelemre méltóan nem gazdagítja a talaj szerves anyag tartalmát. A növénymaradványok, 

mint a levelek, a gallyak, vagy éppen a kéreg a talaj felszínén avartakarót alkot. Az avar 

bomlása a felszínen kezdődik meg. Ebben a folyamatban legfőképpen aerob (oxigént 

igénylő) mikroszervezetek vesznek részt. A szerves bomlástermékek jobbára a felszínről 

kerülnek be a talajba. 

Az aljnövényzet nélküli fenyvesek gyantás talajtakarója kationokban (pozitív töltésű ion) 

szegény. A felhalmozódott szerves anyagot főként gombák bontják le, melynek 

következtében elsősorban savanyú bomlástermékek (csersav, savanyú humuszanyagok) 

keletkeznek. A tűlevelű erdőkkel borított talajterületeken intenzív savanyú kilúgozás a 

jellemző, s ennek következményeképp ún. podzol talajok képződnek. 

A bükkösök, tölgyesek vagy más zárt szisztémájú lombhullató erdők alatt, az avar réteg 

elbontása máshogy zajlik, mint a fenyvesek esetében. A lombhullató gyökérzet mélyebbre 

hatol, mint a fenyőké, és némiképp több kalciumot és magnéziumot képes beépíteni évente 

megújuló lombállományába. Ezen anyagok jelenlétében nem képes kialakulni olyan savanyú 

kémhatás, mint a fenyvesek esetében. A szerves anyagok lebontásában viszont nemcsak a 

gombák, hanem az aerob baktériumok is jelen vannak.  A lombhullatók alatt képződött barna 

erdőtalajokban a humifikációs (humuszképződés) termékek kevésbé savanyúak, s a 

kilúgozás is mérsékeltebb. Általánosan elmondható, hogy a podzolosodás mértéke, és 

eshetősége a jegenyefenyők, lucfenyők, tölgyesek és bükkösök sorrendjében fokozottan 

csökken. 
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A szubtrópusi és trópusi erdők alatt alakulnak ki s vörösföldek valamint a plintit avagy 

trópusi talajok.  A plintitek erősen mállott, vas- és alumíniumoxidban bővelkedő, vörös vagy 

vöröses színű talajok. 

Az egynyári és az évelő növények, évről-évre új gyökérzetet fejlesztenek, s így előnyös 

feltételeket nyújtanak a szerves anyag talajban való felhalmozódásához. Folytonosan, de 

legalább az év nagy részében sekély vízborítás alatt álló területek, a lápi növényi 

formációknak ad otthont. Az elhalt mocsári növényzet a víz alatt, anaerob (oxigénmentes) 

közegben, csak lassan bomlik, és idővel tőzeg formájában halmozódik fel. A csapadékbőség 

és a kationszegény környezet, a nedvességnövelő mohafélék (Sphagnum moha, stb.) 

megtelepedésének kedvez (mohalápok). Magyarországon főként a sekély tavak, öblök vagy 

vízzel telt mélyedések fokozatos feltöltésével, s az erre jellemző mocsári növényzet (sás, nád, 

gyékény, káka, stb.) megtelepedésével párosult ingoványképződés jellemző (rét- vagy 

síklápok). A réti növényi formációk mélyebb fekvésű, magas talajvizű és/vagy időszakosan 

vízzel borított területek vegetációja, melyekben nagyrészt évelő gyep a jellemző. A növényi 

maradványok lebontása jobbrészt anaerob folyamat során megy végbe. A növényzet nagy 

gyökértömegű gyökeret gyarapít, az elhalt szerves maradványok azonban a túl nedves 

talajban nem tudnak megfelelő tempóban bomlani. Emiatt a réti növényzet alatt aránylag nagy 

szervesanyag-tartalmú talajok létesülnek, a felhalmozódott humusz minősége ellenben 

gyenge. 

 A mérsékelt övi füves puszták (sztyeppek, prérik) jellegzetes növénytársulása a sztyeppi 

növényi formációk. Szárazságtűrő (xerofita) évelő és egynyári füvekből, továbbá 

pillangósokból áll. A növényzet sűrű gyökérzete miatt minden évben jelentős mennyiségű 

szerves anyag kerül a talajrétegekbe. Ezen anyagok elbontását aerob baktériumok végzik, 

melyek jó minőségű humuszanyagokat állítanak elő. A sztyeppi formációk alatt kiváló 

minőségű, vastag humuszos rétegű csernozjom talaj, a szárazabb sztyeppeken pedig 

úgynevezett gesztenyebarna talaj jön létre. Jellemző a száraz klíma alatt megtelepedett 

xerofita és halofita (sótűrő) növények asszociációja, humuszban igen szegény, de ásványi 

sókban gazdag, valamint a barna és szürke félsivatagi talajok jellegzetes növényzetei 

(félsivatagi növényi formációk).  

Fontos szerepe van a talajfaunáknak a talajképződésben. A férgek közül elsősorban a 

földigiliszta talajra gyakorolt befolyását kell kiemelni.  Jó vízellátottságú, jól szellőző 

talajokban szaporodik, s a talaj szerves anyagainak aprításával, átalakításával, valamint a 

járataik létrehozásával jelentősen hozzájárul a jó minőségű talajszerkezetek kialakulásához. 

Az ízeltlábúak és a talajban élő csigák járatai a vízmozgási feltételeket elégítik ki, 

elpusztulásuk után pedig testük bontható szervesanyagként szolgál. Az elpusztult csigák 

kalcium-karbonáttal is gazdagítják a talajt a mészvázaik által. A gerincesek, leginkább a 

vakondok, a rágcsálók (ürge, hörcsög, pocok, stb.) és a hüllők (gyíkok) szerepe a talaj 

keverésében, azonkívül járataik vízvezető hatásában nyilvánul meg. A rágcsálók a csernozjom 

talajokon szaporodnak el nagyobb mértékben, s kedvező talajlazító hatásuk mellett, nagy 

károkat okoznak a termésben. 

Az éghajlat túlnyomóan közvetve, a növényzeten keresztül hat a talaj képződésére. A klíma 

elemei közül a talajképződés szempontjából legjelentősebb szerepe a hőmérsékletnek, a 

csapadéknak és a párolgásnak van. Ezek szabják meg, hogy milyen természetes növényzet 

alakulhat ki az egyes területeken, ill. befolyással vannak a fizikai és kémiai mállás erősségére 

is. A növényi zónákkal szoros összefüggésben vannak a talajzónák is. Északról dél felé 

haladva törvényszerűségeket fedezhetünk fel a növényzet és a talaj típusai között. A 

klímazónákra jellemző növénytársulások alatt képződő talajokat zonális talajoknak 

nevezzük. Ezek a talajzónák azonban nem megszakítás nélküli összefüggő területek, ugyanis 

a tengerek közelsége vagy a magas hegységek megszakítják az egyenlítővel párhuzamos 
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klíma- és növényövezeteket. Más helyeken az erős vízhatás, vagy egyedi talajképző kőzetek 

miatt megváltozik a növényzet és az éghajlat, ún. hidromorf (réti, láp, szikes) és kőzet talajok 

(intrazonális talajok) képződnek. Az azonális talajok azok, melyeknél a fő környezeti hatást 

nem lehet megállapítani. Ilyenek pl.: a nyers ártéri üledékek, valamint a futóhomok talajok.  

A domborzat (relief) a felszín függőleges kategorizáltsága. Megkülönböztetünk makro-, 

mezo-, mikrodomborzatokat. A makroreliefek a felszín hegyekre, völgyekre és síkságokra 

való osztása, vagyis több száz, ill. több ezer méteres szintkülönbségek feltagolása. 

Dokucsajev és tanítványai mutattak rá arra, hogy a magas hegységek a szintvonalakkal 

párhuzamosan is növényi zónákra oszthatóak, s ennek megfelelően különböző talajzónákra is. 

A hegycsúcs felé haladván a hőmérséklet csökken, a csapadék pedig nő. Az egyenlítővel 

párhuzamos zónák rendszerét vízszintes (horizontális), a hegyvidékeken tapasztalható zónák 

egymásutániságát pedig függőleges (vertikális) zonalitásnak nevezték el.  

A domborzatnak megfelelően alakul a felület vízrajza is. A talaj felszínére jutó csapadék, ha 

ritka növényzet fedi a hegyoldalt, jelentős talajpusztulást (eróziós károkat) okoz. 

A mezorelief a terület hullámosságát jelenti (néhány méteres, vagy néhány 10 méteres 

magasságkülönbségek). A hullámos felszín a talajképződés feltételeit úgy módosítja, hogy a 

talajvíz szintjének felszínhez viszonyított mélységét megváltoztatja. 5-6 méter mélyen 

elhelyezkedő talajvíz nem képes a növényzet gyökérzetét megnedvesíteni. Az ilyen 

területeken a csapadékvízből élő mezőségi fűvegetációk települnek meg. A négy méternél 

közelebb fekvő talajvíztükör viszont fontos szerepet játszik a talaj képződésében. Azokat a 

talajokat melyeknek kialakulása a víz hatásával szorosan összefügg, ill. a vízminőség fontos 

szerepet játszik kialakulásukban, hidromorf talajoknak nevezzük (pl.: láp talaj, csernozjom 

talajok, stb.) 

A mikrorelief a felszínen előforduló néhány cm-es vagy dm-es magasságkülönbségek. Ezek 

a nem túl nagymértékű magasságeltérések. A csapadék felszínen való eloszlását 

befolyásolják, ami egyetlenné teszi a víz talajba való beszivárgását. Ilyen területeken könnyen 

létrejön az időszakos területi vízállás, ugyanis a magasabb területekről az alacsonyabbak felé 

folyik a víz, így a talajképződés a réties területek kialakulásához vezethet.  Ha az összegyűlt 

területeken a vizek sósak, és nátriumionokat tartalmaznak, az ismétlődő bepárlódás, és az 

újabb vízösszefolyás következményeképp a talaj felülről szikesedhet. Ilyen esetekben 

patkásodás is előfordulhat, ami a víz és a szél, romboló munkájának az eredménye.  

Az alapkőzet, amelyen a talaj kialakul, bizonyítottan befolyásolja a talajok tulajdonságait, de 

egyes szélsőséges kivételektől eltekintve, nem olyan arányban, hogy ez megszabná a sajátos 

fizikai és kémiai tulajdonságokat, illetve a talaj típusát. Általában elmondható, hogy 

ugyanolyan alapkőzeten egymástól eltérő, másrészt különböző minőségű talajképző 

kőzeteken azonos talajtípusok keletkezhetnek. Az első esethez említhető, hogy azonos 

minőségű kőzetmaradványokon (lösz) csernozjom-, erdő-, vagy réti talajok keletkezhetnek, a 

helyi talajképző tényezők hatására. Az alapkőzetek általában nem akadályozzák meg az 

éghajlat és a növényi társulások által kialakított talajképződési folyamatokat, csak módosítja 

azok hatását. Vannak viszont olyan kőzetek, melyek jellemző módon alakítják a rajtuk lévő 

talajok jellegét. Ezek közzé tartozik a mészkő, amelyen a fás növényzet alatt olyan fekete 

színű (ún. redzina) talajok alakulnak ki amelyek, CaCo3 hatására, lényegesen eltérnek a más 

kőzeteken képződött erdőtalajoktól. Ilyen talajképző kőzet hazánkban a riolittufa is, mely 

Tokaj vidékén agyagos, vörös nyiroktalajt képez. Azokat a talajokat, melyek jellemzőit 

erősen befolyásolja az alapkőzetük, - a mai genetikai osztályozási rendszer szerint - litomorf 

(kőzethatású) talajoknak nevezzük.  

A talajok képződéséhez, az egyes talajtípusok keletkezéséhez idő szükséges. A talajképződés 

kezdete óta eltelt, években kifejezhető időt az adott talaj abszolút korának tekintjük.  Az 
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azonos abszolút korú talajoknak a fejlődési állapota eltérő lehet.  Van ahol a talajokra 

jellemző tulajdonságok jobban megtalálhatóak, máshol bizonyos folyamatok csak 

korlátozottan érvényesülnek. Ennek oka az lehet, hogy a talajképző kőzetek eltérő kalcium-

karbonát tartalmúak, illetve, a CaCo3 hiánya, vagy a víz ellátottságbeli különbségek.  A 

késleltető, vagy gyorsító folyamatok jelenléte miatt két hasonló talaj, azonos idő alatt, eltérő 

fejlődési állapotot mutathat, azaz különböző lehet a talajok relatív kora.  

A talajképző tényezők tárgyalásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi 

tevékenységeket, melyek a talajt befolyásolják. Az emberiség, élete során mindig igyekezett 

környezetét megváltoztatni, saját igényeihez megfelelően formálni. A környezetre gyakorolt 

hatás annál nagyobb minél fejlettebb a társadalom, a technika. Napjainkban az emberi 

tevékenység a talajfejlődés irányának a megváltoztatására is képes. A vízszabályozások, a 

vízrendezések, a talajjavítások, a tereprendezések, a műtrágyázás, az öntözés útján 

igyekszünk a talajt (jobb esetben) a megfelelő irányba megváltozatni. A hibás gazdálkodás 

viszont nagymértékben csökkenti a talaj termékenységét. A talajművelés elsősorban a 

talajpusztulás megelőzésére szolgál. A talajművelés a talaj gyakran művelt rétegének, esetleg 

mélyebb rétegeinek művelő-eszközzel végett fizikai állapotváltoztatása. Célja, hogy 

fenntartsa a rétegek közötti nedvességforgalmat; a levegőforgalmat kedvezően befolyásolja; 

megfelelő biológiai aktivitás elérése; és a talaj felszínének és szerkezetének védelme. 

Talajjavítást is végezhetünk, mely folyamatot gyakran szikes és savanyú talajokon szoktak 

alkalmazni. A talajjavításnak nevezhetjük az általában mezőgazdaságban alkalmazott 

agrotechnikai eljárásokat, mint a vetésforgót vagy a talajjavító növények alkalmazását is.   
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8 Növények és mikrobák kapcsolata 
Arisztotelész úgy tartotta, bármely száraz anyag amely nedvessé válik, és bármely nedves 

anyag amely szárad, állatokat hoz létre. A XVII. század második és a XVIII. század első 

felében megszaporodik a mikroszkopikus megfigyelések száma, nyilvánvalóvá vált a 

mikroorganizmusok létezése. 

A mikroszervezetek fejlődését és tevékenységét legjobban biztosító élőhely (biotop) a talaj.  

Az emberi táplálkozást túlnyomó részben a mikroszervezetek talajbeli tevékenysége 

biztosítja. A talajlakó mikroszervezetek elterjedése főként a talaj típusától, annak nedvesség 

és hőmérsékleti jellemzőitől függ. Általában a talaj legfelsőbb rétegében találjuk a legtöbb 

mikroszervezetet, számuk a talaj vastagságának növelésével egyenes arányban csökken. A 

mikroorganizmusok ilyen jellegű alakulása a talajrétegekben összefüggésbe hozható az 

oxigéntartalom csökkenésével. Ebből a megállapításból az is következik, hogy az aerobok 

száma a mélyebb talajrétegekben csökken, ellentétben az anaerobok számával, amely 

viszonylagos növekvő tendenciát mutat. Tehát a mikroorganizmusok elhelyezkedését a 

földben elég sok tényező határozza meg: talajtípus, hőmérséklet, nedvességtartalom, 

fényviszonyok…stb. Az élettelen természetnek a mikroszervezetekre gyakorolt hatása és 

visszahatása, valamint a mikroszervezetek egymás közötti viszonyának megismerése és a 

mikro- és makroszervezetek közötti hatások ismerete elengedhetetlen az élővilág 

működésének megismerésében. 

 A mikroszervezetek számos faja  nem él elkülönülve az őket körülvevő fajoktól. 

Csoportosíthatjuk az együttélési formákat: 

1. Metabiózis: (egymást követő életműködés), amit az jellemez, hogy az egyik faj 

élettevékenysége elősegíti a másik fejlődését. 

2. Antagonizmus vagy antibiózis: valamely mikroszervezet gátolja a másik 

mikroszervezetnek, vagy több más mikroszervezetnek a fejlődését, olyan anyagok 

termelésével, melyek más mikrobák egyes fajainak élettevékenységére kedvezőtlenek, 

vagy koncentráltan ölő hatásúak. 

3. Szimbiózis: kölcsönösen egymást segítő szoros együttélés, melyben morfológiailag is 

szoros kapcsolat lehet (mikroszervezetek és magasabb rendűek között). 

4. Parazitizmus: olyan együttélés, melyben az egyik résztvevő a másik rovására él, 

egészen a partner megsemmisüléséig. 

8.1 Metabiózis 
Nagyon fontos jelenség mely főként a talaj életében játszik igen fontos szerepet. Ezzel 

magyarázhatjuk a mineralizáció (szerves vegyületek szervetlenné való leépítése) folyamatát, 

amely gyakran igen gyors lefolyású. A talajban az aerob szervezetek hasznosítják az oxigént 

és teszik lehetővé az anaerobok élettevékenységét.  

Vinogradszkij (1856-1940) rámutatott arra, hogy két különböző baktériumféleség közvetlenül 

egymást követő reakcióval oly hatékonyan alakítja át a talajban az ammóniát, hogy kimutatni 

már csak a nitrátot tudta. Az egyik baktériumféleség a Nitrosomonas , a nitritet rögtön nitráttá 

alakítja át (Vinogradszkij, 1892). Az ammóniának nitritté való átalakításakor sokkal több 

energia szabadul fel, mint nitritnek nitráttá való átalakításakor. A folyamat a következőképpen 

megy végbe: 

2 NH3 + 3 O2 = 2 NHO2 + 2 H2O + 158 cal 

2 HNO2 + O2 = 2 HNO3 + 48 cal 
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Vinogradiszkij az általa kidolgozott szilikagéles eljárással határozta meg  a fajokat és azok 

ismertetett tevékenységét. Az eljárás lényegét képező szilikagélt ellátta tápsókkal és a tápsók 

változtatásával különítette el az egyes fajokat, ezután tisztázta a fajok tevékenységét. 

Az ammóniát a nitrogénciklus első lépéseként fixálódott elemi nitrogén révén létrejött szerves 

nitrogén bomlása adja. Például a talajba kerülő növényi részek bomlása során az ammónia 

felszaporodik és ha van elegendő oxigén, akkor az nitritté és nitráttá oxidálódik. Az oxidációt 

a Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. 

NH4
+ + OH- + 1,5 O2 Nitrosomonas → NO2

- +H+ + 2H2O NO2
- + 0,5O2 Nitrobakter → NO3 

Látható az egyenletekből, hogy a nitrifikáció a talajból jelentős oxigénmennyiséget fogyaszt 

el. 1g NH4
+ oxidálásához 4,57 g O2 szükséges. Ez a két baktérium szigorúan kemoautotrof 

szervezet, azaz szénforrásként kizárólag szervetlen szenet használnak, ha nagy mennyiségben 

található a szerves szén környezetükben, nem is szaporodnak. Ennél az oknál fogva a szerves 

szén tartalom, azaz a BOI csökken és a nitrifikációs folyamat csak később kezdődik. Az 

ammónia-nitrit  és a nitrogén-nitrát átalakulás optimális körülményei eltérnek egymástól. Az 

ammónia-nitrát folyamat pH függő, az ammónia átalakulása 8-9,5 pH között megy végbe a 

leggyorsabban.  

A két folyamat hőigénye is eltérő; a nitritképzők nem szeretik a hideget, 10 °C alatt a 

Nitrosomonas működése lelassul. De a szerves-nitrogén bomlása ammóniáig 

(ammonifikáció) hidegben is megtörténik, ezáltal 10 °C alatt az ammónia "relatíve feldúsul". 

Ez vezet ahhoz, hogy télen, ugyanolyan terhelés mellett mindig magasabb az 

ammóniatartalom, mint nyáron. A természetes vizekben szintén tetten érhető a jelenség. Az 

ammónia Dunában mért nyári átlagértéke 0,5 mg/l, míg a téli értékek elérik a 3 mg/l 

koncentrációt is. 

A ammónia-nitrit átalakulás pH és hőfok függésén túlmenően a reakciók időigénye is eltérő. 

Sokkal gyorsabban szaporodik el a Nitrobakter, mint a Nitrosomonas, az ammónia-nitrit 

átalakulás mindig lassabb folyamat, mint a nitrit-nitrát szakasz. A nitrit a vizes rendszerekben 

soha nem szaporodik fel, mert rögtön tovább bomlik nitráttá és így csak kis mennyiségben, 

átmenetileg mutatható ki.  

Az azotobakter és a cellulózbontó baktériumok között szintén metabiózis viszony áll fent. 

A talajban a cellulóz adja a leggazdagabb szénforrást. Az azotobakternek nitrogénmentes 

vegyületekre, közöttük cellulózbontási termékekre van szüksége, hogy képes legyen lebontani 

a cellulózt. A cellulózbontó baktériumok szállítják az azotobakter számára a 

cellulózszármazékokat. Ha ezek a bontási termékek felhalmozódnának a talajban, akkor a 

cellulózbontók károsodnának tőle. Szerves savak okoznák a károsodást, melyek akadályozzák 

a cellulózbontók anyagcseréjét, azonban az azotobakter ezeket a szerves savakat lebontja 

széndioxidra és vízre. 

Tehát a cellulózbontási termékek az azotobakter számára szénforrásként igen fontosak, de 

már bizonyos fokban a szimbiózis jellegét adja az a körülmény hogy a szerves savak 

felhasználása előnyt jelent a cellulózbontóknak, mérgezésmentes környezetet biztosítva nekik 

a további cellulózbontáshoz.   

8.2 Antagonizmus, Antibiózis 
Gale 1887-ben leírta, hogy a Micrococcus pyrogenes tenyésztés közben akadályozza a 

Bakterium putidumot. Pasteur a Bacillus brevisről állapította meg, hogy akadályozza a lépfene 

bacilusát. Egyes baktériumok tenyésztésük közben akadályozzák a velük együtt tenyésztett 

más baktériumok szaporodását. Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy az 

akadályozási tényező valamilyen anyag és nem táplálkozási konkurencia eredménye. Az első 
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ilyen anyagot a Pseudomonas pyocyanea tenyészetéből nyerték és a pyocianáz nevet adták 

neki. Enzim természetű anyag, tekintve, hogy lizáló tulajdonságát állapították meg. 

Felhasználása főként az első világháborúban bizonyult hasznosnak, a gennyes sebek 

fertőtlenítésére használták. Belsőleg, toxikus tulajdonsága miatt gyakorlatilag nem volt 

felhasználható, vagy csak igen kis mértékben. A szovjet Nahivovszkaja több Actinomycesnél 

figyelte meg ugyan ezt a jelenséget. Számos kutató több penészfajnál állapított meg hasonló 

gátló tulajdonságot. Egy véletlen során új lendületet kapott e terület kutatása. 1929-ben egy 

angol mikrobiológusnak, Flemingnek véletlenül befertőződött egy szilárd táptalajon 

tenyésztett Staphilococcus kultúrája Penicillium notatummal. A kifejlődött gombatelepek 

mellett kipusztultak a Staphilococcus aureus telepek. A Penicillium notatum valamilyen 

baktériumölő anyagot juttatott a tenyészetbe. Bebizonyosodott, hogy a baktériumölő anyagot 

a gomba termelte. A gombának a vegyület termeléséhez megfelelő tenyész körülményekre 

van szüksége. Sajnos az anyag meglehetősen hőmérsékletfüggőnek (termolabilisnak) 

bizonyult, így több mint 10 évig nem sikerült izolálni. 1940-ben  négy oxfordi kutató közös 

munkájának eredményeként áthidalták a nehézségeket és feltárták a szerkezetét. Fermentléből 

szerves oldószerrel extrahálták a hatóanyagot és átvitték vízbe, azután 40 °C hőmérsékleten 

bepárolták. A kapott anyag sárga színű volt, mely száraz hűvös helyen pár hónapig eltartható 

volt. Az anyagnak a penicillin nevet adták. Kezdetben főleg csak háborúban sérült katonáknak 

adták, de olyan kevés állt rendelkezésre belőle, hogy a vizeletből visszafogták új extrakcióra. 

A penicillin főként Gram-pozitív baktériumok ellen használható, de coccusoknál Gram-

negatívok ellen is eredményes. Nagyon érdekes hogy az igazán jól használható 

antibiotikumok nem a penészgombák közül kerülnek ki, hanem a Streptomycesek közül. A 

legjobban ismert ezek közül a streptomycin, amit Waksman a híres talajmikrobiológus és 

társai izoláltak. 1944-ben a Waksman és Henrici által Streptomyces griseus sugárgomba egyik 

törzséből. A Streptomyces griseus cukrokat, keményítőt bont, a zselatint folyósítja. Oldékony 

pigmentet képez. Aerob. Streptomycint növényi fehérje, vagy fehérjeszármazék jelenlétében 

25-28 °C-nál képez a termelésre alkalmas törzs. Tőzegben, talajban, sekély vizek parti részén, 

valamint porban egyaránt előfordul. Az antibiotikumok felfedezése az orvostudomány egyik 

hatalmas lépése a mikrobák elleni védekezésben. Azonban figyelembe kell venni, hogy a 

korábban 7-8 éve bevezetett antibiotikumokkal szemben is veszélyes mértékben kialakult 

egyes baktériumok rezisztenciája. Meg kell említeni, hogy a rezisztensé vált baktériumok 

elleni védekezés az újabb és újabb antibiotikumok felkutatását követeli meg; azonban az is 

igaz, hogy a rezisztensé vált törzseknek más antibiotikumokkal szemben fokozódik az 

érzékenységük. Az antibiotikumok több területen is elterjedtek, gondoljunk pl.: a 

gyógyászatban alkalmazott készítményekre, vagy az állattakarmányozásra, ahol szintén kezd 

egyre elterjedtebb lenni, vagy akár a legújabb növényi kutatásokra, amelyekkel lehetséges a 

növényi kórokozók, a növényi kártevők ellen is sikeresen fellépni. Egyes génkutatásokkal 

akár maguk a növények állíthatják elő maguknak a fertőzések és kártevők ellen a 

védekezéshez szükséges anyagokat, antibiotikumokat. Azonban felmerül néhány igen fontos 

kérdés: a felhasználható antibiotikumok megfelelő koncentrációban ártalmasak-e a növényre, 

a másik fontos kérdés az, hogy a növénybe jutott antibiotikumnak milyen következményei 

vannak, elraktározódik-e, valamint ha elraktározódott, akkor a növény fogyasztásának milyen 

következményei vannak az élő szervezetekre? Ezek az un. génmódosított fajok (GMO : 

Genetically Modified Organism) használata számos, indokolt vitát vált ki a szakemberek és 

laikusok között egyaránt. 

8.3 Szimbiózis 
A szimbiózis a kölcsönös hasznosságon alapuló együttélés. Különböző csoportokra osztható 

fel:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism
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1. Baktériumok és baktériumok között, valamint baktériumok és egyéb 

mikroorganizmusok között. 

2. Gombák és algák között. 

3. Baktériumok és növények gyökerei között. 

4. Actinomycesek és növények gyökerei között. 

5. Gombák és növények gyökerei között. 

6. Állatok (bélszakasz) és mikroorganizmusok között. 

Az első pontban feltüntetett szimbiózisra példa a cellulózbontó baktériumoknak más 

baktériumokkal való együttélése. A cellulózbontást ilyen típusú szimbiózisban egyidejű 

denitrifikációval anaerob körülmények között két fajta baktérium hajtja végre, az aerob 

cellulózbontó és az anaerob denitrifikáló baktérium. A cellulóz fontos szénforrás, a 

cellulózbontó a cellulóz bontási termékeiből biztosít a denitrifikáns számára organikus 

szénforrást, a denitrifikáló baktérium cserébe az aerobnak szükséges oxigént kap (N2O: 

„kéjgáz” formában). Az említett Azotobacter és cellulózbontók közötti kapcsolatot is több 

mikrobiológus ilyen vonatkozású szimbiózisnak tekinti. Az együttélés egy fajtája a fák 

szétroncsolását végző gombák és egyes baktériumok között fennálló szimbiózis, melyben a 

baktériumok biztosítják a gomba fejlődéséhez szükséges organikus anyagot, a gomba pedig 

lebontó tevékenysége révén szénforráshoz juttatja a baktériumokat. 

A gombák és algák közötti szimbiózisra a legmegfelelőbb példa a moszatok és gombák között 

kialakult igen szoros együttélés. A zuzmók egysejtű vagy fonalas kék- vagy zöldmoszatok és 

főként tömlősgombák együttéléséből kialakult szervezetek. A fotoszintézisre képes 

moszatsejtek autotróf, a gombafonalak heterotróf anyagcserét tesznek lehetővé. Ismerünk 

olyan zuzmókat, amelyekben a moszatsejtek és a gombafonalak szabadon élnek egymás 

mellett. Például a kocsonyás zuzmófajok. Léteznek olyan fajok is, amelyekben a moszatot 

szorosan közrefogó hifafonalak mélyen behatolnak a sejtek belsejébe. Más típusukban a 

moszatsejteket a gombafonalak lazán közrefogják, például számos kéregzuzmó esetében. A 

zuzmók teleptestét kívülről tömören rendeződött micéliumból álló gombakéreg védi. Főleg 

ivartalanul, leváló teleprészletekkel, izídiumokkal, szorédiumokkal szaporodnak. A zuzmó 

heterotróf részei a gombafonalak, autotróf részei pedig a kékbaktériumok vagy a zöld 

moszatok. 

A legismertebb szimbionták a Rhizobiumok (Bacillus radicicola, Bacterium radicicola, 

gyökérgumó baktérium), melyet először Beyerinck izolálta tiszta kultúrában 1888-ban. A 

Bacillus radicicola egy nitrogénkötő baktérium, mely a pillangósok gyökerein él. 

Hellriegelnek sikerült beigazolnia, hogy a hüvelyesek gyökérzetén képződött gumócskák az 

előidézői a talaj termékenyebbé válásának, mivel a népi hagyomány is úgy tartotta, hogy a 

hüvelyesek termesztése után a talaj termékenyebb. Ezek a gumócskák a talajból behatoló 

baktériumokkal vannak tele. A baktériumok a sejthártyákat helyileg feloldják, ennek 

következtében a környező szövetek gyors burjánzásba kezdenek. Így képződik a növény 

gyökerein a gumó, amelynek növényi sejtjei továbbra is élnek. A gumót alkotó baktériumok 

eleinte parazita módon élnek együtt a növénnyel, azonban később a levegő szabad nitrogénjét 

oly mértékben kötik meg, hogy a növény számára is bőségesen biztosítják azt. A hüvelyes 

növények a szimbiózisnak, tehát a magas nitrogénfelvételnek köszönhetik magas 

tápértéküket. 

A gyökérszimbiózis egyik következő lehetséges kialakulása a mykorrhiza gomba és a növény 

gyökere között létrejövő együttélés. A mykorrhiza elnevezést Frank 1885-ben írta le először, 

német erdőkkel kapcsolatos munkájában. A mikorrhizák főbb típusai az arbuszkuláris, ekto- 

és ektendo-mikorrhizák, valamint elkülönítették a gazdanövények alapján az arbutoid-, 

erikoid- és orchid-mikorrhizákat. Az egyes típusokra jellemző, hogy milyen gomba taxon 

és növénycsoport képzi őket. A mykorrhiza fő funkciója a növény szempontjából a humusz 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizmusok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cianobakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6ldmoszatok
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6ml%C5%91sgomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Autotr%C3%B3fia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gombafonal&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Heterotr%C3%B3fia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyagcsere
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teleptest
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mic%C3%A9lium&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivartalan_szaporod%C3%A1s
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ammonifikálása. Sok növényről vannak mikorrhizáltságukra vonatkozó adatok, de annak a 

tulajdonságnak, hogy egy növény képez-e mikorrhizát, és ha igen, milyen típusút, mind az 

egyed, mind az egyed feletti szinteken megnyilvánuló magas variabilitása miatt sok 

információra lenne még szükség, hogy alaposabban megismerjük különböző típusainak 

gyakoriságát. Erre a típusú szimbiózisra jó példa a bükk mykorrhizája, melynek 

jellegzetessége a korall alakú gyökércsúcs, valamint a gyökércsúcsot körülnövő gomba. 

Az égerfák (Alnus sp.) és ezüstfák (Elaeagnus sp.) gyökerein bizonyos Actinomycesek élnek 

szimbiózisban (pl.: Actinomyces alni). Ezek nitrogénkötő sugárgombákhoz tartozó 

baktériumok. Az általuk létrehozott gumókat rhizothamiumoknak, gyökérdaganatoknak vagy 

gombalakásoknak nevezik. A gyökérgümőknél nagyobb, ökölnyi nagyságú képződmények. 

A szimbiózisnak számos típusa ismert főleg a cellulózbontó baktériumok között, a cellulózt 

fogyasztó rovarok bélfalában. Az Azotobakterhez hasonló szervezetek alkotják ezt az igen 

jelentős szimbiózist. Ennél is fontosabb azoknak a mikroorganizmusoknak a szerepe, amelyek 

bizonyos állatok bélflóráját alkotják. Az állatok egyes béltraktus-szakaszainak lumenjében 

élő mikroszervezetek egészséges bélműködés esetén létfontosságú feladatot látnak el. Az 

emlősök esetén ezek a baktériumok főként az első táplálkozás során jutnak a béltraktus 

megfelelő szakaszaiba, a bélbe, vagy a gyomorba. A bélbaktériumok közül kiemelendő az 

Eserichia coli bélbaktérium, amely a meleg és hidegvérű állatok, valamint az ember 

bélrendszerében is jelen van. A bélbaktériumok szabályozzák a lebontási folyamatokat, 

valamint a K-, B6-, B12-vitaminok szintetizálását. Ezen vitaminok fontossága 

megkérdőjelezhetetlen, de sem az állatok, sem az ember önmaga nem képes szintetizálni. Az 

E. coli ezen kívül gátolja a rothasztó baktériumok tevékenységét, ezzel egyensúlyt alakítva ki 

a gyomor illetve bélrendszerben. Egyes esetekben parazitaként van jelen a szervezetben. A 

bélben és húgyutakban jelen lévő E. coli krónikus hasmenést és magas lázas állapotot vált ki. 

A cellulózbontó baktériumok jelentőségét a kérődző állatok táplálkozásának hatékonyabbá 

tétele is bizonyítja. A szimbiózis e típusában az anaerob cellulózbontók a kérődzők 

bendőjében, a lovak, valamint a sertések vakbelében vannak jelen. Ezeknek az emlősöknek 

nincsen külön a cellulózbontásra specializálódott enzimük, tehát a baktériumok jelenléte 

elengedhetetlen. A cellulózbontáson túl a baktériumok hozzájárulnak a kérődzők 

fehérjeszükségletének kielégítéséhez is, hiszen nagy tömegük és állandó szaporodás jellemzi 

őket. 

8.4 Mikroszervezetek parazitizmusa 
A mikrobák parazita tevékenységének egyes formái mind az állatokon, mind a növényeken 

lényegesen különböző. Az orvosi mikrobiológia határozott fokozati különbséget tesz az 

élősködő (parazita) és kórokozó (patogén) fajok között, tehát lehet parazita egy 

mikroorganizmus, de nem vált ki kóros elváltozást. A növényvilág sokszínűségét bizonyítja, 

hogy a baktériumok, vírusok és a gombák között is találunk növényi parazitákat 

(pantogéneket). Legnagyobb jelentőségük a gombáknak van, tekintve változatos fejlődésüket 

és számukat. Kevésbé jelentősek a baktériumok és a vírusok. A vírusos növényi 

megbetegedések száma nagyobb, mint a bakteriális megbetegedéseké. A baktériumos 

megbetegedéseket a kiváltott hatás szempontjából négy csoportra osztjuk fel: 

1. Nedves rothadás 

2. Vezető edénynyalábok megbetegedése 

3. Tumoros megbetegedés 

4. Lokális léziók, foltosság 

Nedves rothadás következtében a kiváltó baktériumok extracelluláris enzimjeikkel kioldják a 

megtámadott növény sejtjeit összetartó pektinállományt, ennek következtében szeparált 
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növényi sejthalmaz keletkezik. A felbomló sejtekben megtelepednek a szaprofita baktériumok 

és gombák is. A fehérjebomlással ammónia szabadul fel, mely a még éppen maradt 

szomszédos sejteket tovább károsítja. A rothadó növényt jellemzi a kellemetlen szag. A szag 

azonban nem a kórfolyamatot kiváltó tevékenység követeztében jön létre. Ezt úgy derítették 

ki, hogy a kórfolyamatot kiváltó baktériumokkal izoláltan fertőztek, és ekkor a szag nem volt 

észlelhető. A szag másodlagos fertőzésből ered, azonban mivel a természetben nincsen izolált 

állapot, így hozzá tartozik a kórfolyamathoz. 

A vezető edénynyalábok megbetegedése úgy következik be, hogy bizonyos kórokozó 

baktériumfajok behatolnak, ott elszaporodnak, és a szaporodásuk következtében elzárják a 

nedvkeringést. A megtámadott növény nedvkeringésének elzárása a növény kipusztulásához 

vezet. 

A növény merisztéma-szövetébe behatolt baktériumok tumoros megbetegedést okoznak. 

Sejtnövekedési anyagot termelnek, aminek hatására képződik a daganatos vagy tumoros 

elváltozás. Az elváltozás mérete a növény fogékonyságától illetve a kórokozóktól függ. 

Számos kísérletet végeztek annak kiderítésére, hogy a növényi illetve állati tumor között van-

e bármiféle kapcsolat, azonban az állati, emberi tumor létrejöttét sokkal bonyolultabb 

körülmények eredményezik. 

A növényen a baktérium behatolási helyén bizonyos lokális lézió, foltosság alakul ki, pl. a 

levélen keletkező foltok is baktérium okozta növényi elváltozások. 

A bakteriális és vírusos növényi megbetegedésekért a leggyakrabban a rovarok tehetők 

felelőssé. Általában mechanikailag terjesztik a fertőző baktériumot és vírust azáltal, hogy 

rágószerveikkel roncsolják a növényt. Épp növények is fertőződhetnek, a talajvíz által. A 

talajban lévő fertőzött víz a növény gyökerein szívódik fel. A víz mellett egy másik gyakori 

hordozó a szél, amely főleg bakteriális fertőzések terjesztésében jelentős, vírusok 

terjesztőjeként kevésbé gyakori. A vírusok akár a pollennel is terjedhetnek. 

A növény megroncsolt felületén megjelenhetnek gombás fertőzések. A gombás 

megbetegedések előfordulásának lehetősége a növény legyengülésével, elöregedésével 

egyenes arányban megnövekedhetnek. A parazita jellegű gombák sok esetben az egészséges 

növényt támadják meg. A támadás a sztómán, epidermiszen, virágzaton, és gyökérzeten 

egyaránt előforduló, gyakori jelenség. 

Két fő típust különböztethetünk meg: ekto- és endoparazitákat. A két fő típus között sok 

átmenetet ismerünk. A lisztharmat-félék tipikus endoparaziták, melyek a növényeken élnek és 

a kutikulán keresztül bocsátják be a növénybe a hausztóriumaikat. Az endoparaziták a 

növények itercellurális járataiban élnek, és innen bocsátják hausztóriumaikat a sejtekbe. Az 

élősködő gombák legnagyobb része endoparazita. A gombák parazitizmusának két 

szélsőséges fokozatát ismerjük. Megkülönböztetünk alkalmi parazitákat, valamint a szigorú, 

vagy obligát élősködőket. Pleofág parazitának nevezzük, azokat az élősködőket, melyek nem 

válogatnak a növények között. Variációs statisztikával lehet kiértékelni, hogy egy gombafaj a 

pleofág parazitáktól eltérően differenciáltságot mutat-e a különböző növények 

megtámadásában. A mikrobák spontán mutációja miatt gyakran olyan újabb változatok 

alakulnak ki, amelyek az addig rezisztens fajokat is megtámadják. 

További fokozatot jelent a gazdanövény változásával, vagy gazdacserével járó 

parazitizmus. A legismertebb a rozsdagombák közé tartozó fekete rozsda (Puccinia 

graminis) parazitizmusa. A fekete rozsdagombának a talajban áttelelt spórája tavasszal a 

diploid teleutospórából kicsírázva redukciós osztódás után létrehozza a bazidiospórkat, 

amelyek a szél útján a sóskaborbolya levelei felső részére jutva kicsíráznak. A fertőzés után 

piknidium-forma keletkezik, és létrehozza a piknokodiumokat. A piknokodiumok ellentétes 
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jellegű (negatív) hifákkal egyesülnek. Az ezekből létrejött aecidium az egysejtű, de kétmagú 

dikarionta aecidiospórát hozza létre. A fekete rozsdagomba ebben az életciklusban 

gazdacserét hajt végre. Az aecidiospórák már nem a sóskaborbolyát támadják meg, hanem a 

búzát. A búzán kifejlődő uredotelep és az általa létrehozott spóra ismételten fertőzi a 

gabonaféléket. Az uredotelepek a mérsékelt övben ősszel tartós, ellenálló teleutospórát 

hoznak létre. A feketerozsda strukturális átalakulása lehet az ok, amiért gazdacserét hajt 

végre. 

A ciklusos parazitizmus képezi a parazitizmus legmagasabb fokát. Ezek a gombatípusok 

télen a növény áttelelő részén fennmaradnak, tavasszal elszaporodnak, aztán spórát termelve 

fertőzik a növény más részeit. Ilyen fertőzési menete van például a Phytophthora 

infestansnak, a burgonyavészt előidéző parazita gombának. A fertőzést a sporangiumok, 

illetve zoospórák viszik át a beteg lombrészekről az egészséges gumókra. A gumók 

megfertőzésével képes átvészelni a téli időszakot. Tavasszal az áttelelt micélium a gumó 

felületén sporidiumot termel, ahonnan a szél vagy a víz segítségével jut a levélzetre és kezdi 

meg újbóli ciklusos fertőzését. 

 A növények fejlődésük során képesek voltak kialakítani a sajátságos védekezési 

rendszerüket. Például a burgonya úgy védekezik a burgonyavarasodást kiváltó sugárgomba 

(Streptomyces scabies) ellen, hogy paraszövetet fejleszt. Ezen felül a növények képesek 

fungicid vagy baktericid növényi mérgeket előállítani. Ezek a vegyi anyagok gátolják a 

mikroszervezetek behatolását a növényi szervezetbe. Azonban nem ismerünk a 

növényvilágban a növényeknél magasabb rendű élő szervezetnél ismert immunizálási 

mechanizmus. Patogén gombák illetve baktériumok ellen nem csak természetes védekezési 

mechanizmusokkal léphet fel sikeresen a növény. Ellenálló fajokat keresztezéssel is létre lehet 

hozni.  

Habár nem mikróba, jelentősége miatt említést kell tenni a parazita, filoxéra rovarról (Viteus 

vitifoliae), amely egy talajban lakó törpetetű. 1875 – 1897 –ig hazánk nagy múltú 

szőlőkultúrájának több mint a fele kipusztult járványszerű elterjedése miatt (filoxéra vész). 

Ezután terjedt el az amerikai rezisztens alanyfajtákra történő oltás. 
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9 A növényi gyökér és a mikrobák kapcsolata 
A növényi gyökér úgy fejlődik ki, hogy a gyököcske kilép a magból, behatol a talajba, 

majd átalakul gyökérré. A gyökérre jellemző a gravitropizmus, azaz igyekszik a föld 

gravitációs központja felé nőni, illetve hiányoznak róla a szárcsomók és nincsenek rajta 

levelek. Ezt nevezzük a növény valódi gyökerének. A nem valódi gyökereknek általában 

támasztó szerepük van. Ilyenek a léggyökerek, támasztógyökerek. Ezek azonban a hajtásból 

fejlődnek ki és nem a csírából. 

A gyökér felépítése: 

Hosszmetszetben:  

 gyökérsüveg (a tenyészőcsúcs védelmét látja el) 

 tenyészőcsúcs (osztódó sejtekből épül fel) 

 megnyúlási zóna (itt a legerőteljesebb a sejtek hosszirányú növekedése) 

 felszívódási zóna (gyökérszőrök megjelenése) 

 szállítási zóna (a felszívott anyagok innen jutnak a szár szállítónyalábjaiba) 

 elágazási zóna 

Keresztmetszetben:  

 bőrszövet 

 alapszövet 

 központi henger 

Szerepe: 

 rögzítés 

 víz - és tápanyagfelvétel 

 víz - és tápanyag raktározás 

 vegetatív szaporodás (gyökérsarjak) 

 levegőztetés 

 rizoszféra életközösségének szabályozása 

9.1 A rhizoszféra 
A rizoszféra a növényi gyökerekhez közel található talaj, melyet a gyökérzet 

befolyásol. Ezt a részt tekinthetjük a talaj legaktívabb részének mikrobiológiai szempontból. 

A gyökér környezetében a mikrobák felszaporodnak, aktivitásuk növekszik. A 

gyökérexudátumok befolyásolják a mikroorganizmusok számát, aktivitását valamint 

összetételét, ugyanakkor a mikrobák is visszahatnak a gyökérre, az összetételét befolyásolva. 

Számuk a gyökércsúcs alatti részen, a hajszálgyökereknél, és a gyökérelágazásoknál 

számottevő.  

A rhizoplán a gyökér közvetlen felületén kialakult nyálkaréteg. A nyálkaréteg 1-10 

mikrométer vastag, a megnyúlási zónában a legvastagabb. Feladata a kapcsolatteremtés a 

tápanyagáramlás számára, illetve védelem a szárazság és a mikroorganizmusok ellen. A 

nyálkaréteg főként szénhidrátokból, aminosavakból, szerves savakból áll. Ezek a vegyületek 

tápanyagforrást jelentenek számos mikroorganizmus számára, melyek ezért a nyálkaréteget 
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kolonizálják, de lebonthatják az élő vagy elhalt gyökérsejteket is. Azokat a 

mikroorganizmusokat, amelyek kolonizálják a gyökér belső terét endofitáknak nevezzük.  

Emiatt a gyökér környékén a csíraszám mindig magasabb, mint a talaj más részein. Ezt 

nevezzük pozitív rhizoszféra-effektusnak. Egyes mikrobák számára azonban a gyökér 

kémiai környezetként negatív hatású, a csíraszám kevesebb, ez a negatív rhizoszféra-effektus. 

Ezek a kapcsolatok nem csak károsak vagy közömbösek lehetnek, hanem hasznosak is. 

Számos mikrobafaj él a növényi gyökérrel kölcsönösen előnyös szimbiózisban. Ezen belül 

megkülönböztetünk obligát szimbionta mikrobákat, (pl endomikorrhiza gombák), „segítő” 

baktériumokat, melyeknek szaporodási helyet nyújtanak a gyökerek egyes részei, illetve 

vannak olyan mikrobaközösségek, amelyek lazábban kapcsolódnak a gyökerekhez. 

9.2 A mikroorganizmusok szerepe a gyökérrendszerben 

9.2.1 Tápanyagellátás 

A rhizoszférában kiválasztott szerves anyagok nem csak tápanyag forrást jelentenek, 

hanem kémiai ingert is. Sok esetben a flavonoidok a gyökérexudátumok aktív komponensei. 

A flavonoidok más csoportja pedig gátolja a patogén gombák megtelepedését a gyökérzet 

közelében. A tápanyagfelvétel két hatásra vezethető vissza. Egyrészt serkentik a tápanyagok 

feltáródását, mobilitását, másrészt közvetlenül növelik a tápanyagfelvételt. 1948-ban 

Gerretsen, 1959-ben Katznelson és Bose mutattak rá, hogy az inokulált baktériumok 

segítették a foszfor felvehetőségét. A nem oldódó foszfátot oldhatóvá tették és serkentették a 

szerves foszfátok mineralizációját. A búzát inokulálva figyelték meg, hogy a gyökércsúcs 

mögötti rész nagyobb mértékben növekedett, a gyökérszőrök felülete megnőtt, ami a 

tápanyagok erőteljesebb felvételét segítette. Egy újabb kísérlet eredményei szerint a 

Pseudomonas putida törzs által indukált talajon nőtt a foszfor felvétele és számottevően 

emelkedett a hajtás és a gyökér foszfor tartalma is. Szántóföldi körülmények között azt 

állapították meg, hogy az erőteljesebb gyökérnövekedés fokozottabb tápanyagfelvételt 

okozott.  

9.2.2 A sziderofor termelés 

A szideroforok mikrobák által termelt kis molekulájú szerves vegyületek, amelyek 

vasat kötnek meg úgy, hogy más szervezetek nem képesek hozzájutni. A vas fontos szerepet 

játszik a mikroorganizmusok anyagcseréjében. Ennek ellenére nagyon kis mennyiségben 

fordul elő a környezetben. A talajban található meg a ferri-oxihidroxi polimerek 

oldhatóságának következményeként. Ezeknek a vegyületeknek az oldhatósági együtthatója 

nagyon alacsony (Kold=10-38). Ennek következtében semleges pH-nál a vas koncentráció 10-

17 M, holott az a koncentráció, amely még lehetővé teszi a normális növekedést a 10-16 M. 

Emiatt a vas az egyik legfontosabb tényező a mikrobaközösségek élőhelyének 

meghatározásában. Így az ilyen közegben azok a fajok képesek fennmaradni, amelyek a 

legjobban tudták kifejleszteni vas-szerzési mechanizmusukat. 

A mikroorganizmusok háromféleképpen tudják az oldhatatlan vas(III) -t oldhatóvá 

tenni: protonációval, redukcióval és kelátképzéssel. A protonáció az egyensúlyi állandó 

eltolásával aFe(OH)3 komplexek disszociációjának növekedését eredményezi. A vas(III) 

vas(II)-vé alakítása egy adott pH-n a kétértékű vas jelentősebb oldhatóságát jelenti. A 

kelátképzésen a szideroforok termelését értjük, amelyeket leginkább a mikroorganizmusok 

folytatnak. Ez az egyik legjobban elterjedt stratégia a tápanyagszerzésben.  

Majdnem minden aerob és fakultatívan aerob baktérium termel sziderofort, a különbség 

csak az előállítás intenzitásában van. A mikrobák által kiválasztott sziderofor nagy 

intenzitással köti meg a vasionokat, ezáltal megakadályozzák más mikroorganizmusok 
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szaporodását, ugyanis ezek a mikrobák vereséget szenvednek a vasért folytatott küzdelemben. 

Ez a folyamat kiemelten fontos a rhizoszférában.  

A sziderofor termelés hatékonysága függ a talaj pH értékétől. Ha a talaj pH-ja csökken, 

a vas jobban fog oldódni, hozzáférhetőbb lesz, illetve nő a mobilitása. Ez a sziderofor 

termelést csökkentő tényező.  

Az egyszikű növények tápanyagfelvételében fontosak a gyökerek által kiválasztott 

fitoszideroforok. Ezek a rhizoszféra mikrobái számára is kedvező szervesanyagok. Ezért 

néhány esetben a rhizoszférában élő mikroorganizmusok csökkentik a fitoszideroforok 

hatékonyságát.  

A legjobban elterjedt mikroorganizmusok a fluorescens-putida típusú Pseudomonasok. Ezek 

két hasonló sziderofort termelnek, a pszeudobaktint és a pioverdint, amelyek UV fényben 

fluoreszkálnak. Felveszik a vasat, és gátolják más mikroorganizmusok növekedését alacsony 

vastartalmú táptalajon. A sziderofor termelésének következtében serkentik a növény 

növekedését.  

9.2.3 Növekedést szabályozó anyagok 

A növekedést szabályozó anyagokat  PGR (plant growth regulator) anyagoknak 

nevezzük. A rhizoszférában élő mikroorganizmusok nagy része növényi növekedést 

szabályozó anyagokat termel. Ilyen például az auxin, a gibberellinek, a citokininek és az 

abszcizinsav. Ezek a növényi hormonok rendszert alkotnak, működésük összefügg; serkentik, 

vagy gátolják egymás hatását. A kedvező hatás egyik lehetséges módja, hogy a baktériumok 

által termelt hormonok serkentik a növény növekedését, anyagcseréjét, ezáltal a biológiai 

produkciót is. Fallik 1994-ben kimutatta, hogy Azospirillum indukálást követően csökkent a 

gyökerek kötött az auxin tartalom, míg emelkedett a szabad auxin szint. Az egyik pozitív 

hatás tehát a serkentő hormonok termelése. Ugyanakkor azt is felfedezték, hogy bizonyos 

Pseudomonas fajok gátolják az etilén képződését az amino-ciklopropán-karbonsavból. A 

növényi hormonok termelése fajspecifikus, mely függ a környezet és a tápoldat feltételeitől.  

Auxin 

A Pseudomonasok jelentős törzse képes indolecetsavat (auxint) termelni. Általában a 

hajtás tenyészőcsúcsokban képződik és innen a megvilágítással ellentétes oldalon halad lefelé 

a szárban. A gyökerek hosszanti növekedésének és a gyökérszőrök növekedésének 

serkentésével segíti elő a növények fejlődését. 

Gibberellin 

A gibberellinek (gibberellinsav, GS) tertaciklikus diterpénsavak, melyeknek egy ent-

helyzetű gibberellán gyűrűrendszerük van.  A leggyakoribb gibberellin a GS3, amely egy 

gomba, a Gibberella fujikuroi terméke. A növényekben előforduló legtevékenyebb gibberellin 

a GS1, amely a hajtás és a tönk megnyúlásáért felelős. Számos gibberellin a hajszálgyökerek 

növekedését is stimulálja. Ma már több mint 89 gibberellin ismert, melyeket felfedezésük 

sorrendjében számozták meg GS1-től GS89-ig. A gibberellinek nem csak a növekedést 

serkentik, hanem gyorsítják a virág kifejlődését és növelik a méretét. Magas szintjük 

megzavarja a virágok ivarának kialakulását, és gyorsítja a magvak csírázását.  

Citokininek  

A citokininek purinvázas vegyületek, melyek serkentik a sejtmegnyúlást, szabályozzák 

az organogenezist, serkentik a kloroplasztiszok érését, jelzik a növény N-ellátottságát és 

szabályozzák az öregedést. A gyökérből szállítódnak a levelekbe.  

Abszcizinsav 
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Az abszcizinsav minden növényi részben előfordul, szeszkviterpén szerkezetű 

molekula. Szerepet játszik a mag és a rügyek nyugalmi állapotának kialakításában, 

befolyásolja a mag érését, gátolja az idő előtti csírázást. Elősegíti a kiszáradás elleni 

tolerancia kialakulását, vezérli a fejlődő magvak tápanyag-felhalmozását, akadályozza a GS-

indukált enzimtermelődést, zárja a sztómákat a víz-stresszre adott reakcióban, 

gyökérnövekedést vált ki és szármegnyúlást akadályoz alacsony vízpotenciál esetén. Fokozza 

a járulékos gyökérképzést, hozzájárul a levélöregedéshez, előidézi a szervek leválását, és 

virágzást okoz néhány RN növénynél nem induktív feltételek között.   

9.2.4 Antibiotikum termelés 

Az antibiotikumok mikroorganizmusok által termelt másodlagos metabolitok, melyek 

képesek más mikroorganizmusokat elpusztítani, vagy fejlődésüket akadályozni. Természetes 

antibiotikumok termelését a baktériumok között leginkább a különböző Bacillus és 

Pseudomonas fajoknál figyeltek meg. A Bacillus nemzetség által termelt antibiotikumok 

száma ma közel 700. E nemzetség fajai közül a B. subtilis a legtermelékenyebb. Több mint 

hetvenféle antibiotikumot állít elő ez a faj. Számottevő antibiotikumot termel a B. brevis, a B. 

licheniformis, a B. pumilus, a B. polymyxa, a B. circulans, a B. cereus, és a B. laterosporus is. 

A Bacillus fajok által termelt antibiotikumokat széles körben használják fel az 

orvostudományban, az élelmiszeriparban valamint a mezőgazdaságban. Ezeknek az 

antibiotikumoknak a többsége polipeptid, főleg Gram-pozitív fajokkal szemben hatékonyak, 

bár egyesek kizárólag a Gram-negatív fajoknál eredményesek.  

9.2.5 Gyökérgümő képződése a Rhizobiumok jelenlétében 

A gyökérgümőképző Rhizobium fajok a pillangósvirágú (például: bab, borsó, lóhere) 

növényekkel szimbiózisban élnek. A Rhizobium fajok elszaporodnak a rizoszférában a 

pillangósvirágúak által előállított specifikus másodlagos anyagtermékeket (flavonoidok, 

betainek) tartalmazó gyökérváladékok hatására. A növényi szekunder metabolitokat a 

Rhizobiumok receptor molekulaként észlelik, amelyek a nodulációt (gümőképzést) megindító 

NodD transzkripciós aktivátort indítják be. A transzkipciós faktor hatására a gümőképzésért 

felelős Nod gének átíródnak és a nodulációt indukáló Nod-faktorok szintetizálódnak. A Nod-

faktorok jelenlétében a baktériumok a gyökérszőrökhöz kötődnek. Ebben jelentős szerepe van 

a receptorként működő glikoprotein természetű növényi lektinnek és a bakteriális 

rikadhezinnek. A növények a talajba triptofánt juttatnak, a Rhizobiumok ebből auxint 

képeznek, amely miatt a hajszálgyökerek deformálódnak, elhajlanak. Ezután a baktériumok 

endocitózissal bejutnak a hajszálgyökerekbe, majd ott a növény által létrehozott infekciós 

fonálba kerülnek és a kéregsejtek sejtmagjáig hatolnak. Az infekciós fonálból kijutott 

baktériumok megnőnek és membránnal övezett bakteroidokká fejlődnek. A bakteroidokat 

tartalmazó növényi sejtekben növényi hormonok indukálódnak, a sejtek osztódni kezdenek és 

így alakulnak ki a gümők, amelyek szabad szemmel is észrevehetőek a növényi gyökereken. 

A növényi sejtekben osztódó obligát aerob bakteroidok, amelyek a nitrogénkötést 

hatékonyan végzik, morfológiailag is eltérnek az eredeti baktériumsejtektől, ugyanakkor 

azoknak a többszörösére is megnőhetnek. A gümőkben a nitrogenáz enzim hatására, a 

leghemoglobin jelenlétében megindul a nitrogénkötés. A funkcionális gyökérgümők mindig 

pirosak a hemoglobinhoz hasonló leghemoglobin miatt. A leghemoglobinnak az a feladata, 

hogy oxigént szolgáltat az energiaigényes nitrogénkötés folyamatához, valamint a gümőkben 

a nitrogenáz működéséhez szükséges reduktív körülmények is biztosítottak, hiszen az oxigén 

parciális nyomása ményen alatta marad az aerob elvárásoknak. A szimbiózis bizonyítéka, 

hogy a leghemoglobin szintéziséhez mindkét szervezet hozzájárul, a bakteroidok a protohem 

részt szintetizálják, és a növény citoplazmájában fűződik rá a növény által szintetizált 

globuláris apoprotein. 
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Gümőképzést tapasztalhatunk egyes kétszikű fás növényeknél is, amelyek nitrogénkötő 

aktinobaktériumokkal alakítanak ki kölcsönös együttélést. A Frankia nemzetségbe tartozó 

aktinobaktériumok megtalálhatók az Alnus, Eleagnus, Hippophäe, Rhamnus és a Casuarina 

gyökérgümőiben. Szimbiózis kialakulhat levélgümőket képező baktériumok (Klebsiella) és 

egyes trópusi növények (Psychotria) között, illetve gyökérgümőképző cianobaktériumok 

(Anabaena, Nostoc) és nyitvatermők (Cycas, Macrozamia, Encephalarctos) között is. 

9.3 Biotrágyák 
A biotrágya olyan készítmény, amely olyan mikroorganizmusokat tartalmaz, melyek 

fontosak a talajéletben és a növények tápanyagellátásában. Alkalmazásukkal, olyan 

mikroorganizmusokat juttatnak a talajba, amelyek egyébként is ott élnek, csak számuk 

nagymértékben lecsökkent a mezőgazdaság kedvezőtlen hatásai miatt. Ezek a baktériumok 

szerves anyagokat választanak ki, ugyanúgy, mint a talajban élő többi élőlény. Aktív talajélet 

esetén a baktériumok által kiválasztott szerves anyagok oldhatóvá teszik az egyébként 

oldhatatlan anyagokat, amit a növény is képes felvenni. Így a növényeknek kevesebb szerves 

anyagot kell kiválasztaniuk, több marad a növényben, ami fokozza a növény növekedését. A 

biotrágyáknak is szükségük van utánpótlásra, amiből a baktériumok pótolhatják 

tápanyagforrásukat. A biotrágyák egy kisebb csoportja azzal a tulajdonsággal is bír, hogy 

hatékonyan bontják a tarlómaradványokat, vagyis a növények számára is felvehetővé alakítják 

az elhalt növényi részekben felgyülemlett tápanyagokat.  

A Magyarországon forgalmazott biotrágyák több baktérium törzset tartalmaznak. 

Valamennyiben megtalálható az Azotobacter faj, amely képes megkötni a levegőben lévő 

nitrogént, és a baktérium későbbi mineralizálódásával a megkötött nitrogént a növény 

számára felvehetővé tenni. A nitrogén megkötéséhez a baktériumnak oxigénre és energiára 

van szüksége, azaz elengedhetetlenek a talajviszonyok. A nitrogén-kötőket ebben a 

folyamatban az élőhelyük szerint kategorizálhatjuk, így megkülönböztetünk szabadon-élőket 

és a szimbiontákat.  

„A talajba juttatott baktériumoknak meg kell küzdeniük a talaj természetes (vad), a 

körülményekhez sokkal jobban alkalmazkodott mikroorganizmusaival. A tápanyagért 

folytatott versenyben a vasnak van kiemelkedő szerepe. A biotrágyák mikroszervezetei 

rendszeresen alulmaradnak a vasért vívott versenyben, aminek következményeként a számuk 

csökken, és készítménytől függően 3 hónap alatt a töredékére redukálódik. Ez nem baj, hiszen 

képzelje el a Tisztelt Olvasó, milyen következményekkel járna a nitrogén bőség a vegetációs 

periódus végén pl. a kukoricánál, a napraforgónál, vagy éppen a dohánynál, de a nitrogén 

bőség akár a búzát is betakaríthatatlanná teheti. A fentiekből az is következik, hogy a 

biotrágya akkor juttat tápanyagokat a növényeknek, amikor azok leginkább igénylik, az 

intenzív vegetatív fejlődés szakaszában, és mindezt úgy teszi, hogy nem kell tartani a 

tápanyagok kimosódásától sem, tehát a tápanyagellátás folyamatossá és harmonikussá tehető” 

(Lévai, 2010). 

9.4 Mikorrhizák 
1885-ben Frank írta le először a gombák és gyökerek együttélését. Ezt a jelenséget 

elnevezte mikorrhizának („gomba-gyökér”). Megfigyelte, hogy néhány fa gyökerein egy 

sajátos gombabevonat keletkezik, és ezek a gyökerek eltérnek a többitől, ugyanis 

deformálódott oldalgyökereket képeznek. Az ilyen mikorrhizás növények viszont gyorsabban 

fejlődnek, mint a gomba nélküliek, vagyis a gomba kedvezően hat a növényre. Ekkor már azt 

is sejtették, hogy ez kölcsönösen előnyös mindkért fél számára, ugyanis a gombák termőtest 

képzése a növényhez kötődik.  
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1980-ban bizonyosodott be, hogy a Földön élő összes hajtásos növényfajnak legalább 

90%-a valamilyen gomba fajjal mikorrhizás kapcsolatban él. Radioaktiv vizsgálatokkal 

bizonyították, hogy a mikorrhizaképző gomba a növény gyökerébe juttatja a talajból felszívott 

oldatokat, ezzel pótolva a gyökérszőrök feladatát. Mivel az elágazó gombamicélium jóval 

nagyobb felületű és hosszabb, mint a gyökérszőrök, ezért nagyobb mennyiségű tápanyagot 

tud felvenni. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a gombasejtek képesek olyan anyagokat is 

lebontani, feloldani és továbbszállítani, amelyeket a növényi szőrök nem tudnak felszívni. A 

gomba elsősorban a növény vízellátását biztosítja és nehezen felvehető szervetlen vegyületek 

és ásványi anyagok felszívását segíti. Azt is mondhatjuk, hogy a növények vízfelvételi szerve 

nem a gyökér, hanem a mikorrhiza.  

Azt is kimutatták, hogy az erdőkben a gombafonalak több szomszédos fa gyökerét is 

összekapcsolják, és ez által egy hálózatot hoznak létre a talajban, amelyen keresztül a 

növényről növényre történő anyagátadás is megvalósul.  

A szimbiózis a gomba részéről azért kedvező, mert a növénytől szerves anyagokat, 

vitaminokat, növekedésserkentőket kap. A növény és a gomba együtt olyan fehérjék 

szintézisére is képesek, amelyeket külön-külön egyikük sem termel.  

A gomba-gyökér szimbiózisnak morfológiailag és funkcionális szempontból, valamint a 

résztvevők rendszertani besorolásukat tekintve több típusba sorolhatók. Alapvetően két 

csoportra osztjuk őket: endomikorrhizákra és ektomikorrhizákra. A további csoportosítás 

alapját a gombapartner által képzett morfológiai képletek (osztatlan vagy osztott hifák, 

vezikulák, arbuszkulumok, köpeny), valamint a szimbiózisban részt vevő gomba-és 

növénypartner rendszertani hovatartozása képezi.  

9.4.1 A vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhiza (VAM) 

Ez a mikorrhiza típus a legelterjedtebb szimbiózis a gombák és a növények között, ami 

annak köszönhető, hogy az endomikorrhiza gomba gazdaspecifitása csekély. A szimbiózis 

létrejöttének esélyét az is növeli, hogy növénypartner híján a hifák akár két évig is élhetnek a 

gyökérmentes talajban. A szimbiózis kialakulásakor a gombamicéliumok átfonják a gyökér 

szöveteit, az extraradikális fonalak pedig a gyökér 7 cm-es területében átszövik a talajt. Így 

fokozzák a gazdanövény felszívó felületét, és a növényi gyökérzet által befolyásolt 

rhizoszférát egy összetettebb rendszerré szélesítik.  

A mikorrhizagombák hatással vannak a mikroorganizmus közösségek mennyiségére és 

a minőségére a gyökérfelszínen és a gyökér közvetlen közelében is. Ezáltal a gyökér hatása 

alatt álló rizoszféra kiszélesedik, és a növény-gomba szimbiózis hatása alatt álló 

mikorrhizoszféráról beszélhetünk. Ez a hatás kölcsönös és sokféle lehet. Régóta ismeretes, 

hogy a VAM kolonizáció növeli azoknak a növényeknek a nitrogénfelvételét is, amelyeknek 

gyökerei nitrogénkötő prokariótákkal élnek szimbiózisban. A legfontosabb ilyen rendszerek a 

pillangósvirágúak, a Rhizobium baktériumok, az égerfák és a nitrogénkötő Frankia 

sugárgombák közötti együttélések.  

A gyökerek, a nitrogénkötő baktériumok és a gombák között létrejövő hármas (tripartit) 

szimbiózisban a pillangósvirágúak gyökérgümői fejlettebbek, több nitrogént kötnek meg és 

juttatnak el a gazdanövénynek, mint a gombapartner nélküliek. Ennek az oka az, hogy a VAM 

gombák nem csak a gyökér, hanem egyenesen a gümőképző baktérium foszfor- és 

mikroelem-ellátását is fokozzák. Ez a hatás a foszforszegény, tápanyagstressznek kitett 

talajokban jobban érvényesül. A tripartit szimbiózisok nem csak az ökoszisztémák 

növényeinek, hanem a termesztett növények számára is nagy jelentőségűek.  



115 
 

Paulitz és Lindermann 1989-ben leírták, hogy a Pseudomonas törzsek akadályozhatják 

az arbuszkuláris mikorrhiza gombák spóráinak csírázását és csökkenthetik növekedésserkentő 

hatásukat.  

Vázquez számottevő mikroorganizmus csoport hatását tanulmányozta a mikorrhizációs 

kolonizációra. Sok esetben észlelt pozitív hatást, míg a mikorrhizációs kolonizációra 

negatívan, még a gombákkal szembeni biokontrollt biztosító mikroorganizmusok sem voltak 

hatással.  

Baktériumoknak táplálékforrást is biztosíthat az extraradikális micéliumtömeg, illetve az 

elhalt és széteső micéliumok anyaga, ami egy kezdeti csíraszám növekedést okoz a kolonizált 

gyökér környezetében. Meyer és Linderman felfedezte, hogy a gyökérfelszín össz csíraszáma 

és a rhizoszférában a fakultatív anaerobok abundanciája mikorrhizagomba jelenlétében 

gyarapszik, míg a Pseudomonasok száma a rhizoszférában fogy.  

Amora-Lazcano és Azcón azt kereste, hogy a mikorrhizáció milyen hatással van a nitrogén-

transzformáló populációkra, valamint a kén-körforgalomban résztvevő mikroorganizmus 

közösségekre. Vizsgálataival az ammónium-oxidáló baktériumok számának növekedését 

mutatta ki.  

Christensen és Jakobsen 1993-ban a DNS-szintézis, valamint a bakteriális biomassza 

csökkenését jegyezték fel, ami összhangban van azzal a megállapítással, hogy a 

mikorrhizációs kolonizáció csökkenti a gyökérexudátumok termelését.  

9.5 Biológiai aktivitás fokozásának módjai 
A talajok biológiai aktivitását számos mikrobiológiai talajjellemző együttesen határozza 

meg, illetve több mikrobiológiai talajvizsgálat alapján tudunk rá következtetni. A talajban élő 

mikroorganizmusok számát, összetételét, élettevékenységét, vagyis a talajok aktivitását, 

termékenységét nagymértékben befolyásolja az emberi beavatkozás, így a különböző 

gazdálkodási módok, az eltérő agrotechnikai faktorok, mint például a monokultúrás 

növénytermesztés vagy a vetésforgó, a talaj megművelése, a műtrágyázás, a kemikáliák 

használata vagy a talajjavítás.  

Fliessbach egy kísérletében összehasonlította az organikus és  a hagyományos 

gazdálkodás mikrobiológiai talajjellemzőkre gyakorolt hatását. Az organikus gazdálkodás 

során a mikrobák aktivitása nagyobb volt, ezáltal a tápanyag-átalakulási folyamatok is 

gyorsabbak voltak. Ez pozitívan befolyásolta a talajszerkezetét, és csökkentette az erózió 

veszélyét.  

A talajművelési módok hatását egy 20 évig tartó kísérlet alapján állapították meg. Eszerint a 

sekély szántás (10-12 cm-es) és lazítás megfelelőbb a talaj szerkezetének nedvességi 

állapotának megőrzése szempontjából, valamint nagyobb mértékben fokozták a 

mikroorganizmusok számát és a hidrolitikus enzimek aktivitását, mint a hagyományos (22-

25cm-es) szántás. A mélyszántás (30-35 cm-es) pedig a talaj pH értékének csökkenését 

okozta, ami negatívan befolyásolta a talajban élő mikroorganizmusok összetételét. A 

mikroszkopikus gombák száma megnőtt a baktériumok és az aktinomycetesek számához 

képest, ez pedig lassabb C és N transzformációhoz vezetett.  

A kultúrnövényeket vetésforgóval vagy monokultúrában termesztik. Az intenzív 

növénytermesztés időszakában a monokultúrás módszer vált népszerűvé a vetésforgóval 

szemben. A monokultúrás termesztés azonban különféle eredetű mikrobiológiailag aktív, ún. 

fitotoxikus anyagok akkumulációját eredményezte. Ennek következménye a talajuntság, 

amely a mikrobák mennyiségében, összetételében és aktivitásában bekövetkezett negatív 

hatásokkal és a talaj termékenységének csökkenésével jelentkezhet együtt. Számos kutató 
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szerint a vetésforgó előnyösebb a talaj aktivitására. Vizsgálatok alapján az évelő füvek 

vetésváltásba bevonása kedvezett a szerves anyag felhalmozódásának, valamint növelte a 

mikroorganizmusok számát és fokozta az enzimaktivitásokat.  

Az irányított tápanyag visszapótlás módosíthatja a talajok aktivitását. A talajban élő 

mikrobák számát és a talajban lejátszódó mikrobiális folyamatokat a szerves és műtrágya 

együttes kijuttatása stimulálja leginkább, míg önmagában való műtrágyázással alacsonyabb 

értékek mutathatók ki. Kis és közepes mértékű műtrágya talajba juttatása rendszerint fokozza 

a talaj mikroflórájának mennyiségi növekedését és aktivitását. Nagyobb dózisok viszont már 

gátló hatást is eredményezhetnek. A szerves és a zöldtrágyázás két-háromszorosára növeli a 

talajban élő nitrogénkötő baktériumok számát, valamint jelentősen serkenti számos enzim 

működését. Szervestrágyaként használt növényi maradványok, istállótrágya, komposzt és 

szennyvíziszap pozitívan hat leromlott lösztalajokban a cellulózbontó baktériumok számára, a 

talaj biológiai aktivitására, és a terméseredményre. A műtrágyázás, elsősorban az egyoldalú 

N-műtrágyák alkalmazása káros hatással van talajokra, azok savanyodását eredményezi. Ez 

negatívan befolyásolja a talajok biológiai aktivitását, termékenységét és a várható termés 

mennyiségét. 

Az európai talajokat fenyegető nyolc legjelentősebb talajdegradációs folyamat: az 

erózió, a talaj szerves anyag csökkenése, (pontszerű és diffúz) talajszennyezés, szikesedés, 

talajtömörödés és szerkezet leromlás, a biodiverzitás csökkenése, talaj-fedés, valamint a 

különböző hidrológiai kockázatok (árvíz, belvíz, csuszamlás). Ezek feltérképezésével, 

kontrollálásával megelőzhető a talaj veszélyeztetettsége.  

Biológiai aktivitás fokozásának módjai még a talajbiológiai paramétereket is bevonó 

környezeti monitorig, a talajvízkészlet szennyeződésének csökkentése valamint az országos 

kutatóhálózat eredményeinek figyelembevétele.  

9.6 A talajminőség indikálása 

9.6.1 Talajbiológiai módszerek 

A talajban élő mikroorganizmus fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a 

fajeloszlás) függ a körülményektől (oxigénellátottság, nedvességtartalom, hőmérséklet, stb.), 

a talaj tápanyag tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól. Ezeket a változásokat a 

Biolog-rendszerrel követhetjük. A Biolog mikrolemezek mind a 31 cellájába különböző 

mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) helyeznek el a lemez készítésekor. A lemezeket a 

környezetből származó talaj- vagy vízminták cellákba bemérése után termosztátba rakják, 

hogy a talajban vagy a vízben lévő mikroorganizmusok szaporodni tudjanak.  A cellákban 

működő mikroorganizmusok a szaporodás során vagy fel tudják használni a cellába tett 

tápanyagot, vagy nem, amit színváltozás mutat. Ezzel különböző anyagcsere mintázatok 

jönnek létre, melyekkel a mikroba közösségek gyorsan jellemezhetőek. A tesztben mérhető 

színváltozást a tetrazólium vörös indikátor redukciója szolgáltatja. Ezt az elszíneződést a 

mikrobák légzése következtében keletkezett NADH idézi elő. Az elszíneződés mértékét és 

annak időbeli változását mérve minden egyes tápanyagra (szubsztrátra) egy szubsztrát 

hasznosítási görbét kapunk. 

A dehidrogenáz aktivitás rendkívül érzékeny, a szennyezésen kívül más tényezőkre is 

nagyon érzékenyen reagál. Ezeket a körülményeket is alaposan figyelembe véve, ez egy 

hatásos módszer a talaj C és N forrásainak hasznosítási képességet figyelembe venni. 

Az inkubációs talajtesztek szintén érzékenyek, és jelentőségük, hogy közvetlenül a talaj 

funkcionális helyzetére adnak információt.  
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Talajvizsgálati módszerek az alaprespiráció, specifikus respirációs aktivitás, a 

mikrobiális biomassza, a nitrogén mineralizáció, nitrifikáció és N2-fixáció (acetilénredukciós 

aktivitás) mérésének szélesebb körű bevezetése a talajok biomonitoringjának kidolgozása 

során. A humuszszintézis (humin- és fulvósav) bonyolultabb és költségesebb módszer. 

9.6.2 Rhizobiológiai módszerek 

A nitrogénkötés a talajok termékenysége szempontjából nagyon fontos, érzékeny a 

rövid- idejű és a tartós környezeti stressz körülményekre. Alkalmas a talajok 

működőképességének a biodetektálására. A Rhizobium baktériumok nitrogénkötése az ún. 

fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termesztés során is nélkülözhetetlen. A 

pillangósok gyökerén található gyökérgümők száma vagy nitrogénkötő képességük a talaj 

tulajdonságok rosszabbodásával vagy túlzott trágyázás miatt csökkenhet. Könnyen 

számolhatók és értékelhetőek.  

Egy másik módszer a szimbionták fajgazdagságát megfigyelő vizsgálat.  

9.7 Irodalomjegyzék 
Dr. Berend Mihály - Dr. Szerényi Gábor: Biológia I. 

Dr. Koltai Attila: Baktériumtrágyázással a Fusarium-fertőzés ellen. Agrárium. 2010. május, 9. 

o. 

Dr. Lévai László: A talajélet és a növények tápanyagellátása. Magyar mezőgazdaság. 2010., 

38. o. 

Dr. Lévai László: A tarlómaradvány környezetbarát lebontása Agrárágazat. 9. évf. 8. sz. / 

2008. szeptember, 32. o. 

Dr. Lévai László: Tavaszi tápanyag utánpótlás (műtrágyázás, baktériumtrágyázás). 

Agrárágazat. 11. évf. 2. sz. / 2010. február, 66-67. o. 

http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/kornybio/labor/tljakt.doc 

http://phd.okm.gov.hu/disszertaciok/ertekezesek/2007/de_3642.pdf 

http://work.discovernet.hu/phylazonit.hu/anyagok/kutatas/ertekallo_aranykorona.pdf 

http://www.agraroldal.hu/agrotechnikai-elemek_cikk.html 

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk2/2-02.htm 

http://www.novenyelettan.elte.hu/files/07novel2gyoker.pdf 

http://www.szervestragya.hu/hortiservice/hirek.php?id=1268739888 

http://www.szie.hu/file/tti/archivum/Fuzy_A_phd.pdf 

http://www.talaj.hu/vgy2008/2-17vgy2008.pdf 

http://www.talaj.hu/vgy2008/4-9vgy2008.pdf 

http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/memita08/memi0810.pdf 

Jakucs Erzsébet - Vajna László: Mikológia 

Papp Judit: Általános mikrobiológia 

http://www.phylazonit.hu/fejlesztes/phy-pub-Cikk_Agrarium_201005-hu.pdf
http://www.phylazonit.hu/fejlesztes/phy-pub-Cikk_Magyar_mezogazdasag_20100519-hu.pdf
http://www.phylazonit.hu/fejlesztes/phy-pub-Cikk_Agraragazat_200809-hu.pdf
http://www.phylazonit.hu/fejlesztes/phy-pub-Cikk_Agraragazat_201002-hu.pdf
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/kornybio/labor/tljakt.doc
http://phd.okm.gov.hu/disszertaciok/ertekezesek/2007/de_3642.pdf
http://work.discovernet.hu/phylazonit.hu/anyagok/kutatas/ertekallo_aranykorona.pdf
http://www.agraroldal.hu/agrotechnikai-elemek_cikk.html
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk2/2-02.htm
http://www.novenyelettan.elte.hu/files/07novel2gyoker.pdf
http://www.szervestragya.hu/hortiservice/hirek.php?id=1268739888
http://www.szie.hu/file/tti/archivum/Fuzy_A_phd.pdf
http://www.talaj.hu/vgy2008/2-17vgy2008.pdf
http://www.talaj.hu/vgy2008/4-9vgy2008.pdf
http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/memita08/memi0810.pdf


118 
 

10 Anyag -és energiaforgalom a talajban 
A talaj szilárd, folyékony és gáz fázisból álló heterogén rendszer, mely lehetővé teszi a 

növényi-állati és mikrobiális életet a talajban és annak felszínén. A szervetlen és szerves 

részekből álló szilárd fázis főként tápanyagtároló. A folyadékfázist jelentő talajoldat a 

tápanyagok szállítója és a fizikokémiai, biológiai átalakulások közege. A gázcsere főként az 

O2 és N2 beáramlását és a CO2 távozását jelenti. (Mengel, 1976). 

Növényi tápelemnek nevezünk minden olyan kémiai elemet, melyek a növényi élethez 

(növekedéshez, fejlődéshez) szükségesek, és más kémiai elemmel nem helyettesíthetők. A 

tápelemek nagy részét a talajból képesek felvenni a növények. 

Nélkülözhetetlen (esszenciális) elemek: 

Biogén elemek: C, H, O, N 

Makro elemek: Na, P, K 

Mezo elemek: Ca, Mg, S  

Mikroelemek: Zn, B, Se, Mg, Mo, Cu, Se, Fe 

A talajban lévő tápelemek közül, amelyek nélkülözhetetlenek az élő szervezetek számra, 30-

40 elem a geokémiai ciklusban áramlik (a legfontosabbak: C, N, H, O, S, P). A ciklusban 

részt vesz a lito-, hidro-, és atmoszféra. A körfolyamat végbemehet az élettelen környezettől 

az élő szervezet irányába, de fordított irányban is megvalósul. Másik mód a kémiai kötések 

felbontása során felszabaduló elemek szervezetekbe való beépülése. Ennek a folyamatnak az 

ellentéte is érvényes. Azt az irányt, amikor a tápanyagok a növények számára felvehetővé 

válnak, mobilizációs folyamatnak nevezzük (pl.: mállás, oldódás, humifikáció). Amikor a 

felvehető elemek a növények számára felvehetetlenné válnak, az immobilizáció jelensége 

(pl.: kémiai kötések jönnek létre elemek között, biológiai felhalmozódás). Az anyag 

mennyisége egyes szinteken változhat, de az összmennyiség állandó, ez a tápanyag tőke. Az 

anyagforgalommal együtt járó jelenség az energiaáramlás. A nagyobbik hányada az 

energiának a szervezet élettevékenységének energiaszükségletét fedezi, ami az anyagcsere 

folyamatok során 90%-ban hővé alakul át. Fontos, hogy az energiaáramlás nem körfolyamat, 

hanem egy irányú. 

A talajban az elemek mennyisége változhat a körfolyamat során. Csökken a tápanyagfelvétel, 

kimosódás, denitrifikáció, erózió, defláció által. A vesztesség pótolható tápanyag 

utánpótlással, trágyázással, mikroszervezetek N-kötése során, a csapadékkal a talajba jutó 

vagy a talajvízből kapilláris emeléssel feljutó tápanyaggal. 

10.1 A szén körforgása 
A földön szén alapú élet alakult ki, az élőlények molekuláinak jelentős része szénvegyület. 

Ennek okai:  

 A szén a legegyszerűbb olyan atom, ami négy kovalens kötés kialakítására képes. 

Stabil és semleges molekulák jönnek létre. 

 A négy másik atom tetraéderesen helyezkedik el, ennek következtében nagyon 

stabilak, ellenállók a vegyületei. 

 Korlátlan számban tudnak összekapcsolódni a szén alapú vegyületek. Változatos nyílt 

láncú és gyűrűs molekulák. Képesek egyszeres, kétszeres, háromszoros kötések 

kialakítására, úgy hogy a stabilitás változatlan marad. 
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Minden élőlénynek a földön szüksége van a szénre. Vagy a felépítéséhez vagy 

energiaforrásként, vagy mindkét okból. 

A szén földünkön különböző rétegeiben van jelen és raktározódik. Megtalálható a 

bioszférában szerves molekulák formájában, ami származhat élő vagy már elpusztult 

szervezetekből. Gázként (CO2) az atmoszférában. Szerves elemekként a talajban, és a 

litoszférában, mint fosszilis energiahordozók vagy üledékes kőzetekben (pl.: mészkő, 

dolomit). A hidroszférában a légkörből oldott CO2 (H2O + CO2 → H2CO3) vagy a CaCO3 

formájában a tengeri élőlények vázalkotójaként. 

10.1.1 Geológiai ciklus 

A szén ciklus geológiai összetevője az, ahol kölcsönhatásba lép a „szikla ciklus” 

folyamataival: a mállás, kioldás, ásványi anyagok kioldása, betemetődés, szubdukció, 

vulkanizmus jelenségeivel. A légkörben a víz és a szén-dioxid reakciójából létrejövő szénsav 

enyhe savas kémhatásából adódóan, reakcióba lép a föld felszínével és ennek ásványi anyag 

tartalmával, amikor eső formájában eléri a felszínt. Kémiai mállás folyamata során lassan 

kioldja az ásványokat alkotó ionokat. Ezek az ionok a felszíni vizekbe kerülnek, patakok, 

folyók és végül az óceánokba, ásványok formájában kiválnak, például mint a kalcit (CaCO3). 

További lerakódás és betemetődés során a kalcit átformálódik kőzetté, amit mészkőnek 

hívnak. A tengerfenéken lerakódott szén, egyre mélyebbre nyomódik a piroszféra irányába a 

tektonikus erőknek köszönhetően. A mélyben felmelegszik, majd megolvad és felemelkedik a 

felszínre, ahol szén-dioxid formájában felszabadul és visszajut az atmoszférába. A visszatérés 

módja lehet heves vulkán kitörés, vagy lassú szivárgás, illetve széndioxidban gazdag források. 

Tektonikus erők is kiemelhetik a már korábban eltemetett mészkőréteget. A mállás, a 

szubdukció és a vulkanizáció jelensége évmilliók óta periódusosan szabályozzák az 

atmoszféra CO2 koncentrációját. Ezáltal pedig az ökológiai körforgásban jelenlévő 

széntömeget. 

10.1.2 Biológiai szén körforgás 

A biológia nagy szerepet tölt be a szén mozgatásában a szárazföld, az óceánok és a légkör 

között, a légzés és a fotoszintetizáció folyamatával. Gyakorlatilag az összes többsejtű élőlény 

függ, a fotoszintézis során széndioxidból a napsugárzás energiájával előállított cukortól. Amit 

a szervezetek a lebontó metabolikus folyamatok (katabolizmus) során nyernek ki és 

használnak fel az életszükségleteikhez és a biológiai reprodukciójukhoz. A növények a 

fotoszintézishez szükséges CO2-t a légkörből veszik fel, míg a heterotróf szervezetek a légzés 

során széndioxidot bocsájtanak ki az atmoszférába. 

Légzés: 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Energia 

 

Fotoszintézis: 

6H2O + 6CO2  napfény energiája  C6H12O6 + 6O2 

 

A szénhidrátokban tárolt energia a kémiai kötések bontásával szabadul fel, oxidációs 

folyamatok során. Így, a felvett O2-ből CO2 redukálódik, ami kilégzéssel jut vissza a légkörbe. 

Az élő szervezetek évente ezerszer több szenet mozgatnak meg ilyen formán, mint a geológiai 

ciklus. 

A növények növekedési időszakában, napközben a levélzet abszorbeálja a nap energiáját 

(fotonokat) és a légkörből felveszi a széndioxidot. Ugyanekkor, a növények, állatok és a 
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talajban élő mikrobák felhasználják a szenet szerves alakban és szén-dioxidot juttatnak vissza. 

A fotoszintézis este nem megy végbe, mert a nap nem tudja biztosítani a folyamathoz 

szükséges energiát, ugyanakkor a légzés mechanizmusa folytatódik ekkor is. Ez az 

egyenlőtlenség a két folyamat között, tükrözi a szén-dioxid koncentráció váltakozását a 

napszakok függvényében. A földgömb északi féltekén, télen a fotoszintézis szünetel, mivel 

sok növény lehullajtja a levélzetét, de az élő szervezetek légzése nem áll le.  Ez vezet oda, 

hogy a téli időszakban a légkör CO2 tartalma megnövekszik. A tavasz beköszöntével a 

fotoszintézis folyamata újra beindul és a széndioxid tartalom csökkenni kezd. Ezt a 

körfolyamatot az évszakok váltakozása eredményezi. 

10.1.3 Az óceánok szén tartalma 

A szén-dioxid diffúzióval kerül az óceánok vízébe. Az oldott CO2 eredeti formájában 

megmarad vagy átalakulhat karbonát ionná (CO3
-2) vagy bikarbonát ionná (HCO3

-). Amikor a 

szén-dioxid belép a vízbe szénsav is keletkezik: 

CO2+H2O <=> H2CO3 

 

Ez a folyamat oda-vissza lejátszódik, így beállítva a kémiai egyensúlyt. Egy másik, igen 

fontos folyamat az óceánok pH szintjének szabályozásában, a hidrogén ion és a bikarbonát 

ion felszabadulása. Ez a reakció nagyban befolyásolja a pH szintet: 

 

H2CO3 <=> H+ + HCO3
- 

 

A tengeri élőlények bizonyos típusai biológiailag fix bikarbonátból és kalcium ionból képesek 

kalcium-karbonátot (CaCO3) termelni. Ezt az összetevőt a váz és egyéb testrészek szintézisére 

fordítják. Ilyen élőlények például a korallok, kagylók, csigák és néhány alga faj. Amikor ezek 

az élőlények elpusztulnak, a vázuk és testrészeik az óceán mélyére süllyednek, ahol 

raktározódnak, felgyülemlenek szénben gazdag üledékként. Hosszú idő elteltével ezek az 

üledékek fizikailag és kémiailag megváltoznak, részben a nagy nyomás hatására üledékes 

kőzetek képződnek. Az óceánok üledékei messze a legnagyobb széntározók a földön.  

10.1.4 Szén a talajban 

A szén körforgásában a talaj egyben szénforrás és felhasználó is. Kémiai és biológiai 

reakciókban jelentős szerepe van. A növények a szárazföldről és a légkörből 110x1012 kg 

szenet vesznek fel CO2 formájában. Körülbelül ugyanennyi szén keletkezik, amelyből 

50x1012 kg kerül vissza az élőlények légzése során a légkörbe, ami a keletkezett 

mennyiségnek majdnem a fele. A maradék 60x1012 kg az elhalt növények szerves anyagának 

mikrobiális lebontása során keletkezik. A lebontást, a talajban és a talaj felszínén élő mikro- 

és makroszkopikus élőlények jelentősen befolyásolják. A földfelszín és az atmoszféra között 

körülbelül a szénmennyiségnek 15%-a cserélődik ki évente. 

A humifikáció a legfontosabb szintetizáló reakciók összessége. A könnyen bontható szerves 

anyagok mineralizálódnak, míg a nehezebben bontható anyagok polimerizálódnak és N-

tartalmú vegyületekkel kapcsolódva nagy molekula méretű, sötét színű stabil anyagokat 

hoznak létre, ezek a humuszanyagok. A talajba a szén a növényi maradványok révén kerül be, 

amelyek szén tartalmát az előzőleges megkötés biztosítja. A talajba került növényi 

maradványok lebontása több tényezőtől függ (talaj adottságai, növény milyensége, talajban 

lakó lebontó szervezetek csoportjai, klíma), így akár évszázadokig is megmaradhatnak a 

szerves anyagok. A talaj és a klimatikus adottságok meghatározzák a talajra jellemző 
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nedvességtartalmat, hőmérsékletet, kémhatást, levegőzöttségét valamint a felvehető 

tápanyagok mennyiségét és milyenségét. A növény típusát a méretével, a korával, 

lignintartalmával és a C/N arányával jellemezhetjük.  

10.1.5 A szén mineralizációja 

A szerves kötésű szén szén-dioxiddá történő oxidálását jelenti. A növényi maradványoknak a 

széntartalma, amik a talajba kerültek, biológiai folyamatok során (disszimiláció vagy 

katabolizmus, biológiai oxidáció, erjedés) lebomlanak és CO2 formájában kerülnek vissza a 

szén körforgásba. A talajlégzést főként a mikrobiológiai folyamatok eredményezik, de részt 

vesznek benne a talajban lakó élőlények is a légcserefolyamataikkal, melynek eredménye 

képen CO2-t bocsájtanak ki. 

A cellulóz a legnagyobb mennyiségben keletkező szén alapú szerves anyag. A szén 

mineralizációjának az alapja. A cellulózt glükózanhidridek építik fel, amik összekapcsolódnak 

és poliszacharidot képeznek. A cellulóz igen jól ellenáll mind a savaknak, mind a lúgoknak. A 

lebontást erre specializálódott mikroorganizmusok végzik, amik képesek úgynevezett celluláz 

enzimet termelni, ami a bontást végzi. Először a kötéseket bontva hidrolizálódik majd glükóz 

keletkezik belőle.  

(C6H10O5)n + nH2O = n C6H12O6 

A lebontás lejátszódhat anaerob vagy aerob körülmények között. Baktériumok, sugárgombák 

és mikroszkopikus gombák végzik el. 

Aerob cellulózbontók: 

 Legnagyobb részben anaerob pálcikák (Clostridium)  

 Termofil csoport, 60-65°C-on tenyészthetők (Clostridium thermocellum) 

 Mezofil csoport, 30-35°C-on tenyészthetők (Clostridium omelianskii) 

 Gram pozitív baktériumok, vajsavat, ecetsavat, etilalkoholt és gázokat termelnek 

Anaerob cellulózbontók: 

 Sporocytophaga fajok 

 Bacillus, Cellulomonas, Nocardia, Pseudomonas, Streptomyces fajok 

 Cellvibrio, Cellfalcicula nemzetség tagjai 

 Kevésbé savas közegben az Actinomiceták és a Cytophaga nemzetség tagjai bontják 

10.1.6 Az atmoszférikus széndioxid felhalmozódása 

A légkör széndioxid koncentrációjának mérésére 1957-ben tett javaslatot Charles David 

Keeling óceánográfus, a Scripps Oceanográfiai Intézet kutatója. Ez a leghosszabb folyamatos 

CO2 koncentráció nyilvántartás. Azóta folyamatos adatokkal rendelkezünk, amelyek ijesztő 

tendenciát mutatnak. A dokumentációt a Mauna Loa obszervatóriumban végzi Hawaii-

szigetén. Az adatai (most már ˝Keeling görbeként˝ ismerik) kimutatták, hogy az emberi 

tevékenységek jelentős mértékben megváltoztatják a természetes szén-ciklust. Az ipari 

forradalom kezdete óta, körülbelül 150 éve, az emberi tevékenységek, mint a fosszilis 

energiahordozók elégetése és az erdőirtás, mind felgyorsultak és hozzájárultak ahhoz, hogy 

hosszú távon növekedjen a légkör széndioxid koncentrációja. Az olaj és a szén elégetése által 

szén szabadul ki az atmoszférába, sokkal gyorsabban, mint ahogy eltávolítható onnan. Ez az 

egyenlőtlenség okozza a légköri széndioxid taralom növekedését. Továbbá, az erdők irtásával 

csökkentjük a fotoszintézis lehetőségét, amelynek során a növények meg tudnák kötni a 

légkör CO2 tartalmát, így további koncentrációemelkedést eredményez. Az ember 

ténykedéseinek révén a légkör CO2 tartalma ma már magasabb, mint az elmúlt félmillió évben 

volt.  
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10-1. ábra. A "Keeling görbe" a légköri CO2 -koncentráció hosszú távú mérésének eredménye Mauna Loa 

Obszervatórium (Keeling et al.) 

Az éven belüli rezgések természetes, szezonális ingadozás következményei. A hosszú távú 

vizsgálat azonban folyamatos emelkedő tendenciát mutat. Az elmúlt 400.000 évben nem volt 

még ilyen magas az atmoszféra széndioxid koncentrációja és a megfelelő szintre történő 

csökkenésre is tízezer éveket kellene várnunk, feltéve ha az ipari szennyezést azonnal 

beszüntetnénk. A jelenség globális ökológiai katasztrófához fog vezetni! 

Mivel a CO2 növeli a légkör azon képességét, hogy megtartsa a hőt, ezért üvegházhatású 

gáznak nevezik. A kutatók úgy vélik, hogy a megnövekedett CO2 már jelentős változásokat 

okoz a globális klímában. Az elmúlt században megfigyelt 0,6 °C-os átlagos globális 

hőmérséklet növekedés főként a szén-dioxid koncentráció növekedésének tudható be. Lényegi 

változtatások nélkül a fosszilis energiahordozók felhasználásában és az erdőirtások 

mértékében, a felmelegedési tendencia valószínűleg folytatódni fog. A legjobb tudományos 

becslések szerint a Föld átlaghőmérséklete 1,4-5,8°C-kal fog növekedni az elkövetkezendő 

században, a szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázoknak köszönhetően (metán, dinitrogén-

oxid, fluorozott szénhidrogének). Ez a fajta hőmérséklet növekedés a tengerek vízszintjének 

jelentős növekedését okozhatja (0,09-0,88 m), kitéve ezzel a mélyebben fekvő part menti 

városokat és az árapály folyók mentén található településeket az elöntés veszélyének 

(Velence, New Orleans, Washington). A sarkköri jégsapkák olvadása és a fajok 

kiterjedésének eltolódása is a globális felmelegedés eredménye.  
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Bizonyíték a globális felmelegedésre  

A klímaváltozás nélkül azonban, a megnövekedett CO2 koncentráció, jelentős hatással lenne a 

növények növekedésére világszerte.  Bizonyos fajok kedvezőbben reagálnak a megemelkedett 

szén-dioxid tartalomra, mint mások. Egyes kutatók szerint kifejezett változást láthatnánk a 

növényfajokon, a hőmérséklet változása nélkül. Például a megemelkedett szén-dioxid 

tartalmat a bokrok jobban képesek tolerálni, mint bizonyos fűfélék. Ez az eltérés, abból 

adódik, hogy a fotoszintézisük lefolyása kissé különböző (C3 és C4 –es növények). Ezért a 

füves területekre betörnének a szén-dioxidra érzékenyebb fajok vagy a cserje fajok. 

Vajon a közelmúltban megfigyelt változások a globális szén-ciklusban új jelenségek vagy már 

megtörtént geológiai történések? A kutatók jelentős energiát fordítanak arra, hogy 

módszereket fejlesszenek ki, azért hogy megértsék, megismerjék a Föld légkörének és 

klímájának a múltját. Ezen technikák közé tartozik a jégbe zárt buborékok, fa gyűrűk és tavak, 

óceánok fenekén felgyülemlett üledékek vizsgálata. Együtt ezek a technikák arra utalnak, 

hogy az elmúlt 20 millió évben a Föld klímája a viszonylag meleg és hideg között ingadozik. 

Ezek az interglaciáis (jégkorszakok közötti) és glaciális (jégkorszak) időszakok. Az 

interglaciális időszak során az atmoszféra CO2 koncentrációja viszonylag magas, míg a 

glaciális időszakban viszonylag alacsony. Jelenleg egy meleg interglaciális szakaszban 

vagyunk, és az emberi tevékenység még jobban fokozza a szén-dioxid mennyiséget a 

légkörben, ahhoz képest, mint amilyen volt több százezer éven keresztül. 

A légköri CO2 feldúsulásának megértése és a negatív hatásainak mérséklése szempontjából a 

legnagyobb kihívást az jelenti, hogy szembe kell nézni a gazdasági élet óriásaival és a 

politikai döntéshozókkal. Annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket kellő súllyal képviselni 

tudja, a tudományos közösség létrehozta az Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) szervezetet. Ez egy nemzetközi, interdiszciplinális konzorcium, ahol több ezer 

klímaváltozási szakértő együttműködésével készítenek jelentést az klímaváltozásról. Sok 

ország megállapodott abban, hogy csatlakozik a Kiotói Szerződéshez, amely egy többoldalú 

egyezmény arról, hogy az ember által előidézett éghajlat változás negatív hatását mérsékelni 

kell. Az Egyesül Államok, amely jelenleg felelős a szén-dioxid kibocsájtás mintegy egy 

negyed részéért, eddig elutasította, hogy részt vegyen a Kiotói Egyezményben.  

10.2 A foszfor körforgása 
A foszfor a legtöbb anyagcsere folyamat elengedhetetlen eleme. Nélkülözhetetlen a szintézis 

folyamatokban. A P a növényeknél a generatív szervek fejlődését segíti elő, azt gyorsítja. 

Ugyanakkor a legismertebb az élővilágban az energiaraktározásban betöltött szerepe és a 

nukleinsavak alkotó elemeként (ATP, ADP, DNS, RNS), valamint a sejtmembránokat alkotó 
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foszfolipidek is tartalmaznak foszfort. Nagyobb részt foszfátmolekula formájában található 

meg a szervezetekben, a maradék egyéb szerves vagy szervetlen vegyületekben fordul elő.  

Szervetlen sója a trikalcium-foszfát, ami a csontok egyik alkotó eleme. A foszfor endogén, 

így a körforgása az élőlényekben kimondottan gyors. 

A foszfor ionos formája alapvető tápanyag a növények és az állatok számára. A foszfor egyes 

formái részei a létfenntartó molekulák csoportjának, de nem túl gyakoriak a bioszférában. A 

foszfor nem eleme az atmoszférának, nagyrészt a szárazföldön, sziklákban és a talaj 

ásványokban található meg. A foszfor 80 %-át műtrágya előállítására használják és a foszfor 

egy típusát, mint híg foszfor savat üdítőitalokban alkalmazzák. A zsíroldó mosogató és 

mosószerek jelentős mennyiségű foszfort tartalmaznak, amely végül bekerül a szennyvízbe. A 

foszfor, hatásos lehet ily módon, de, ezzel együtt szennyezi a tavakat és a folyókat. A P 

feldúsulása algásodáshoz vezethet, a többlet tápanyag miatt. Ez még több alganövekedést 

okoz, a baktériumok elfogyasztják az algát és egyre nagyobb számban lesznek jelen a 

baktériumok. Ezek felhasználják a vízben oldott oxigént, és az a folyamat a halak 

kipusztulásához vezet (eutrofizáció).  

A növények a foszfort a szervetlen vegyületek vizes oldataiból veszik fel, az állatok pedig a 

növények elfogyasztásával szerves formában jutnak hozzá. Az elpusztult élőlényekből a 

baktériumok képesek felszabadítani a foszfort, szervetlen vegyületek formájában.   

Az ökoszisztémában rendelkezésre álló foszfor mennyisége korlátozva van az ásványok 

mállása során keletkező foszfor tartalom által. Fő ásványa az apatit {Ca5(PO4)3F}, amelyben 

a fluort részben helyettesítheti klór vagy hidroxil. Az apatit oldódásakor felszabaduló P-nak 

kulcsfontosságú szerepe van az ökoszisztéma termékenységében. Az apatit karbonátos 

mállásakor különböző foszfor tartalmú vegyületek keletkeznek. Ez a folyamat csökkenti a 

körfolyamatban levő foszfor mennyiségét, a kimosódáskor keletkező vesztességek által. Az 

így felszabaduló foszfor egy része a biotába kerül, míg nagyobb hányada reakcióba lép egyéb 

talaj ásványokkal és oldhatatlan formában kicsapódik. A mállás és a talajképződés későbbi 

szakaszában az összes elérhető P a biogeokémiai ciklusban található, a felső talaj 

szelvényekben. Az alsóbb rétegekben található foszfor főként a másodlagos ásványokkal 

történő geokémiai reakciókban résztvevő foszfor tartalmat jelenti. A növények növekedése 

függ attól, hogy milyen gyorsan tudja a növény gyökérzete adszorbeálni, a biokémiai 

körforgás során, a szerves alkotók lebomlásából keletkező foszfort. A növények növekedése 

szempontjából a foszfor mennyiség korlátozott, bizonyos mennyiség felett nem befolyásolja a 

növekedés sebességét. A foszfor gyorsan keresztüláramlik a növényeken és az állatokon, 

azonban az a folyamat, ami a P-t mozgatja a talajban és az óceánokban, nagyon lassú. Ez teszi 

a foszfor ciklust az egyik leglassabb biogeokémiai ciklussá. 

A talajban találhatóak kis tömegű szerves savak. Ezek a talajban élő különböző 

mikroorganizmusok tevékenységeiből származnak, vagy kiszivároghat az élő növények 

gyökereiből. Ezen szerves savak közül számos képes szerves fém komplexet képezni fém 

ionokkal, amelyek a talajban oldott formában találhatóak. Ennek eredményeként, ezek a 

folyamatok talajásványokban levő alumíniummal (Al), vassal (Fe) és kalciummal (Ca) 

kapcsolatban álló szervetlen foszfor kibocsájtáshoz vezethetnek. Mikorrhiza gombák az 

oxálsav termelésük és kibocsájtásuk által, fontos szerepet játszanak a növények foszforral 

való ellátásában és fenntartásában. Az, hogy a rendelkezésre álló szerves foszfor milyen 

mértékben támogatja a mikrobiológiai, növényi és állati növekedést, függ attól, hogy milyen 

gyorsan bomlanak le és keletkezik belőlük szabad foszfát. A bomlás során több enzim is részt 

vesz, mint például a foszfatázok, nukleázok és a fitázok. A természetben tanulmányozott 

élettelen folyamatok, a hidrolitikus és a fotolitikus reakciók. A szerves foszfor enzimatikus 

hidrolízise rendkívül fontos lépés a biogeokémiai foszfor ciklusban. Beleértve a növények és 
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a mikroorganizmusok P felvételét és a szerves foszfor szállítását a talajból a víztömegekbe. 

Sok organizmus a talajban lévő foszfort használja fel a szükségleteik kielégítésére.  

Ideális esetben a foszfor, foszfátion formájában fordul elő a természetben, ami P atomból és 

néhány oxigénből áll. Az ortofoszfát ( PO4
3--P, vagy PO4

3- mg/l)  a foszforsavak sói, vizes 

oldataiban előforduló formái: ortofoszfat-ion – PO4
3-,  a polifoszfát, és a szerves foszfát. A 

bioszférában legnagyobb reszt oxidalt ortofoszfát ionok vannak jelen. A természetes vizekben 

a koncentrációja 0,1 mg/l nagyságrendű. Ezt meghaladó foszfáttartalom a házi és ipari 

szennyvizekben, vagy a mezőgazdasági vízhasznosítás után fordul elő. 

 A foszfát legnagyobb része sóként fordul elő tengeri üledékekben és kőzetekben. Idővel, a 

geológiai folyamatok során ezek az üledékek a szárazföld részévé válnak, és a mállás 

következtében eljutnak a szárazföldi élőhelyekre.  

A foszfor gyorsan keresztüláramlik a növényeken és az állatokon, azonban az a folyamat, ami 

a P-t mozgatja a talajban és az óceánokban nagyon lassú. Ellentétben más vegyületek 

ciklusaival, a foszfor nem található meg a levegőben, gáz formájában. Ennek oka, hogy 

normál hőmérsékleten és körülmények között szilárd halmazállapotban van jelen. Vörös, 

sárga és extrém körülmények között (200°C felett, magas nyomáson) fekete foszfor 

formájában. Általában víz, talaj, üledék között áramlik. A P tipikusan korlátozott tápanyagok 

közé tartozik a tavakban, folyókban és a friss vizű környezetekben. A sziklák és üledékek 

fokozatos kopásával, foszfát szabadul fel. Az atmoszférában a foszfor elsősorban kis por 

szemcsékként van jelen. Eleinte a foszfát a kőzetből mállott le. Az esővíz által okozott 

kimosódási vesztességet a szárazföldi rendszerben kiegyensúlyozta a kőzetek bomlásának 

gyarapodása. A talajban a foszfát abszorbeálódik az anyagok felszínén és a szerves 

vegyületek részeként, és elkezdenek egyesülni (megkötődnek). A növények a foszfát ionos 

formáját veszik fel.  A növények a foszfátokat a talajból abszorbeálják, és szerves vegyületek 

formájában megkötik ezeket. A növényevő állatok úgy jutnak foszforhoz, hogy elfogyasztják 

a növényeket, a ragadozók pedig a növényevők elfogyasztásával. A növényevő és a ragadozó 

állatok a foszfort a vizeletükben és az ürülékükben választják ki. A P a növényi és az állati 

részek lebomlásával visszakerül a talajba, és a ciklus újra kezdődik.  

10.2.1 Foszfor a talajban 

A talajban levő foszfor szerves és szervetlen (ásványi) kötésben van jelen. A talajban található 

foszfor tartalmú vegyületek csoportjai: 

 Fe-, Ca-, Al foszfátok 

 Vas és alumínium hidroxidok, a humuszanyagok az agyagásványos és a CaCO3 

felületén kötött foszfát ionok.  

 Szerves foszfor vegyületek 

A műtrágyák hatóanyagát P2O5 %-ban fejezik ki. Gyártáskor arra törekszenek, hogy a 

nehezen feloldható foszfor vegyületeket vízben vagy gyenge savakban oldható vegyületekké 

alakítsák át. Foszforsav keletkezik, ha nyers foszfátokat savval vagy hőkezeléssel tárnak fel. 

A foszfor műtrágyák erősen savanyúak, így túlzott használatuk a talaj elsavasodásához 

vezethet. Serkenti a generatív szervek növekedését a termésképességet növeli. Trágyázás 

hatására a talaj tápanyag forgalma felgyorsul. 

10.2.2 Emberi tényező 

A tápanyagok nélkülözhetetlenek a növekedéshez és az életfeltételek fenntartásához az élő 

organizmusok számára. Ezért alapvető fontosságú az egészséges ökoszisztéma kialakítása és 

fenntartása. Azonban a túlzott mennyiségű tápanyag, különösen a foszfor és a nitrogén káros 

hatással van a környezetre. A természetes eutrofizáció, olyan folyamat, mely során a tavak 
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elöregszenek és nő a termékenységük. Több ezer évig is eltarthat a folyamat. A kulturális 

vagy antropogén eutrofizáció, azonban a víz szennyezése által bejutó túlzott mennyiségű 

növényi tápanyag miatt bekövetkező burjánzás főként az alga populációban. A magas 

foszfortartalmú talajok felszíni, felszín alatti kimosódása és eróziója lehet elsősorban felelős a 

friss vizek eutrofizációjáért. Ezek a folyamatok befolyásolják a talaj foszfortartalmának 

csökkenését. Közöttük, és a P típusa, a talaj milyensége és kezelése, valamint a hidrológiai 

viszonyoktól függő transzport folyamatok között komplex kölcsönhatás van.  

Szervestrágyázás során, ha a termény számára már túlzott a kijuttatott mennyiség, akkor az 

káros hatással van a talaj P tartalmára. A rosszul csatornázott talajokon vagy az olyan 

területeken, ahol a hó olvadék időszakos átnedvesedést okoz, a Fe tartalom csökkenés 

feltételei 7-10 napon belül megvalósulnak. Ez a foszfor koncentráció hirtelen növekedését 

okozza a talajoldatban, és a P kimosódhat. A talaj további redukciója, a foszfor vegyületek 

elmozdulását okozza, a reakcióképestől a még labilisabbig. Ezeken a területeken már 

problémát jelent megszabadulni az agrokulturális hulladékoktól. A hulladékgazdálkodási 

szabályok elkészítésekor figyelembe kell venni a talaj vízrendszereit, amelyeket szerves 

hulladék lerakónak használnak. 

Az ember a foszfortartalmú műtrágyák túlzott alkalmazásával bele tud avatkozni a foszfor 

ciklus menetébe. Ennek eredménye, hogy a megnövekedett foszfor koncentráció a 

víztömegekben szennyeződésként van jelen és ez eutrofizációhoz vezet. Az eutrofizáció 

elpusztíthatja a vízi ökoszisztémát.  

Az eutrofizáció feltehetőleg hatással lesz a globális szén ciklusra, talán ellensúlyozza kissé az 

antropogén szén kibocsájtást.  Tekintettel arra, hogy a tengeri környezetben egy egységnyi 

foszforra 106-170 egységnyi szén jut, megjósolható hogy, a többlet foszfor 76.000-126.000 

Tg (millió tonna) C-t köthet le. Lényegében, ez a beépítés eltávolítja a szenet az 

atmoszférából, a szén-dioxid fotoszintézisen keresztül történő biológiai megkötésével. A 

jelenlegi éves antropogén szén kibocsájtás 7.900 Tg C, így a foszfor eutrofizációs hatása csak 

10-15 évnyi antropogén szén kibocsájtással érne fel, az elkövetkezendő 2.000 évre előre 

nézve. (Ez csak 0,6%-a a becsült teljes szénkibocsájtásnak, ha a kibocsájtás változatlan 

marad.) A foszfor műtrágyák óceánokra gyakorolt ökológiai hatása igen jelentős. Újabb 

fenyegetést jelentve a tengeri ökoszisztémákra, beleértve az óceánok felső vízrétegének 

elsavasodását és felmelegedését a CO2 koncentráció növekedésének köszönhetően. 

10.3 A kálium körforgása 
A növények számára, fontos a szénhidrát anyagcsere, a keményítő képzés, lebontás, az 

ozmotikus potenciál, valamint a fotoszintetizációs folyamatok szempontjából. A levél 

szárazanyagának 1.6 % és 2.5 % közötti részét teszi ki, egészséges levelekben. Az állati 

szervezetben a káliumnak az idegek ingerületvezetésében van igen fontos szerepe. 

Nélkülözhetetlen az izommozgások végrehajtásában, de kálium szükséges a vízháztartás, a 

vércukorszint és az ozmotikus egyensúly szabályozásához is. A kálium felvétele, 

felhasználása a szervezeten belül, valamint a kiválasztása ionos formában zajlik (K+). 

A kálium megtalálható az agyag ásványokban (rácsos K), könnyen megkötődik a talajban, 

annál jobban, minél nagyobb a talaj agyagtartalma. Felszabadulását a talaj savassága teszi 

lehetővé. A talajból felvehető kálium mennyisége relatív kevés, de közel egyensúlyban van a 

sokkal nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló kicserélhető káliummal, amiből a hiány 

pótolható. A talaj is tartalmaz káliumot, sokkal lassabban kicserélhető formában, amelyek a 

növényeknek szolgálnak forrásul. A talaj K-szolgáltató képessége nem csak a kicserélhető 

kálium mennyiségétől függ, hanem befolyásolja az is, hogy milyen ütemben tudja pótolni a 

nem kicserélhető frakcióból a vesztességeket. Kálium-pufferoló képességnek nevezzük, a 
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talajnak azt a tulajdonságát, hogy képes a gyökerek által a talajoldatból felvett káliumot 

kationcsere folyamatokban pótolni, és az agyagásványok felületéről káliumot a talajoldatba 

leadni. Így képes a kálium koncentrációját állandó értéken tartani. A talajban előforduló 

kálium tartalmú vegyületek rendkívül különböző formájúak lehetnek. Ezek kálium-szolgáltató 

képessége különböző. A növények számára legkönnyebben felvehető a talajoldatban lévő 

kálium, valamint a talajkolloidok felületén kicserélhetően megkötött káliumion. Az 

agyagásványok közé bezárt ionok nehezebben felvehetőek. A kálium lekötődése és 

felszabadulása között egyensúly áll fenn.  Ezen ásványok bomlásával válik elérhetővé a K, ez 

azonban hosszú távú folyamat. Minden évben rendelkezésre áll a kálium, mennyisége attól 

függ, hogy milyen a talajban levő agyag aránya és típusa. 

10.3.1   A kálium főbb útvonalai 

A kálium alapvető forrása a trágya vagy a klorid és szulfát sók. Az állati trágyában a kálium 

biológiailag nem kötött egyéb vegyületekhez, ellentétben a nitrogénnel és a foszforral, 

amelyek könnyedén a növények rendelkezésére állnak. A műtrágyákban kálium-kloridot és 

kálium-foszfátot használnak. A trágya és a műtrágya kálium tartalma hozzájárul a talaj kálium 

tartalmához. 

Talajban oldott kálium: a kálium oldott formában közvetlen felhasználható a növények 

számára. Az oldatban levő kálium mennyisége a felhasznált műtrágya mennyiségével, a 

mállás mértékével és a megművelés minőségével, milyenségével változik. A mennyisége 

legtöbbször nem elegendő a termény igényeinek kielégítéséhez. A talajban oldott kálium 

egyszerű mérése nem nyújt megfelelő információt a növények számára felhasználható kálium 

mennyiségének vagy a talajban más formában rendelkezésre álló káliumból való feltöltődési 

sebességének. 

Kicserélhető kálium: a kálium negatív töltésű cserével való megtartása a szervesanyag 

tartalmon és a talajban levő agyag ásványokon alapul. A kálium ezen, formája könnyen 

felhasználható, és a talajban oldott káliummal együtt szokás analitikus laborokban vizsgálni. 

A kálium oda-vissza áramlik a cserélhető formák és az oldat között. 

Lassan kicserélhető K: a kálium beépüléséhez, az adszorpció során szükségesek az 

agyagásványok. Ez a típusú kálium lassan felhasználható. A sav kivonatok átfogó számítási 

módot biztosítanak arról, hogy milyen mennyiségű fixált kálium van a talajban.  

Rácsos kálium: A kálium a rácsos szerkezetű agyagásványokon belül található. Az 

agyagásványok bomlásakor lassan szabadul fel.  

Kioldódási kálium: Ahol a trágyák és műtrágyák által hozzáadott kálium mennyiség 

meghaladja a talaj kicserélő képességét, a kálium kimosódhat a talajból. Ez a veszély áll fenn 

a durva szerkezetű homoktalajok esetében is. 

10.4 Nitrogén körforgalom 
A nitrogén körforgalom egy gáz fázisú biogeokémiai ciklus (az elemek körforgása az élő, az 

élettelen szervezetek és a környezetük között) mely során az elemi nitrogén a növények 

számára is felvehető nitrátokká, nitritekké alakul. Majd a bomlási folyamatok következtében 

ammónia és ismét elemi nitrogén lesz belőlük. A szervetlen tartalékot a levegő 

nitrogéntartalma adja, azonban az élőlények többsége nem képes az elemi nitrogént 

hasznosítani a szervezetében. A nitrogénmolekulában ugyanis nagyenergiájú hármas kötés 

található, emiatt a nitrogén kevéssé reakcióképes gáz. Ezért a nitrogént csak egyes 

mikroorganizmusok képesek átalakítani ammónia sókká és nitritekké. Ez a folyamat 

elsősorban az élőlények és a litoszféra között zajlik. 
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Az állatok ürülékét és egyéb szerves hulladékot (el nem fogyasztott táplálék) a vízben, és a 

talajban élő gombák és baktériumok alakítják át ammóniavegyületekké. Ezeket az élővilágra 

veszélyes vegyületeket az ammonifikáló baktériumok konvertálják át nitritvegyüetekké. 

Ezek a vegyületek szintén ártalmasak lehetnek az élő szervezetek számára. További lépésként 

a nitrifikáló baktériumok használják fel és alakítják át őket a növények számára 

elengedhetetlen nitritekké és nitrátokká. Ahogy a növények nőnek, és az állatok megeszik 

őket, a ciklus elölről kezdődik. Kevésbé jelentős a hiroszférában és az atmoszférában 

lejátszódó nitrogén ciklus. Az antropogén hatás (emberi hatás) számos módon befolyásolja a 

nitrogén körforgalmat. Az erdőirtásokkal, a mocsarak és a lápok lecsapolásával igen jelentős 

mennyiségű nitrogén szabadul fel. Ezeken a területeken jelentős a denitrifikáció, ennek 

megszüntetésével csökken a levegőbe visszajutó és nő a hidroszférába jutó nitrogén 

mennyisége. Másrészt tüzelőanyagok elégetésével évi 20 Mt nitrogén jut a levegőbe, a 

műtrágyázásokkal pedig 60 Mt nitrogén kerül a talajba. Egy év alatt összesen 240 Mt nitrogén 

fixálódik újra, és ennek közel a 60%-a ipari eredetű.  

10.4.1 A nitrogén fixálás 

A nitrogén a talajba, kémiai vagy biológiai nitrogénkötés illetve elektromos kisülés folytán 

juthat be. A fotokémiai úton történő átalakulás nem jelentős (kevesebb mint 3*1012g N2/év). 

Nagy hőmérsékleten a nitrogén és az oxigén egyesülnek és nitrogén monoxid vagy nitrogén 

dioxid keletkezik, pl.: villámláskor. N2+O2→2NO, N2 + 2O2 → 2NO2. A nitrogén monoxid 

ha oxigénnel vagy ózonnal reagál nitrogéndioxid keletkezik (NO2 → hv → NO + O, NO + O3 

→ NO2), ami ha vízzel reakcióba lép salétromsav keletkezik, amely az esővel jut le a talajba 

(NO2 + H2O → HNO3). 

A biológiai nitrogénkötést nitogén fixációnak  nevezzük. Ez a folyamat az egyetlen szakasza 

a nitrogén ciklusnak amit a mikroorganizmusok nem energiaszerzés céljából hajtanak végre. 

Az ezen az úton megkötő nitrogén mennyiség sokkal jelentősebb. A nitrogén fixáló 

baktériumok a szerves vegyületek lebontásával nyert energia segítségével képesek a légkör 

nitrogénjét ammóniává alakítani. 

N2 + 8H+ + 6e- → 2NH4
+ 

1 mol N2 átalakításához annyi energia szükséges, mint amennyi 3 mól glükóz oxidációjakor 

keletkezik. Ez igen nagy energia befektetést jelent. A megkötött nitrogén a baktériumok 

sejtjeibe, főleg a fehérjékbe épülnek be. Ezeket a mikroorganizmusokat életmódjuk szerint két 

csoportba sorolhatjuk, szabadon élő és szimbióta baktériumok. A szabadon élő baktériumok 

egy hektáron átlagosan 50 kg nitrogént képesek megkötni ezzel szemben a szimbiózisban élő 

fajok 200-300 kg is megkötnek feltéve ha jó minőségű a talaj. A szabadon élő baktériumok 

általában olyan területen fordulnak elő ahol sok, számukra közvetlenül hasznosítható szerves 

anyag van jelen. Ezen belül is megkülönböztetünk aerob és anareob fajokat amik lehetnek 

kemolitotrófok (Methanosarcina, Methanococcus, Methanobacterium), kemoorganotróf 

(Clostridium pasteurianum, Desulfovibrio, Desulfomaculum) és fototróf (Chromatium, 

Thiocapsa, Chlorobium, Rhodospirillum) organizmusok. A legfontosabb anaerob 

nitrogénkötő a Clostridium pasteurianum. Ez a baktérium levegőigényes mivel csak így fér 

hozzá a nitrogénhez viszont oxigén jelenlétében elpusztul. Ezért általában olyan más 

baktériumokkal él együtt amelyek a levegő oxigénjét hasznosítják de a nitrogénre nincs 

szükségük. A nitrogénfixációhoz szükséges energiát a glükóz erjesztésével szerzi mivel 

anaerob körülmények között nincs lehetőség a terminális oxidáció működtetésére. Így ezekből 

a szervezetekből hiányzik is a mitokondriumokból ismert elektrontranszport apparátus. A 

szinbióta baktériumok magasabb rendű növények, általában hüvelyesek gyökerén fordulnak 

elő de megtalálhatók például az égerfa vagy a keskenylevelű ezüstfa gyökerén is. A 

legjelentősebb nitrogén megkötő baktérium a Rhizobium sp. Nem csak szimbióta, hanem 
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szabadon élő formában is megtalálható nagyszámban ott, ahol korábban hüvelyeseket 

termesztettek. A szabadon élő Rhizobium azonban nem köti meg a nitrogént. Ezek a 

mikroorganizmusok fajspecifikusan telepednek meg a növények gyökerén, de az általuk 

megkötött nitrogén mennyisége kimagaslik a többi nitrogénfixáló által megkötött 

mennyiséghez képest. Gazdasági jelentősége igen nagy, hiszen az ezek a baktériumok által 

megkötött nitrogén már felvehetőek a növények számára. A Rhizobium lektint tartalmaz 

melynek segítségével tud kapcsolatot teremteni a gazdanövénnyel. Úgy vélik, hogy a 

pillangósvirágúakban a lektinek (fehérjék egy csoportja) valami módon részt vesznek a 

bakteriális partnerek felismerésében a Rhizobium baktériumokkal való gyökérgümőbeli 

szimbiózis kialakításakor. 

 A ciklus ezen folyamatához szükséges a megfelelő hőmérséklet (25-30 C°), valamint a 

semleges kémhatás. Befolyásolja még a szimbióta partner jelenléte és a talajban lévő 

anyagok. Az ammónia gátolja a nitrogén megkötést a Mo, Fe, Co, Ca azonban segítik. A 

nitrogén megkötő baktériumok aktivitását az acetilén redukció közben keletkezett etilén 

mennyiségének gázkromatográfiás mérésével tudjuk meghatározni. Ugyanos a 

baktériumokban lévő nitrogenáz enzim az acetilént is elfogadja szubsztrátként. A vizekben 

élő leggyakoribb nitrogén fixáló baktérium a kékbaktérium amely a vízben oldott nitrogént 

ammóniává alakítja. A levegő 78% nitrogénjével szemben a vízben oldott gázok 65% -a 

nitrogén, amely még mindig jelentős mennyiség. 

10.4.2 Nitrifikáció 

A ciklus következő folyamata a nirtifikáció mely csak aerob körülmények között játszódik le. 

Két szakaszából az első, amikor az ammóniát nitritté alakítja majd a második mikor az 

előállított nitritet tovább alakítja a növények számára felvehető nitráttá. A reakció 

egyszerűsített egyenlete a következő 

4 NH4
+ + 6 O2 → 4 NO2

- + 8 H+ + 4 H2O ;4 NO2
- + 2 O2 → 4 NO3

- 

Viszonylag kevés, de nagy aktivitású faj végzi ezt a folyamatot ezért a környezeti hatásokra, 

szennyezésre nagyon érzékenyek. A folyamatot befolyásolja a talaj hőmérséklete (optimális a 

30-35 fok), a víz telítettsége (max 70%), a kémhatása (ideális a semleges talaj).  A toxikus 

anyagok kis mértékű jelenléte is megzavarja a folyamatot. A nitrifikáló baktériumok 

anaerob, Gram negatív, kemoliotróf élőlények. A nitrifikáció energia nyerő folyamat 

melynek hatására nő a talaj hőmérséklete is. A folyamat intenzitása szabályozza, hogy a 

talajban a nitrogén NH4
+ vagy NO3

- formájában van nagyobb arányban jelen. A mikrobák 

érzékenysége miatt különböző területeken más lehet a két vegyület aránya. Így például az is 

előfordulhat hogy a tundra talajában a nitrogén tartalom majdnem 100%-a ammóniumion míg 

máshol szinte egyáltalán nem található. 

Az egyik legjelentősebb nitritképző baktérium a Nitrosomonas europea ami az energiát az 

ammónia nitráttá való redukálásából szerzi. Gram-negatív és obligát kemolitoautotróf. Ez a 

baktérium számos helyen megtalálható talajban, vizekben sőt még a házak falán is feltéve ha a 

levegő nagy koncentrációban tartalmaz ammóniát. Képes számos halogénezett szerves 

vegyület, többek között a triklór-etilén, benzol és vinil-klorid lebontására is. Anyagcseréje 

során salétromsavat is termel. 

A nitrátképzésért a Nitrobacter nemzettség a felelős gyakorlati jelentősége pedig csak a 

Nitrobacter winogradsky fajnak van. Ez a folyamat az előbbihez képest kevésbé érzékeny a 

hőmérséklet változására. Azonban az oldható szerves anyagok kis mennyiségben is (glükóz 

0,025% -nál) gátolják vagy teljesen le is állítják a nitrát képzést. A baktériumok megfelelő 

működéséhez a semleges vagy a lúgos kémhatás az optimális. 6 pH alatt a folyamat jelentősen 

lelassul. A nitrifikáció mérésére alkalmas módszer a talaj inkubálása ammóniával három hétig 



130 
 

majd a keletkező nitrát quantitatív meghatározása. Vizekben fontos hogy a nitrifikációhoz 

megfelelő legyen a mészmennyiség. Túl alacsony szinten a nitrifikáció lelassul, felesleges 

mennyiség jelenlétében pedig a vízben felhalmozódó nitrátok és nitritek a halak és a 

növények pusztulásához vezethetnek. Az ívóvízben a nitrátszintet szabvány határozza meg 

(max 40 mg/L), ugyanis a magas nitráttartalom a csecsemőknél halált okoz. Leggyakrabban 

kútvíztől történik a mérgezés. A bejutó nitrát a baktériumok hatására nitritté alakul a 

csecsemő gyomrában és patkóbelében. A vérbe jutva a vörösvérsejtek haemoglobinját ún. 

methaemoglobinná alakítja át, így képtelenné teszi azt az oxigén szállítására. A mérgezett 

baba cianotikus, kék színű lesz ezért hívják a betegséget kékvérűségnek. 

A nitrifikációkor keletkező termékeket a növények és a mikrobák az asszimilációs 

nitrátredukció folyamatában veszik fel. A sejtekbe történő beépítés előtt át kell alakítaniuk 

ammóniává. Ezt a folyamatot élesen el kell különíteni a denitrifikációtól, amelyet légzési 

(disszimilációs) nitrátredukciónak is nevezünk és ebben a folyamatban a felvett nitrát 

nitrogénné alakul. A nitrogén fixáció ellentétes folyamata a denitrifikáció mely során a 

nitrogén elemi formájában visszakerül a légkörbe. Ez a két folyamat egyensúlyban van, ez 

biztosítja a légkör viszonylag állandó nirtogéntartalmát. 

10.4.3 denitrifikáció 

A denitrifikáció elsősorban energiaszerző folyamat ami növeli a talaj hőmérsékletét is, olyan 

anaerob légzés mely során a baktérium a nitritet elektron akceptorként használja fel és 

amelyre számos baktérium képes. A ciklus leegyszerűsített egyenlete a következő: 

5 CH2O + 4 NO3
- + 4 H+ → 2 N2 + 5 CO2 + 7 H2O 

Több lépésben megy végbe, a végtermék minden esetben az elemi nitrogén, a köztes termék 

azonban a fajtól függően változhat. Általában nitrit, nitrogén-monoxid és néhány esetben 

dinitrogén-oxid. A denitrifikációt befolyásolja az oxigén jelenléte, a talaj szervesanyag 

tartalma, a víz telítettsége (60% alatt nem megy végbe a folyamat), a pH (3,9-9 között zajlik, 

de a pH növekedésével gyorsul a folyamat), és a hőmérséklet (30-35  fok között de a 

hőmérséklet csökkenésével lassul). Néhány denitrifikációra képes faj (például a Paracoccus 

denitrificans) képes oxigén jelenlétében is elvégezni a folyamatot tehát egyszerre tudja az 

oxigént és a nitrogént is redukálni. A folyamatot korespirációnak nevezzük. A denitrifikáció 

végbemehet több lépésben is. Ekkor a nitrátból nitrit és a nitritből ammónia képződik, vagy 

egy lépésben nitrátból ammónia lesz. A legtöbb denitrifikációra képes faj a Pseudomonas és 

Alcaligenes nemzetségbe tartozik. Előfordulnak olyan fajok is amelyek a nitrát oxigénjével 

szerves anyagokat is oxidálnak például ként és tioszulfátot 

5S + 6KNO3 + 2H2O  

K2SO4 + 4KHSO4 + 3N2 és 5K2S2O3 + 8KNO3 + H2O  

9K2SO4 +H2SO4+4N2 

Ez a folyamat végbemehet kémiai reakciók során is de jelentősége a biotikus folyamatokhoz 

képest elhanyagolható. A denitrifikáció tehát csökkenti a talaj nitrogén tartalmát ami a 

műtrágyázott termőföldeken meglehetősen negatív hatású. A természetes talaj-

ökoszisztémákban a denitrifikáció folyamata se nem káros se nem hasznos, hanem a 

körfolyamat része. E-nélkül a nitrogén nem kerülne vissza a légkörbe, a föld nitrogéntartalma 

kőzetekbe lenne raktározva és mivel a fehérjék felépítéséhez elengedhetetlen a nitrogén, 

megszűnne minden élet. 

Az előbb említett példa már az emberi tevékenység következménye, viszont ez további 

problémákat vet fel. A talaj túlzott műtrágyázása és a denitrifikáció következményeként 

nitrogén-oxidok kerülnek a levegőbe melyek hozzájárulnak az ózonréteg bomlásához. A 
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megoldás a kevesebb, ésszerű műtrágyahasználat és a részletesebb ökológiai ismeretek 

alkalmazása lenne a mezőgazdaságban. A denitrifikáció főleg az óceánok azon területén 

jellemző ahol az oxigéntartalom 0,25 ml/l alá esik. Gyakorlati jelentősége leginkább a 

szennyvíztisztításban van. A magas nitrogéntartalmú vizek nitrogénvegyületei a 

körfolyamatban szereplő baktériumok által nitrogéngázzá alakulnak ami távozik a 

rendszerből. A denitrifikáció mértékének meghatározásához a 15N izotópot használják. 

Helyszíni mérésekor gázcsapdákat alkalmaznak laboratóriumban pedig a keletkező gáz 

összetételét vizsgálják. 

10.4.4 Ammonifikáció 

A nitrogén ciklus következő folyamata az ammonifikáció mely során a természetben 

keletkező szerves hulladék nitrogénje ammóniává alakul át. A legfontosabb ilyen szerves 

vegyületek az elpusztult élőlények fehérjéi és nukleinsavai, az állati ürülék és a gombák vagy 

rovarok által termelt kitin. Az ammonifikáló baktériumok ezeket az anyagokat hasznosítják 

energiaszerzés vagy táplálék céljából. Mivel tisztán szerves nitrogén tartalmú vegyületek nem 

léteznek, ezért az ammonifikációval párhuzamosan a szerves anyag szén, kén és hidrogén 

tartalma mineralizálódik (ásványosodik) különböző mikroorganizmusok hatására. Ezen 

anyagoknak csak az a része szabadul fel amelyik nem épül be közvetlenül a baktérium 

szervezetébe. A beépülés is csak ideiglenesen hiszen a baktériumok pusztulását követően 

ismét bekerülnek az ökológiai anyagforgalomba. 

Viszonylag sok mikroorganizmus képes az ammonifikációra. Ezek között vannak olyanok 

amelyek többféle, mások csak specifikusan, egy féle szerves anyag lebontására képesek. 

Aerob ammonifikálási mód az elhalt élőlények aminosavjainak dezaminálása vagyis az 

aminocsoport eltávolítása a szerves nitrogénvegyületek molekuláiból. 

Fehérje erjesztésekor, anaerob körülmények között  végbemenő aminosav dehidrogénezési, 

oxidatív dekarboxilezési és az aminosavak reduktív dezaminálási folyamatait összekapcsolva 

(Stickland-reakció 1934) a megfelelő savakon kívül ammónia is képződik. 

NH3 + ecetsav + CO2 

A fehérjék ammonifikációja tehát aerob és anaerob körülmények között is lejátszódhat és az 

ammónia mellett más termékek is keletkeznek például hidrogén, vagy szén-dioxid. A fehérjék 

aerob körülmények között jól mineralizálódnak, a lebomlásban keletkezett gázok mennyisége 

a fehérje összetételével arányos. A fehérjék a legnagyobb tömegű nitrogén tartalmú szerves 

vegyületek amik tartalmaznak még szenet hidrogént oxigént és ként is A legfontosabb fehérje 

ammonifikáló baktériumok a Pseudomonas és Bacillus nemzetségbe tartozó mikrobák. A 

gombák közül főleg a Trichoderma és az Aspergillus fajok a fehérje ammonifikálók. Anaerob 

viszonyok között ez a folyamat nem teljes, szerves savak vagy alkoholok képződhetnek 

melyek más mikroorganizmusok segítségével bomlanak tovább. 

A kitin olyan nitrogén tartalmú szerves vegyület melyet a gombák sejtfala és egyes állatok 

kitinpáncélja tartalmaz. Ez egy kémiailag nehezen bontható anyag ezért a lebontását csak 

egyes baktériumok, a kitináz enzim segítségével tudják elvégezni. Ez a folyamat több 

lépésben játszódik le. Először a kitin hidrolízise során glükozamin és ecetsav keletkezik: 

Cl8H30O12N2 + 4H2O  2C6H11O5 - NH2 + 3CH3COOH 

Majd az ecetsavból víz és széndioxid, a glükozaminból pedig újabb hidrolízissel glükóz és 

ammónia lesz.  

A humusz ammonifikációja a növényeknek szükséges tápanyag ellátásának a szempontjából 

nagyon jelentős. Ez egy rendkívül ellenálló anyag melynek a pontos kémiai összetétele még 

ma sem ismert. A lebontása meglehetősen lassú folyamat évente mindössze 1%-a 
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mineralizálódik. Azt a kevés fajt, amely képes megoldani, a Mycobacterium, Nocardia, 

Aspergillus és Trichoderma genuszok között találjuk. A karbamid bontó baktériumok 

nagyrészt aerobok, a folyamat véghezviteléhet lúgos pH-ra van szükségük (8 feletti pH az 

ideális). Ilyen faj például a Sarcina ureae. Az urea bontó baktériumok a keletkező állati és 

emberi végterméket bontják le energiaszerzés céljából. Nagy gyakorlati jelentőségük a 

szennyvíztisztításban van. Ez egy viszonylag egyszerű folyamat melyet a baktériumban lévő 

ureáz enzim katalizál: 

(NH2)2CO + H2O  NH3 + CO2 + hő 

Az ammonifikációs folyamat az elemek körforgásának nélkülözhetetlen lépése. A 

mezőgazdaságban és a szennyvíztisztításban a szerepe jelentős, és a nitrogén fixálással együtt 

ez a folyamat biztosítja az ökoszisztéma nitrogénellátását. Az ammonifikáció mérése a 

helyszínen történhet liziméterrel, laboratóriumi körülmények között pedig inkubálással, 

kimosódással, proteáz vagy ureáz aktivitás mérésével vagy arginin ammonifikációjával. 

10.5 A kén körforgalma 
A kén a földkéreg 14. az élővilágban a 6. leggyakoribb eleme. Vitaminok fehérjék 

komponense, különböző mikroorganizmusok energiaszerző folyamataiban elengedhetetlen 

szerepet játszik. A kén csak kis mennyiségben található meg az atmoszférában, tartalékok az 

üledékes kén tartalmú kőzetekben vannak. A baktériumok több formában is képesek felvenni 

a ként. A növények csak szulfátok formájában, a növények és az állatok csak szerves kén 

tartalmú tápanyagban tudják hasznosítani. A talajban megtalálható kén legnagyobb 

mennyiségben szervesen kötött állapotban van. A talajtípustól függően lehet 0,8-100% is. 

Szervetlen formában más elemekkel alkotott oldható (Na,Mg,K) vagy oldhatatlan (Ba,Fe,Al) 

szulfátok, szulfitok formájában, vagy az agyagásványok felületén megkötötten fordulhatnak 

elő. Elemi állapotban megfelelően szellőzött talajban gyakorlatilag nincsen. A talajban 

előforduló legnagyobb jelentőséggel rendelkező szulfidja a gipsz, szulfátja a vas-3-szulfát. 

Az atmoszférába vulkánkitörések illetve fosszilis energiahordozók elégetésével kerülhetnek 

SO2 és SO3 formában amelyek a vízzel reakcióba lépve savas esőként visszakerülnek a lito- és 

hidroszférába. A bomlási folyamatok következtében H2S szabadul fel, ami szintén a levegőbe 

kerül és ott oxidálódik. Az óceánokban élő fitoplanktonok pusztulásakor keletkező dimetil-

szulfid gáz kerül a legnagyobb mennyiségben a légkörbe, becslések szerint évi 20-50 millió 

tonna. A kőzetek mállásakor keletkező szulfátot a növények felveszik és beépítik a sejtjeikbe, 

a táplálékláncon keresztül bejut az állatok és az emberek szervezetébe. Az elpusztult 

élőlényekből a szulfátredukáló baktériumok alakítják át a ként H2S formába ami a légkörbe 

jut. A különböző baktériumok elemi kénné alakítják tovább és beépítik a kőzetekbe vagy a 

szulfidoxidáló baktériumok szulfáttá alakítják és a ciklus kezdődik előröl. 

Az emberi tevékenység legjelentősebben a fosszilis energiahordozók elégetésével valamint a 

kén tartalmú ásványok feldolgozásával befolyásolja. A barnakőszén átlagosan 0,7% a 

feketekőszén 1% körüli értékű teljes ként tartalmaz. A Föld mai napig ismert szénkészletét 

körülbelül 7,5 billió tonnára becsülik ami ha az energiafogyasztás és a népesség ugyan ebben 

az ütemben növekszik nagyjából ezer évig elegendő. Ez azt jelenti hogy egy év alatt az 

emberi tevékenység hatására 67.5 millió tonna kén kerül a levegőbe (csak a szén 

feldolgozásával) ami körülbelül megegyezik a természetes folyamatok által a levegőbe jutó 

összes kén mennyiségével. 

10.5.1 Asszimilációs szulfátredukció 

Asszimilációs-szulfártedukció a kén körforgalom első lépése. Ebben a folyamatban a 

növények és egyes baktérium fajok a szervetlen szulfátokat a talajból felveszik és szulfhidril 
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(-SH) csoporttá redukálva beépítik az aminosavaikba. A mikroorganizmusok a redukcióhoz 

szükséges energiát szénhidrátok lebontásával szerzik. 

SO4
2- + H+ + 2CH2O → HS- + 2H2O +2CO2 

Kisebb mértékben, nagyobb fokú légszennyezés esetén a kén SO2 és H2S formájában is 

bejuthat a növényekbe. A kén ciklus ezen része hasonló a nirtogén körforgalom asszimilációs 

nitrátredukciós szakaszával. A talajban a kén hiánya a növények károsodásához vezet 

növekedés és anyagcserezavart okoz. 

10.5.2 deszulfurizáció 

A kén ciklus következő szakasza a deszulfurizáció mely során az elhalt szervezetekben lévő 

ként a baktériumok mineralizálják H2S formában. A baktériumok a folyamat során energiát 

nyernek. Ilyen mikroorganizmusok például az Escherichia, Proteus és a Clostridium 

nemzettségébe tartozók. Szigorúan anaerob baktériumok, általában csak a talajban találhatóak 

meg, élő szervezetekben kis mennyiségben a bélrendszerben. Nagyobb elszaporodásuk 

betegségeket okoz, pl.: hugyuti fertőzések. A deszulfurizáció az ammonifikáció folyamatával 

analóg. 

10.5.3 disszimilációs szulfátredukció 

A disszimilációs szulfátredukcióban a baktériumok a szulfátok oxigéntartalmát arra 

használják hogy más szerves vegyületeket oxidáljanak, a kénből pedig kénhidrogént állítanak 

elő. Ez a folyamat a denitrifikációs folyamatra hasonlít, a különbség hogy a szulfátredukció 

kizárólag anaerob körülmények között játszódik le főként mocsaras talajokban. A 

folyamatban résztvevő baktériumok többsége kemoorganotróf (szerves vegyületeket 

használnak fel), vannak viszont kemoautotrófok is amik széndioxid redukciójában is részt 

vesznek. Számos csoportosításukat alkalmazzák: halofilek és termofilek (só tűrő és hő tűrők) 

vagy spóraképző és spórát nem képzők A spórát nem képző fajok a Desulfovibrio 

nemzettségbe tartozó baktériumok. A szulfát oxidációjához egyszerű szerves anyagokra 

(tejsavra vagy piroszőlősavra) van szüksége amit más baktériumok állítanak elő. A tejsav 

felhasználásakor ecetsav keletkezik, amit a szén körforgásban résztvevő metánképző 

baktériumok hasznosítanak, tavi üledékekben élő Gram-negatív baktériumok. A spóra képző 

fajok a Desulfotomaculum nemzetségébe tartoznak. Ezek a mikroorganizmusok a 

szulfátredukcó mellet, acetátot is oxidálnak. A szulfátredukáló baktériumok főként 

iszapokban, talajokban élnek. A vízpartok azon részeit ahol a körülmények megfelelőek a 

szulfátredukáló baktériumok számára „szulfuretum”-nak nevezik. Nagy szerepet játszottak a 

kéntelepek kialakulásában, a keletkező fém-szulfidok sötét színe okozhatja az iszapok hasonló 

színét. Ha kénhidrogén lebontása nem megfelelő vagy túl sok keletkezik belőle akkor a 

vizekben felhalmozódva az ottani élővilág pusztulásához vezethet. A szulfátredukálók 

csökkenthetik a vizek szulfáttartalmát ezáltal a savanyúbb vizek javulását segítik elő. Káros 

hatása hogy a fémekkel oldhatatlan vegyületeket képez, ezáltal elkorrodálja őket. Vannak 

olyan mikroorganizmusok melyek a tioszulfát vagy az elemi kén redukálására is képesek. 

Ilyen baktérium a Desulfuromonas acetoxidans, ami kén felhasználásával oxidálja az acetátot: 

CH3- COOH + 2 H2O + 4S; 2 CO2 + 4 H2S + 5,7 Kcal 

A kén körforgalom következő szakasz a kén mikrobiológiai oxidációja melyet a kénoxidáló 

baktériumok végeznek. Energia igényük kielégítésére kénhidrogént, ként vagy tioszulfátot 

oxidálnak szulfátokká. Két fő csoportja van, a fotoszintetizáló vagy színes baktériumok és a 

színtelen vagy nem fotoszintetizáló baktériumok. A színtelen kénbaktériumok által végzett 

folyamatok aerob körülmények között zajlanak le. A kénvegyületeket szulfátig oxidáló fajok 

közé tartoznak a Beggiatoa, Thiotrix és Thiobacillus nemzetség tagjai. A talajban a 

legnagyobb jelentősége a Thiobacillus genus tagjainak van. Gram-negatív szervezetek melyek 
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egyedül párban vagy láncban fordulnak elő. Környezetüket elsavanyítják, mivel a 

kénvegyületeket kénsavvá oxidálják. A sejtjeiken belül általában kéncseppeket halmoznak 

fel. Az egyik leginkább savtűrő mikroorganizmus a Thiobacillus thiooxidans, ami általában 

elsavanyodott bányavizekben található. A számára kedvező pH 2 és 3,5 között van, de 0 pH-t 

megközelítve sem pusztul el! Energiaszerzés céljából az ércek kéntartalmát oxidálja. A 

színtelen kénbaktériumok oxidálása végbemehet anaerob körülmények között is, nitrát 

jelenétében a Thiobacillus denitrificans baktérium képes a folyamat végrehajtására. A színes 

fotoszintetizáló baktériumok anaerob körülmények között oxidálnak. A folyamathoz csak a 

kénhidrogént használják fel. Két fő csoportjuk van a bíbor baktériumok és a zöld 

kénbatériumok. Az első csoport tovább osztva két csoportra, a bíbor kénbaktériumokra és a 

nem bíbor kénbaktériumokra. A bennük lejátszódó bakteriális fotoszintézis fényreakció során 

megy végbe és nincs jelen két fotorendszer mint a növények fotoszintetizációja esetén. Ebben 

a folyamatban nem víz tölti be a hidrogéndonor szerepét, hanem kénhidrogén. Így a reakció 

végeredménye nem oxigén, hanem kén lesz: 

CO2 + H2S  (CH2 O) + S 

A  tengeri üledékekben megtalált Thiobacillus denitrificans képes a tioszulfát oxidációjára is 

nitrát redukció mellett. A zöld kénbaktériumok képesek az óceánok és a tengerek olyan mély 

rétegeiben is megélni ahol más hasonló szervezetek már képtelenek a fotoszintetizációra. 

Ezért ezek a mikroorganizmusok a legalsóbb vízrétegekben élnek, felettük helyezkednek el a 

többi fotoszintetizáló szervezetek. 

A biológiai úton az atmoszférába kerülő kénvegyületek kéndioxiddá oxidálódnak hidroxil 

gyökök segítségével. A kéndioxid közvetlenül levegőbe kerülésére nagyrészt az ember a 

felelős. A kéndioxid és a kéntrioxid nagyon jól elegyednek vízzel így az atmoszférában lévő 

vízpárával keveredve savas esőt okoz. A normál eső legalacsonyabb pH-ja 5 körüli értékű 

lehet (szénsavképződés következtében), csak az ennél alacsonyabb pH-jú esőt nevezzük savas 

esőnek (savas ülepedés). A savas esők rengeteg kárt okoznak a természetben és az emberi 

környezettben egyaránt. A fekete erdő körülbelül egyharmada, Magyarország tölgyerdőinek 

az 50%-a pusztult el ennek következtében. Hazánkban volt az egyik legnagyobb lombos fa 

pusztulás az 1980-as évek végén mintegy 1,5 millió m3 fa száradt ki. A sav a növények 

leveleivel érintkezve károsítják a klorofilt és emiatt elhullatják leveleiket. Erre a 

legérzékenyebb fafajta a lucfenyő, ezen már pár hónap után megjelennek az elszáradás 

nyomai. Savas esők következménye képen a bolygónk erdősségeinek és termőterületeinek 

csaknem 10% a vált sivatagossá. A savas esők következménye a felszíni vizeink 

elsavanyosodása és ez által egyes fajok számának csökkenése, esetleges kipusztulása. A talaj 

savanyodásának következményeként a fémvegyületek könnyebben oldódnak amely 

bekerülve a növények szervezetébe mérgező hatású. Az oldott nehézfém-ionok bekerülhetnek 

az ivóvízbe is. Nem csak a természetben okoznak problémát a savas esők, hanem a 

városokban is. Ugyanis a sav ilyen kis koncentrációban is oldja a mészkövet és a márványt, 

ezáltal károsítja az épületeket, szobrokat, utakat. 

OHCOCaSOSOHCaCO 224423  , 
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10-2. ábra. A kén körforgása a környezet biotikus és abiotikus összetevői között 
(Graczka Sylvia, 2009 alapján) 

 

1. A szulfátot (SO4
2-)amelyek a kőzetek mállásából származik, felveszik a növények 

a talajból. Főleg gipsz (CaSO4) és keserűsó (MgSO4) valamint fém-szulfidok 

oxidációjából származó szulfát (SO4
2-) található a talajban. 

2. A növények a szulfátot redukálják, majd szulfidkötések segítségével kéntartalmú 

aminosavakba építik be (L-cisztein, L-metionin) szulfhidril-csoportként (-SH). A 

kénhidrogén erős sejtméreg, ezért ebben a formában nem tolerálják a növények.  

3. A táplálékláncon keresztül jut az állatok szervezetébe.  

4. Az elhalt szerves anyagokból és az ürülékből a kén a szulfátredukáló Escherichia 

és Proteus nemzetségbe tartozó baktériumok tevékenysége révén H2S formájában 

jut vissza az élettelen környezetbe. Anaerob körülmények között redukálják 

szulfidokká vagy kénhidrogénné. 

5. Egyes fotoszintetizáló baktériumok a H2S-t elemi kénné redukálják.  

6. A kőzetekbe épül az elemi kén. 

7. A kénoxidáló baktériumok visszajuttatják a ként a körforgásba. 

8. A szulfidoxidáló baktériumok a H2S-t szulfáttá alakítják át. 
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11 Talaj funkciók 
„A termőföld megbecsülése, ésszerű és fenntartható használata, megóvása az életminőség 

javításának egyik feltétele, ami alapvető társadalmi érdek mind a nemzetgazdaság mind a 

környezet-védelem szempontjából” (Várallyay, 1997). 

A talaj az állandóan ható dinamikus hatások tere, és a Földkérget alkotó legfelső termékeny és 

laza rétege. A talajt, a talaj funkcióit, és a benne élő élőlényeket számos tényező alakíthatja, 

melyek lehetnek biotikus, abiotikus és antropogén eredetű hatások. 

Biotikus tényező: élő környezet hatása a talajra. Ezek a tényezők lehetnek nélkülözhetetlenek 

(pl.: talaj mikrofaunák) és károsak (pl.: kártevők, kórokozók). 

Abiotikus tényező: az élethez szükséges fizikai és kémiai jellegű élettelen tényezők. Pl.: fény, 

hőmérséklet, levegő. 

Antropogén hatás: biotikus tényezőkhöz tartozó hatás, az ember természetátalakító 

tevékenységének a következménye. 

Manapság hazánkban és a világon egyaránt a talaj eddigi funkciói az idő múlásával 

kibővültek, és nem csupán a növények termőközege, biomassza előállítás bölcsője hanem a 

talaj sokoldalú funkcióinak kihasználása, megőrzése lett a fő cél. 

11.1 A talaj jelentősége 
A talaj a legfontosabb megújuló, megújítható energiaforrásunk. Ésszerű használata során, a 

növényi hozamok előállítása árán sem kell megsemmisülnie, változása nem csak egyirányú, 

minősége nem csökken. Ezzel ellentétben a nem megújuló energiaforrások, a szén és kőolaj 

megváltozhatatlanul átalakulnak. Ezen erőforrások megújulása nem megy végbe 

automatikusan, hanem állandó és aktív tevékenységet követel. A mezőgazdasági fejlődésben 

ennek a megújuló-képességnek a maximális kihasználása, fenntartása és megőrzése a cél. 

A talaj a földi lét legmeghatározóbb eleme, és biológiai reaktora hiszen több természeti 

erősforrás együttes hatását ötvözi és közvetíti, ezzel adva életteret a mikroorganizmusoknak, 

az állatoknak, termőhelyet a rajta és benne élő növényeknek és az évszázadok során kialakult 

mezőgazdasági kultúráknak. 

A talaj a biomassza-termelés alapvető közege, és a bioszféra legfontosabb tápanyagforrása. A 

talaj meghatározó és egyedi tulajdonsága, valamint különleges jellemzője a termékenység. A 

talaj háromfázisú rendszerében egyidejűleg fordul elő a víz és az oxigén, mely a növényeknek 
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alapvető tápanyagforrás, másrészt ezzel biztosít a talaj a mikroorganizmusoknak feltételt a 

létezésre. 

A talajlakó szervezetek és növények alapvető életfeltétele a levegő, valamint felvehető 

formában lévő víz és tápanyagok egyidejű jelenléte a talajban. Ez úgy lehetséges, hogy a talaj 

egy háromfázisú, polidiszperz rendszer. A talaj szilárd fázisát egyrészt különböző méretű és 

alakú térbeni elrendezésű aggregátumok (ásványi részek) és szerves anyagok alkotják. A 

szilárd fázis elemei között kialakuló pórusok egy része talajlevegőből (gázfázis), más része 

talajoldatból áll, lehetővé téve levegő és víz egyidejű jelenlétét. Ez nemcsak a légzésben, 

szervesanyag-lebontásban és vízfelvételben segíti a szervezeteket, hanem lehetővé teszi azt is, 

hogy a talajban lévő vagy oda juttatott növényi tápanyagok oxidált és oldott formában 

legyenek jelen. 

A talaj hő-, víz-, növényi tápanyagok, de káros anyagok raktározója is egyaránt. Képes 

kiegyenlíteni a földfelszínhez közeli hőmérsékletváltozásokat, és a növények és 

mikroorganizmusok kialakulásához és fennmaradásához szükséges víz-, tápanyagokat is 

képes elraktározni. 

Hő raktározás: A talaj képes a nyarak és telek szélsőséges hőmérsékleti ingadozásának káros 

ökológiai hatását mérsékelni. 

Vízraktározás: a növényeknek biztosítja a vízigényét a hosszabb vagy rövidebb 

csapadékmentes időszakokban is. Továbbá a talaj határozza meg és befolyásolja a 

mesterséges vízpótlást, öntözés hatékonyságát. Ennek a globális klímaváltozás következtében 

egyre nagyobb a jelentősége. A klímaváltozás másik hozadéka a túlzott csapadékmennyiség 

az év egyes szakaszaiban, mely a talaj minőségét nagy mértékben rontja. 

A növények tápanyagellátását és tápanyagfelvételét egyértelműen a talaj biztosítja. Az ellátás 

történhet a talaj természetes tápanyagaiból, ám gyengébb talajokon mesterséges pótlással 

egészítik ki a tápanyaghiányt. 

A talaj a bioszféra génbankja, ami jelentős szerepet játszik a sokféleség fenntartásában, 

hiszen az élő szervezetek jelentős része él a talajban, vagy szorosan kötődik ahhoz. Az 

élőhelyek kialakulásának, változásának meghatározó feltétele a talaj, így ha abban bármilyen 

változás bekövetkezik az hatással van a talaj életközösségeire. 

A fenti funkciók mindig más és más módon hasznosulnak. Függenek továbbá a politikai 

döntésektől, és hogy az adott gazdaságban milyen célok elérése a fontos. Napjainkban a 

területhasználati célok is nagyon sokfélék: biomassza termelése, élelmiszer, takarmány, 

nyersanyag vagy energia célra; népesség-foglalkoztatás, nyersanyag-kitermelés; építési 

terület, üdülés, sport, rekreáció; esztétikus táj; biodiverzitás megőrzése. Ezek a célok 

különböző módon veszik igénybe a talajt, egy részük hasznossá teszi, másik részük globális 

szempontból rombolja ezt. Viszont ez szükségessé teszi az odafigyelést a talajvédelemre. 

11.2 Biomassza-termelés 

A biomassza a vízben és szárazföldön rövid ideje elhullt, és élő szervezetek szerves anyag 

tömege, mely biológiai eredetű. A legfontosabb szerepet játssza a megújuló energiaforrások 

között. A nem túl jó helyzetben lévő agrárium kitörési pontja talán a biomassza-termelésben 

testesülhet meg úgy vélik a szakemberek. A mező-és erdőgazdaságok évente hatalmas 

mennyiségű végterméket produkálnak, aminek a felhasználását lehetne tudatosítani, és 

hasznosítani a növény, és állattenyésztésben, valamint az energiaellátásban. Ráfordításokkal 

meg lehetne valósítani hazánkban az ún. „energiaültetvények” létrehozását, hiszen 

Magyarország alkalmas lenne rá, mind a mezőgazdasági területek, mind a létesítmények 

megalkotásában. Összességében csak pozitív hatásokkal lenne a mezőgazdaságra, úgy az 
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energia-termelésre ha komolyabb figyelmet kapna a biomassza, mint energiaforrás. Jótékony 

hatással lehetne a bioüzemanyag piacára is. A takarmánybúza és kukorica negyede is elég a 

mai bioetanol előállításához, nem beszélve a feleslegről ami a jelenlegi gabonapiacon 

megtalálható, ennek felhasználása segítené a szélsőségek egyensúlyba hozását, és az árak 

stabilizálását. 

11.3 A talaj biológiai alkotói 

A talaj biológiai tulajdonsággal is rendelkezik az alkotói miatt. Sokféle mikroorganizmusnak 

és kisebb - nagyobb állatnak ad életteret, melyek elhullásuk után a talaj szerves tápanyagát 

dúsítják. A talaj térfogatának mintegy 50-60%-át a szilárd részek, 40-50%-át a légnemű és 

folyékony fázisok alkotják. Az alkotórészek nagyobb részét élettelen, vagy abiotikus, kisebb 

részét pedig biotikus faktorok alkotják.  

Élettelen komponensek: A szilárd alkotórészek szemcse mérete a több mm-től a mikrométer 

alatti tartományig is terjedhet. 

A folyékony fázis, vagy talajoldat: a talajnedvességben szervetlen és szerves vegyületek és 

gázok vannak feloldva. 

A talajlevegő: mennyisége a mikrobiológiai tevékenység, egyes kémiai és biokémiai reakciók 

szabályozása szempontjából jelentős. 

Élő szervezetek: a makro -és mikroszkopikus élőlények, melyek a talajalkotórészek 

keverésében, a szerves anyagok átalakításában játszanak döntő szerepet, majd elpusztulásuk 

után a talaj szerves anyagát gazdagítják. 

12 Élőhelyek biodiverzitása 
A Biodiverzitás jelentése sokféleség. ”Sokféleség az élő szervezetek között, amely élőlények 

különböző - szárazföldi, tengeri, vagy más vízi - ökoszisztémákban élnek. A biodiverzitás 

magába foglalja a fajokon belüli, a fajok közötti, valamint az ökoszisztémák sokféleségét is”.  

(Convention of Biological Diversity of EU) 

A biológiai diverzitás jelentősége, megőrzése világszerte fontossá vált. Talán ez lehet az 

emberiség fennmaradásának kulcsa. A 90-es évek elején került a figyelem középpontjába, 

hogy a diverzitás talán segítséget nyújthat újabb fajok és gének megismerésében, 

fenntartásában, amikre eddig nem volt de a jövőben talán szükség lehet. Ha hagyjuk, hogy 

ezek a meg nem ismert fajok elvesszenek, talán az ismert gyógyíthatatlan betegségek 

gyógyszereit veszítjük egyben el. Az ember szerepe jelentős a biodiverzitás csökkenésében. 

Élőhelyek pusztulása. A nagyobb biomokat (pl. esőerdőket, szavannákat, fenyőerdőket)  már 

20-50%-ban mezőgazdasági és lakóterületté alakítottuk át, illetve ipari célra formáltuk. 

Szűkebb környezetben pedig gondoljunk városaink folyamatos lakópark-inváziójára, ezzel 

pusztítva az így is kevés megmaradt zöld részeket. 

Szennyezés. Folyók, tengerek, a levegő, a talaj szennyezése. Gondoljunk a tiszai 

ciánszennyezés, hogy folyamatos híreket kapunk a különböző tartályhajók, és olajfúrótornyok 

katasztrófáiról, mely az egész partmenti növény -és állatvilágot károsítja, a talajok 

szennyezésére mezőgazdasági kemikáliákkal, az iszapkatasztrófára. Az ipari szennyezésre. 

Evolúciós szemlélettel ellentétes viselkedés. Az evolúció évmilliárdjai során kialakult egy 

egyensúly az élőlények között. Az élőlények annyit vesznek el a környezetükből amennyire 

szükségük van és vissza is juttatják azt. Ha túlszaporodik egy faj, a limitáló tényezők 

visszaszorítják az egyedszámot. Ha nem tud adaptálódni és beilleszkedni akkor kihal. Az 

ember azonban olyan természetellenes működési elveket alkalmaz, mint a fogyasztói 
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társadalom, a fogyasztás és a termelés vég nélküli fokozása, a szabad kereskedelem, a 

globalizmus, a kozmopolitizmus. Sosem volt vegyi anyagokat állít elő és szabadít rá a 

bioszférára. És teszi mindezt a földdel egy szűk érdekcsoport, a saját hatalma és gazdagodása 

érdekében. A természet élőlényei közül egyik sem viselkedik íj módon. Ha így tett volna nem 

maradhatott volna fenn… 

Kizsákmányolás. Az őserdők kipusztítása mezőgazdasági területszerzés érdekében. A 

luxusételek és a kaviár miatt veszélybe került sok tokfaj, Japánban pedig elterjedt a 

bálnavadászat. A túlhalászat felborítja az ökológiai egyensúlyt az óceánokban. A 

mezőgazdaság a globális piacgazdaság szorítása miatt csúcsra van járatva, évmilliárdos 

evolúciós szabályokat felrúgva. 

Hobbi: Számos fajt túlvadásztak, főleg a vadászati kultúrával nem rendelkező népek 

kapzsiságból vagy éhező országok táplálékszerzés céljából. A magas kultúrájú természeti 

népek tradicionálisan ismerték mennyit vehetnek el a természetből, többet nem. Szerencsére 

hazánkban a hagyományokra és modern tudományos ismeretekre épülő tervszerű és gondos 

vadgazdálkodás jellemző. 

Egyes tájidegen fajok agresszívan szorítják ki az őshonos fajokat például: akác, parlagfű. 

Óriási károkat okoznak az elvadult domesztikált fajok a természetben, mint a kutya vagy a 

macska, amelyet az állatvédők nyomására immár gyéríteni sem lehet. Új-Zélandon vagy 

Ausztráliában a macskák és a patkányok okoznak mérhetetlen károkat az erszényesekben.  

Globális felmelegedés és klímaváltozás. 4 0C-os átlag évi hőmérsékletváltozás is lehet, ami 

miatt jelentősen eltolódnának az éghajlati övek. Emiatt az állatok élőhelyeiket 

megváltoztatják. Hazánkban jó példa a 2010. június 8.-ai Királyhegyes és Mezőhegyes 

térségében kialakult jégvihar, mely hurrikánként pusztította el a kék vércse élőhelyének 70%-

át. 

 

12-1. ábra. Jégvihar Királyhegyes és Mezőhegyes térségében 2010 

Fotó: Engi László, www.falconprojekt.hu 

Következmények 

Energia elvesztése. Az energia 50%-át a fejlődő országokban még fából nyerik, kiirtják az 

esőerdőket, így a nélkülöző országok még rosszabb helyzetbe kerülnek Afrikában vagy 

Ázsiában. A szegényebb és nomádabb népek még jobban ki vannak szolgáltatva a 

természetnek, ezzel együtt a környezetük diverzitáscsökkenésének is, azáltal, hogy kultúrájuk, 

életvitelük és megélhetésük is szorosabban kötődik a természethez. Pl.: növénytermesztés-

állattenyésztés, piac, export. 

http://www.falconprojekt.hu/
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Élelemkészletek. Körülbelül 7000 növényt és 100 állatfajt használunk a mindennapokban 

étkezési célokra és a gyógyszerek fele is növényi eredetű. 

Biogeokémiai folyamatok. Víz-, oxigén-, szénkörforgás és talajfolyamatok. A növényeknek, 

állatoknak fontos szerepe van a víz, a levegő és a talaj termékenységében, tisztításában, 

megújulásában. 

Klímaszabályozás. Az éghajlatváltozáshoz erősen hozzájárul az erdők pusztulása. A szén-

dioxid megkötésével és oxigén termelésével fékezik a folyamatot.  

Kultúra és szabadidő. Szabadidős programokban rengetegen megyünk ki a természetbe a 

családunkkal, a környezetünk sokfélesége teszi lehetővé, hogy minden táj, élőhely, erdő stb. 

más és más legyen, változatos növények és állatok lakják a közvetlen környezetünket és a 

világot mindenfelé. 

Talajszennyezés 

A talajszennyezés elsősorban a környezetvédelmi előírások be nem tartásából fakad, 

gondolhatunk itt az illegális szemét- és hulladéklerakókra, melyek egyre több és egyre 

jelentősebb problémákat okoznak. Ennek következtében különböző vegyi és szervetlen 

anyagok kerülnek a talajba. A szennyezés ökológiai körforgásba kerül, majd az emberbe mint 

csúcsfogyasztóba jut és az ökológia szabályszerűsége szerint felhalmozódik. 

Az életminőség javulásával és a luxus- és felesleg cikkek megjelenésével egyre több és több 

hulladék keletkezik, melyek raktározása egyre nagyobb gondot okoz, főleg a nagyobb 

városokban. Az esetleges leadás is pénzbe kerül, ha olyan szemétről van szó, ezért törekednek 

egyre többen hasznot húzni az illegálisan tárolt hulladékokból. Ám az így tárolt felesleget 

feltételezhetjük, hogy az előírtaknak nem megfelelően tartják, és tárolják. Aki szeretné is 

elszállítani és megfelelő körülmények közé elhelyezni a speciális (veszélyes) hulladékot, 

sokszor nincs rá lehetősége, mivel az ilyen hulladék feldolgozó elég ritka és nagyon kevesek 

számára elérhető. A szabványos szemétlerakó azonban nem rossz beruházás, mivel 

munkahelyek születnek, valamint jelentős adóbevételt is jelenthet azoknak a kis 

településeknek, akik anyagi gondokkal küzdenek. 

E probléma felismerésével együtt jött létre a talajtisztítás és a kármentesítés, ám a probléma 

duzzadásával egyre nehezebb ezeket a feladatokat teljesíteni, egyrészt a ráfordítható összeg és 

a szennyezés mérete ellentétes arányban van. Sajnos az előbbi csökken, az utóbbi pedig 

növekszik. Néhol a szakmai tudás hiánya szüli a problémát, ugyanis a felismert és javításra 

váró talajproblémák megoldására megteremtett költség nem jó helyre koncentrálódik, ezért 

nem hasznosul hatékonyan. 

12.1 Talaj biodiverzitás 
A talaj biodiverzitását a benne lévő összes élő szervezetek alkotják, ezzel ellátva a 

természetes körforgását és megújulását a talajnak, mely az egyik legfontosabb eleme 

Földünknek. A talaj fejlődése többféle módon jöhet létre. 

- közvetlen hatás (talajlazítás, elhalt szerves anyag lebontás)  

- közvetett hatás (táplálkozási lánc révén) 

A biodiverzitásnak több összetevője van, tartalmazza az előforduló fajok számát és 

gazdagságát, a fajokon belüli genetikai változatosságot, az ökoszisztémák sokféleségét és az 

egyedek más fajok közötti előfordulását. 

A talajban élő állatok méretük szerint tartozhatnak a mikro-, mezo-, makro-és megafaunához. 

Léteznek úgynevezett állandó talajlakó, időlegesen előforduló és periódikusan megjelenő 
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szervezetek. Tekintsük át az alábbiakban a talajlakó fauna néhány jelentős elemét a 

biodiverzitás szemszögéből is. 

12.1.1 A protozoák 

Jellemzően kistermetű lények, valódi sejtfallal nem rendelkeznek. Rendkívül jól 

alkalmazkodnak a talaj minőségéhez és állapotához. Némelyik faj a talaj kiszáradásakor 

betokozódik, vagy külső burkát megszilárdítja és így vészeli túl a szárazságot. Nagy hatással 

van rá továbbá a talaj pH-értéke is. Általában a talaj legfelső 5 cm-es rétegében élnek 

kizárólag nedves talajban, viszont némelyik akár 1m-es mélységig is „leáshat”. A talaj 

termékenységében is fontos szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag ennek egész szén-és 

nitrogén körforgalma rajtuk keresztül megy át. Baktériumokkal és gombákkal is táplálkoznak, 

ezzel gondosan karbantartva a talajban élősködő mikroszervezeteket számát. Egy talajban 

minél több protozoát találunk, annál jobb a talaj minősége, állapota. 

Osztályozásuk 

-  Egyféle magvúak törzse: spórások, gyökérlábúak, ostorosok, galléros ostorosok 

-  Kétféle magvúak törzse: csillósok 

Fajtái 

-  baktériumfalók 

-  ragadozók 

-  kannibalisták 

-  szaprofágok 

Ezek az egysejtűek a bonyolultabb szerves anyagokat egyszerűvé alakítják, ezzel kiszolgálva 

a talaj felszínén élő magasabb rendű növényeket. 

12.1.2 A nematodák 

Közel 20 ezer ismert fajuk van, melyek főként a talajban élnek. Alkalmazkodóképességük 

talán a legnagyobb a faunák közt. Sós tengerekben, édesvizekben, fél sós vizekben, szikes 

talajokban sőt sivatagokban is megtalálhatók. A nagyobb pórusokban és vízhártyákban élnek, 

leginkább a nedves talajban. 

Osztályozásuk táplálkozás szerint:  

- Mindenevők: ezek a legáltalánosabbak, bomló szerves anyagokon élnek 

- Ragadozók: más fonálférgekkel táplálkoznak 

- Paraziták: megfertőzik a növényi gyökereket, cisztákat képeznek rajtuk. Ha bejutnak a 

növénybe, akkor utat nyitnak más kórokozók számára is. 

- Növényevők 

- Gombákat fogyasztók 

- Baktériumokkal táplálkozók 

A fonálférgek táplálékul szolgálnak az atkák, ugróvillások, hangyák és különböző gombák 

számára. Ha a körülmények kedvezőtlenek, akkor összezsugorodik, teste víztartalmának akár 

a felét is képes kipréselni magából, majd akár egy évig szünetelteti az életműködéseit, amíg a 

körülmények megfelelővé nem válnak. 
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12.1.3  gyűrűs férgek 

Testük féregszerű, látszólag azonos szelvényekből épül fel, azonban mikroszkópos 

nagyításban ez nem mindre igaz. Ide tartoznak a talán legismertebb talajlakó állatok, a 

giliszták. Végtag nélküli bőrizomtömlőik segítségével mély járatokat ásnak a földbe.  

Táplálékaik főleg mikroorganizmusok, de bélcsatornájukat kb. azonos arányban töltik ki a 

növényi maradványok, gombafonalak és az ásványi talajkeverék. Az avarszintben élő állatok 

elsősorban az ugróvillásokat, atkák ürülékét és a különböző gombákat fogyasztják. 

A giliszták nagyon érzékenyek a szárazságra. Előle egész mélyre ásnak, majd kis csomókba 

összegömbölyödnek és így élik túl a kedvezőtlen időszakot. Átlagos testhőmérsékletük 10 °C 

körül mozog hazánkban, viszont országonként és földrészenként változhat. A nedves talajt 

kedvelik, viszont a hőmérsékletre rendkívül érzékenyek és 25 0C-os meleget nem viselik el 

semmilyen körülmények között, azonban 0 °C vagy alá megy a hőmérséklet, akkor teljesen 

inaktívvá válnak. 

12.1.4 Atkák 

Csáprágós ízeltlábú, melynek több mint 15ezer faját ismertük meg napjainkig. 90%-uk az 

erdők talajában él. Testméretük 0,2-2 mm közötti, egyedtől függően. Szemük nincs, mégis 

bebizonyított tény, hogy érzékelik a fényt, így tájékozódnak. 

Fejlődésük négy stádiumon keresztül megy végbe, amiket vedlések választanak el egymástól. 

A négy szakaszt egy lárva és három úgynevezett „nympha” alak alkotja. Az utóbbinál 4-4 pár 

láb alakul ki, a lárva szakasszal ellentétben, ahol csak 3-3 pár láb található. A talajfauna 

számára az atkák családjai közül a jelentősebbek a páncélos atkák és a ragadozó atkák. A 

páncélos atkáknak nagy a talajbiológiai jelentőségük. Külseje sötétbarna, szinte páncélos, 

nevüket erős lemezeiről kapták. Fontos tulajdonságuk, hogy végtagjaikat szorosan be tudják 

húzni testük mellé, ezzel egy „tömböt” alakítva ki mely megvédi őket a ragadozóktól és a 

kiszáradástól. Ez teszi lehetővé a páncélos atkák számára, hogy a talaj különböző szintjeiben 

egyaránt megtelepedhessenek. A lebontásban is nagy szerepet kapnak, mivel mindenevők. 

12.1.5 Baktériumok és gombák 

A baktériumok (Bacteriophyta) klorofill nélküli prokarióták. Egyenként és laza telepeket 

alkotva is megtalálhatjuk őket a talajba. A gombafonalszerű telepeket sugárgombáknak 

hívjuk. 

A baktériumok és gombák ezredmilliméternyi sejtmag nélküli kis szervezetek, hétköznapibb 

nevén mikroorganizmusok. Sejtfaluk hermicellulózból vagy pektinszerű anyagból áll. Vannak 

mozdulatlan formák és emellett több fajnak finom plazmafonalakból álló ostora is van. 

Osztályozásuk 

 ostorok száma és eloszlása szerint lehetnek: mototrich, politrich 

 festődésük alapján: Gramm-pozitív, Gramm-negatív 

 DNS vizsgálattal tovább csoportosíthatóak 

A baktériumok közül a legtöbb faj heterotróf táplálkozású. Sok szaprofita is van köztük, 

melyek a szerves anyagokat az enzimjeikkel lebontják vagy megerjesztik. Ivartalanul 

szaporodnak, emiatt az utódaiknak genetikai állománya megegyezik. Így a baktériumok 

evolúciója a genetikai változásokban létrejövő mutáció révén valósul meg. A kórokozó 

baktériumok csak károsítják a gazdatestet, így ezek okozzák a legtöbb állat, növény és ember 

számára a betegségeket. 

Tudományos adatok mutatják, hogy a mélységgel csökken a mikroorganizmusok száma, 

kivétel a száraz homoktalajokban, ahol a gyorsan kiszáradó felső rétegben kevesebb 
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mikroszervezet van, mint a kissé nedvesebb, mélyebb szinteken. A baktériumok biológiai 

aktivitása a talajlégzéssel mérhető, tehát a szén-dioxid felszabadításával és az oxigén 

fogyasztásával járó folyamattal. A talaj élővilágának körülbelül a felét a baktériumok teszik ki 

a sugárgombákkal együtt. A másik fele gombák és állati szervezetekből tevődik össze. 

Gombák 

Eukarióta, telepes testfelépítésű, klorofillt nem tartalmazó csoport. Az algáktól és a moháktól 

elkülöníti őket, hogy nincs zöld színtestük, a baktériumoktól pedig a valódi sejtmagjuk 

megléte. Heterotróf táplálkozásúak, azaz szénszükségletüket szerves anyagokból, 

energiaszükségletüket pedig kémiai anyagokból állítják elő. Többségük főleg szaprofita és 

parazita. A valódi gombák szaporodása lehet ivaros és ivartalan, sejtfaluk leginkább kitint, de 

ritkán tartalmazhat cellulózt is. Nagy részük aerob, tehát az anyagcseréjükhöz szükségük van 

az oxigénre, viszont hiányát nem sok gombafaj bírja, és ha bírja is, leáll a sejtek szaporodása. 

A gombák legfontosabb és leghatékonyabban felhasználható tápanyaga kis molekulasúlyú 

cukrokból és más, vízben oldható, széntartalmú vegyületekből áll, azonban legtöbbjük 

rendelkezik a poliszaharidok lebontására is alkalmas enzimapparátussal. 

Nagy szerepük a lebontásban van, amiket a szaprofita gombák végeznek. Elsősorban szerves 

növényi anyagokat bontanak, de nem mindet. A teljes lebontást csak baktériumok végzik, a 

gombák úgymond „besegítenek”, felgyorsítva ezzel a folyamatot. 

12.2 A talaj biodiverzitás szerepe 
A biológia diverzitás és annak megismerése rendkívül fontos a fenntartható fejlődés 

érdekében. A talaj maximális kapacitásának kihasználását napjainkban a diverzitásnál nincs 

nagyobb tényező, ami befolyásolni tudja. Az emberi lét szorosan összefügg a biodiverzitás 

megőrzésével és fejlődésével. Azonban a 21. századi civilizáció életvitele ezt éppen 

lerombolja. Ezért nyújt a talaj biodiverzitás megőrzése a kutatók számára óriási kihívást, hogy 

hogyan műveljék a földjeiket az emberek, hogy az abban élő szervezetek minél jobban 

kihasználhassák azt. 

A talajban élő szervezetek számos fontos folyamathoz hozzájárulnak. 

 A talaj ökoszisztéma kialakulásához, és annak fejlődéséhez 

 A talajban lévő szerves anyagok lebontásához és átalakításához, s ezáltal a növényi 

tápanyagok felvehetőségéhez (humifikáció, mineralizáció) 

 A szén megkötéséhez, melyet asszimilálnak és felhasználják a saját szerves 

vegyületeinek a felépítéséhez, ezáltal megakadályozzák a CO2 képződést, ami 

csökkenti az üvegházhatást 

 Nitrogénkötéshez és más növényi tápanyag felvételéhez 

 A növényi kórokozók és állati kártevők visszaszorításához 

 A leromlott és szennyezett talaj javításához 

 A talaj szerkezet képzéséhez, mivel a kisebb- nagyobb állatok átrágják magukat a 

talajon, ezáltal hozzájárulnak a talaj kedvezőbb víz- és levegő háztartásához 

 

Az egyes taxonokhoz tartozó egyedszámok:  
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Csoportok Ismert  Feltehető 

baktériumok és vírusok 5.800 10.000  

protozoák és algák 100.000 250.000 

gombák 80.000 1.500.000 

gerinctelenek 1.500.000 7 - 50 millió 

kétéltűek és hüllők 12.000 13.000 

halak 20.000 23.000 

madarak 9.100 9.200 

emlősük 4.200 4.300 

Edényes növények 250.000 300.000 

Egyéb növények 150.000 200.000 

Összes 2.125.300 9 -52 millió 

 

12.3  A diverzitás formái 
A talaj biodiverzitását többféleképpen lehet megközelíteni. 

Biológiai diverzitáshoz tartozik egy fajon belül a genetikai összetétel és a fajok feletti 

szinteken a társulások, az életközösségek, a tájak sokfélesége is. A talajban lakó 

életközösségek tekintetében a genetikai, faji, életközösségi szintű diverzitást is befolyásolja, 

pontosabban ennek három komponensét, az összetételt, struktúrát és funkciót. 

A kompozicionális diverzitás a genetikai, faji (taxonómiai) és életközösségi (ökoszisztéma-) 

diverzitást is magába foglalja. A genetikai diverzitás fenntartása fontos a fajok 

fennmaradásához és megismeréséhe, míg a faji diverzitás fenntartása a különböző társulások, 

élőhely típusok megőrzésének feltétele. 

A térbeli (architekturális) diverzitás az alkotóelemek térbeli rendezettségét jelenti. A talaj 

vonatkoztatásában pl. a megfelelő talajszintek és rétegek elhelyezkedése.  

A funkcionális diverzitás a trofikus kapcsolatokat, az anyag- és energiaáramlási 

folyamatokat jellemzi. Ez az összetevő a legnehezebben megismerhető és mérhető, például a 

talaj hogyan járul hozzá a diverzitás fenntartásához. Az előbb felsorolt formák szorosan 

összefüggnek, és meghatározzák az élővilág milyenségét, és hatással vannak az ökológiai 

folyamatokra is. 

12.4 Vadászat, vadgazdálkodás és a biodiverzitás 
A nagy tradíciókkal rendelkező hazai vadgazdálkodás nemhogy csökkentené, hanem aktívan 

hozzájárul a biodiverzitás fenntartásához. Azokon a természetes területeken, ahol intenzív 

vadgazdálkodás folyik fontos fenntartani a természetes ökoszisztémát. A vadnak ugyanis 

szüksége van a természetes élőhelyre, táplálkozási, búvó -és szaporodási helyre. Ezért csak ott 

lehet eredményes a vadgazdálkodás ahol ezeket a feltételeket biztosítják a vadállomány 

számára. Ez azt jelenti, hogy ehhez nagy kiterjedésű erdőségeket, változatos élőhelyet 

biztosító természetes, háborgatástól minél inkább mentes, vízzel és búvóhellyel rendelkező 

területeket kell fenntartani erre a célra, ahol a szabadon mozgó vadállományt helyben tudják 

tartani. Nagy energiatartalmú növénykultúrákkal fedett, mezőgazdasági vegyszerektől mentes 

vadföldeket tartanak fenn a vadgazdálkodók, amely bőséges táplálékforrást nyújt az állatok 

számára. Ezeken a területeken természetesen nem csak a hasznosítandó vadállomány tud 

optimálisabb életfeltételeket találni, hanem miden, az ökoszisztémát alkotó élőlény. Az ilyen, 

gondosan kezelt vadászterületeken jóval nagyobb a biodiverzitás. Megnő a fajok száma és az 
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egyedszám. Ezzel párhuzamosan gazdagodik a talajélet is ami dúsabb vegetációt 

eredményez. Ez pedig újabb élőhelyet teremt az egész ökoszisztéma számára. Az élőhelyek 

fejlesztését pedig a vadászok -épp az előbbiek miatt- aktívan végzik. 

A magyar vadgazdálkodók szakértelmét és gondosságát dicséri az a tény, hogy a jelenlegi 

(2010) világranglistán az első 50 gímtrófea 32%-át teszik ki a hazánkban elejtett gímszarvas 

agancsok. Az első 30 helyen pedig 13 gímszarvasaganccsal büszkélkedhetünk. Ez egy 

jelentős nemzeti kincs, amelynek megőrzését mintegy 400 ezer hektárnyi génmegőrzési, 

elsődleges rendeltetésű vadászterület is segíti.  

A vadászterületek fenntartásának anyagi költségeit azok a természetszerető és a vadállomány 

fenntartásáért elhivatott, időt és energiát feláldozó elkötelezett magánszemélyek hordozzák, 

akik a vadásztársaságok tagjaiként vadásznak. Így hibás az a társadalmi negatív attitűd ami 

manapság a vadászatot és a vadászokat körülveszi. 

Annál is inkább, mert a vadászható fajok köre gondosan meg van határozva. A hanyatló 

egyedszámú, védett vagy védendő fajok semmiképpen sem kerülhetnek bele. Csak a bőséges 

létszámú, biztos megújulási potenciállal rendelkező fajok vadászhatók. Azoknak a 

hasznosítása (kilövése) is időszakhoz (utódnevelési időszakon kívül) és gondos 

létszámbecslés utáni egyedszám korlátozáshoz van kötve. Így nemhogy túlvadászással, de 

sokkal inkább egyes fajok túlszaporodásával kell megküzdeni (vaddisznó, őz, muflon). 

A laikus társadalom negatív megítélésének inkább azokat a túlbuzgó állatvédőket kellene 

sújtania, akik például jogszabályokkal és a közhangulat befolyásolásával sikeresen tiltatták be 

a kóbor macskák és kutyák gyérítését a természetben. Ezek a teljesen tájidegen, sőt 

domesztikált (háziasított) fajoknak semmi keresnivalójuk sincs a hazai ökoszisztémákban. 

Mérhetetlen kárt okoznak a természetes populációkban. Az éhes kóbormacskák válogatás 

nélkül fosztogatják a védett madarak fészkeit, a kóbor kutyák pedig falkákba verődve gyakran 

nagyvadakat is szétmarcangolnak, de a természetjáró emberekre is veszélyesek. Betegségeket 

hordozhatnak. A domesztifikációval elvesztett ősi etológiájuk (viselkedésük) miatt pedig 

utólag sem tudnának beilleszkedni, a visszanyert szabadság mámorában féktelenül 

pusztítanak minden fajt amihez hozzáférnek. Nos, jelenleg minden józan érvelés ellenére 

sokan ezeket a fajokat védik, a természetes egyensúly fenntartásáért küzdő 

vadgazdálkodókkal szemben. 

Üdvös lenne a biodiverzitás fenntarthatósága érdekében, ha a külföldiek földvásárlásának 

lehetőségével szemben inkább a hazai vadásztársaságoknak biztosítanák a saját földtulajdon 

megszerzésének jogi lehetőségét. Ezek a területek akkor már biztosan természetes vagy 

természet közeli állapotban, intenzív mezőgazdasági művelés vagy beépítés mentesek 

maradnának! Nemzeti érdek lenne minél több ilyen terület. Továbbá hasznos lenne olyan jogi 

szabályozás, amely a vadásztársaságok jelenlegi, nehéz anyagi helyzetbe hozását szüntetné 

meg. Például a vadgazdálkodással kapcsolatos adók mérséklése, a sokszor túl szigorú - 

betarthatatlan szabályozások egyszerűsítése és ésszerűsítése, a vadkárok társaságra 

terhelésének megszüntetése, stb. Így több forrás maradna a vadásztársaságoknak az élőhelyek 

megőrzésére és fejlesztésére, amely mindannyiunk érdeke. 

12.5 Biodiverzitás napjainkban 
A biodiverzitás a sokféleségen alapuló géneket, fajokat és ökoszisztémákat takarja. A 

biológiai diverzitás az ökológiai rendszerek sokféleségét is jelenti, gondoljunk csak az 

erdőkre, mocsarakra, sivatagokra, tavakra, folyókra, hegyekre, a mezőgazdasági területekre 

stb.… Az egyes ökoszisztémák, élőlények és az ember is maga, közösséget alkotnak, igen 

nagy hatást gyakorolnak egymásra és környezetükre. Az életformák együttműködése és azok 

kölcsönhatása teszi a Földet lakhatóvá az emberiség számára. Ezáltal a biológiai sokféleség, 
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ezzel együtt a természet számos terméket és szolgáltatást ad számunkra, ami  az emberi élet 

fennmaradásához elengedhetetlen. Napjainkban a biodiverzitás hanyatlását éljük meg, hiszen 

legtöbb cselekedtünk és életvitelünk ezt a negatív folyamatot erősíti. Hosszú távon rendkívül 

súlyos következményekkel járhat, ami a mindennapi jólétre, és a természet elszegényedésére 

is hatással van. Rengeteg kiváltó oka van, amit sajnos nagyon nehéz megállítani, hiszen két 

egymással szemben álló dolog a vagyon és hatalom megszerzése és a természeti értékek 

megőrzése. Mivel  gazdasági érdekek és az azok által mozgatott politikai döntések sokasága 

irányítja az emberiség viselkedését a természettel szemben. 

2010 a biodiverzitás éve 

Naponta körülbelül 50 faj pusztul ki a világon, míg egy új születése több ezer évben mérhető. 

Az állat- és növényfajok bármennyire legyenek is alkalmazkodóak, képtelenek felvenni az 

őket és élőhelyüket érő változások ütemét. Az Európai Unió 2010-et választotta a 

biodiverzitás évének. Ezzel azt a nemes célt tűzte ki, hogy megállítja a folyamatos hanyatlást 

2010-ben. Feltehetjük a kérdést, hogy amit a mai civilizáció lerombolt több évtizedek, 

évszázadok alatt, azt most egyetlen évben vissza lehet-e fordítani vagy akár megállítani. A 

válasz nem, vagy szinte lehetetlen. Mint tudjuk fajok mindig is pusztultak ki régen is, viszont 

a mértéke sosem érte el ezt a szintet. A pusztulás és megújulás fordított arányban van 

egymással, ha a matematikát vesszük alapul, mindez a világ kettészakadását erősíti. A 

tudósok ezt a kihalási hullámot a hatodiknak számolják, viszont a többivel ellentétben ezt nem 

a természet idézte elő, hanem mi magunk, az ember. Az eddigi hullámok gyors lefolyásával 

ellentétben a mostani egy lassú, több évtized-század lefolyású, ami folyamatosan morzsolja 

fel ökoszisztémánkat. A biodiverzitás megőrzésének éve, ha arra nem is megoldás, hogy ezt a 

globális méretű pusztulást megállítsa, vagy akár lassítsa, de abban reménykedhetünk, hogy 

talán ráébreszti az embereket az odafigyelésre. 
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13 A mezőgazdaság hatása a talaj élővilágára 
Kétségtelen, hogy a mezőgazdasági művelésnek van a legjelentősebb antropogén hatása a 

talajra és a talajéletre, ezért külön fejezetet érdemel ennek tárgyalása. A mezőgazdaság az 

emberek legfontosabb tevékenysége. Élelmiszert állít elő, aktív keresőket foglalkoztat, a 

földfelszín nagy részét a mezőgazdaság hasznosítja. Ellenben ezek értékei az iparosodás miatt 

folyamatosan csökkenek. A talajban lakó mikroorganizmusokra, a növényekre, a rovarokra, a 

magas szintű állatvilággal bezárólag az élővilág minden egyedére szükség van a jó minőségű 

mezőgazdasági termelésnek. Az ember mindezt különböző eszközökkel, művelési módokkal 

és módszerekkel igyekszik hatásosabbá tenni önmaga számára. Ezek az agrotechnikai 

tényezők jelentősen képesek befolyásolni a talaj élővilágát is, hol kedvező, hol káros irányba. 

A talaj növényeinek és állatainak hatása megmutatkozik több szempontból is. Az egyik ilyen 

a fizikai hatás, hogy a gyökerek ereje alakítja a talaj szerkezetét, az állatok járataikkal lazítják 

és keverik a talajt, illetve segítik a víz bejutását a különböző rétegekbe. Kémiai és biológiai 

hatásuk abban mutatkozik meg, hogy a növények felveszik a tápanyagokat, azokat 

feldolgozzák, elbontják, és értékes anyagokat halmoznak fel, majd a mikroorganizmusok 

segítségével elbomlásukkal is a talajképződésben játszanak szerepet, segítve a mezőgazdaság 

számára megfelelő, termékeny talaj létrejöttét. Minden talajban lakó szervezet együttes 

közreműködéssel, egymásra hatást gyakorolva és együttműködve befolyásolja a környezetét. 

A következőkben a mezőgazdasági technikák és módszerek hatásait fogjuk vizsgálni, miképp 

működnek és milyen hatást fejtenek ki a talajlakó növényekre és állatokra. 

13.1 Agrotechnikai tényezők 
1. talajművelés 

2. trágyázás 

3. öntözés 

4. talajjavítás 

5. peszticidek alkalmazása 

6. herbicidek alkalmazása 

7. monokultúra- vetésváltás és ezek hatásai 

Mindezek jelentősen befolyásolják a talaj és élővilágának fejlődését, életét. Az egyre inkább 

gépesített mezőgazdaság, az egyre több mesterségesen bevitt vegyszer, tápanyag vagy az 

önfenntartó gazdálkodás irányába hajló gondolkodás, mind- mind másképp hatnak 

környezetünkre, mindezek által ránk is. 

13.2 Talajművelés 
A talaj fizikai állapotának mezőgazdasági géppel/ technológiával történő kedvező 

megváltoztatása. 

Célja: 

 a talaj védelme, 

 a termesztett növények megfelelő életfeltételeinek kialakítása, 

 a tarlómaradványok helyes talajba forgatása, 

 a biológiai folyamatok befolyásolása, 
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 a talajlakó élőlények tevékenységeinek befolyásolása. 

Feladata: 

 megfelelő talajszerkezetet kialakítani, 

 víz-, levegő és hő forgalmon változtatni, 

 kémiai és biológiai folyamatokat befolyásolni, 

 öntözés hatékonyságát növelni, 

 az eróziót és deflációt csökkenteni, 

  a talaj degradálódását csökkenteni. 

A művelés lépései: 

 forgatás, 

 lazítás, 

 keverés, 

 tömörítés, 

 felszínalakítás. 

A mezőgazdasági gépek már az üzemanyag felhasználásuk révén is káros anyagokat juttatnak 

a levegőbe, olajszennyeződéseket a földekre, amik természetesen méregként hatnak az 

egészséges talajéletre. Maga a közlekedésük, a talajtaposás is tömöríti a talajt, éppen ezért 

szakszerű és átgondolt használatra van szükség. Ezeket figyelembe véve minél inkább 

törekedni kell a kevesebb lépésből álló, de hatékony talajművelésre. Fontos, hogy jól 

válasszuk meg a művelés mélységét és módját. 

A betakarítás utáni, őszi munkák első lépése a tárcsázás, ezzel aprítják össze a földeken a 

növényi maradványokat, a gyomokat, amelyek addig védték a felszínt az aratás után, és 

természetesen tápanyagként szolgálhatnak a később termelt növényeknek vagy a talajlakó 

élőlényeknek, amiket a különböző mikroorganizmusok alakítanak át felvehető 

tápanyagforrássá. 

A szántással forgatják a talajt. Ennek van több fajtája, a termesztett növényektől függően. 

Van, amikor mélyszántást alkalmaznak, mely 28-30 cm- en forgat és van a középszántás, 

mely kb. fele akkora mélységben dolgozik csak. Ez utóbbit például a búzaföldeken szokták 

végezni. Ezen folyamatokban kicserélődik az alsó- és felső réteg. Hozzájárul a 

szerkezetképződéshez, a kolloidok, tápanyagok a mélyebb rétegekbe is lejutnak. A forgatás a 

talajjavítás eszköze is lehet. Nagyobb üregek lesznek a mélyebb rétegekben, jobb lesz a talaj 

vízbefogadása, szellőzöttsége. A talaj gyakori forgatása, szellőztetése azonban hozzájárul a 

szerves anyagok pusztulásához, a talajszerkezet romlásához. Ezen a talajon pedig erózió, 

defláció jelenik meg. 

A tavaszi munkákat boronálással kezdik, mellyel elegyengetik a talajt, porhanyítják és 

lezárják a felső réteget, ezzel óvják meg a további kiszáradástól. A porhanyítás feladata, hogy 

aprózza a talaj szerkezetét, összetörje a rögöket, segítse megőrizni a természetes 

aggregátumokat, de mindenképpen fontos, hogy nem porosításról van szó. 

A magágy előkészítésnek a folyamata a kombinátorozás, mely már a porhanyítás mellett 

egyes esetekben tömörít is, közelíti a szerkezeti elemeket, csökkenti a pórustérfogatot, ezzel 

szabályozva a talaj hő- és vízforgalmát. A művelési hibák, hiányosságok miatt káros 

tömörödés, túl sok nedvességvesztés történik. 
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Ezután már csak a vetés következik és az idő közbeni kultivátorozás, amelynek során a 

kapagép kivágja a gyomokat a sorok közül és lazítja a talajt. 

A talajművelés segíti a műtrágyák, herbicidek, peszticidek talajba jutását. Viszont a túlzott 

talajművelés a talaj pusztulását is okozhatja.  

A talaj élővilága nagyon gazdag. Algák, gombák, baktériumok, rovarok, giliszták, hematódák, 

protozoák, illetve ide sorolhatjuk a nemkívánatos gyomok, gombák, rágcsálók és más 

kártevők csoportjait is. A mikroorganizmusok a talaj egészségének megőrzésében van 

szerepe. Hozzájárulnak a növények által felhasznált tápanyagok és a növényi maradványok 

lebontásához, a humuszképződéshez. 

A talajműveléssel a talaj biodiverzitása csökken. A talajlakó élőlények elengedhetetlen 

szerepet játszanak a talaj megőrzésében és annak „szolgáltatásainak” fenntartásában. 

Legtöbbjük már évszázadok, évezredek óta honos, számunkra ingyen munkaerő, melyek 

életben tartása a mezőgazdaság érdeke is. 

A növényeknek, mikroorganizmusoknak fontos a talajban a levegő- víz aránya. A megművelt 

talaj az aerob élőlényeknek kedvez, a művelés hiánya az anaerob folyamatoknak. De az 

egyensúly megtalálása nehéz feladat. 

A talaj szerves anyaga táplálékforrása a talaj állat- és növényvilágának és hozzájárul a 

biológiai sokféleséghez, a talaj termékenységéhez. A művelés során több oxigén jut a talajba, 

megemelkedik annak átlaghőmérséklete, ami által gyorsabb lesz a szerves anyagok bomlása 

és csökken a talaj szervesanyag-tartalma. Ezért kell a tarlómaradványokat is megfelelően 

hasznosítani, bedolgozni, hisz nagymértékben növelik a tápanyagtartalmat és jelenlétükkel 

csökkentik a szükségtelen műtrágyahasználatot. 

A földigilisztáknak szerepe van a talaj lazításában, a növényi anyag felaprításában, a 

talajszerkezet morzsalékossá tételében. Intenzív művelésű területekhez képest, a kímélő 

művelésű területeken szignifikánsan több giliszta fordul elő. 

13.3 Trágyázás 
A növények tápanyagellátását a magasabb termékenység elérésének érdekében a 

mezőgazdaság trágyázással pótolja, illetve a bejuttatott tápanyagokkal igyekszik befolyással 

lenni az egészséges talajélet fenntartására. Így a trágyák, műtrágyák a talaj életére, az abban 

lévő tevékenységekre, folyamatokra, a termésmennyiségre, a termésminőségre is egyaránt 

hatnak. A mezőgazdasági növénytermesztés elvesz a talajból – a trágyázás pedig visszajuttat. 

Ha a két folyamat aránya kiegyenlített, nem borul fel az egyensúly a kizsákmányolás 

irányába. Fontos a trágyák megfelelő bedolgozása a talajba, mindez fizikai, biológiai, kémiai 

módszerekkel. Természetesen a megfelelő összetétel és mennyiség is döntő szerepet játszik a 

legjobb terméshozam elérésében, hogy még ne károsítsuk, hanem előnyösen befolyásoljuk a 

termények számára a talaj tápanyagtartalmát úgy, hogy a természetet közben ne sérüljön. 

Emellett más talajerő-gazdálkodási módszerek alkalmazása is szükséges. 

A tápanyag utánpótlás miatt nagyobb számban növekedhetnek olyan fajok is, melyek az 

erőteljes növekedés miatt más növényfajokat kiszorítanak élőhelyükről. Ez persze minden 

élőlényre, a talajlakó növényekre és állatokra is igaz. Hazánkban az egyik legnagyobb nitrát 

szennyezést a műtrágyák és a szerves trágyák okozzák. A foszforműtrágyák eutrofizációt 

okoznak a vizekben, szennyvizekben, talajvizekben. A megnövekedett tápanyagkészlet miatt 

az elsődleges termelő szervezetek száma megnő. A baktériumok bekebelezik az elpusztult 

fitoplanktonokat, csökken az oxigéntartalom a vizekben, átalakul az élővilág. Vannak olyan 

fitoplanktonok, melyek méreganyagot termelnek, mely innen bekerül a táplálékláncba, s a 

talajlakó élőlények pusztulásához is vezet. A trágyázás megfelelő mennyiségben 
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tápanyagfeltöltést, a túlzott használat viszont a talaj elsavanyodását, szerkezetromlását 

okozza. A rosszul alkalmazott hígtrágya hatására elszaporodnak a rovarok és rágcsálók, 

megnőnek az aerob és anaerob trágyaerjedési folyamatok, ennek következménye a szaghatás, 

valamint elszaporodnak a fertőző mikroorganizmusok. 

A különböző mikroelemek és tápanyagok folyamatos kontroll melletti talajba juttatása 

elengedhetetlen a mezőgazdasági növénytermesztés számára. Az agrotechnika a trágyázással 

könnyen emészthető szénforrást és körülményeket biztosít a hasznos talajlakó 

baktériumoknak, melyek szaporodásukkal gyorsítják a tarlómaradványok lebomlását, 

könnyen felvehető tápanyagokat biztosítva a növényeknek. A növények gyökérzete erősebbé 

válik, a gyökér szőrözöttsége növekszik, a környezeti hatásokkal, az úgynevezett 

stresszhelyzetekkel szemben sokkal ellenállóbbá válnak, egyenletesebb lesz a fejlődésük, jobb 

lesz a termésátlaguk. 

Minden kultúrnövény, takarmánynövény más- más tápanyagokat kíván. 

A legalapvetőbb a nitrogén, foszfor és kálium tartalmú műtrágyák használata, amik a 

termesztett növények tápanyagforrásaként szolgálnak. Meg kell találni az optimális NPK 

arányt. Mindezek mellé szükségesek kiegészítő összetevők, mint pl. olyan anyag, amely 

megköti az ammóniát, hogy a NH4
+ párologtatás minimális legyen, mert az leperzseli a 

hajszálgyökereket. A foszfor serkenti a gyökérfejlődést, a nitrogén a vegetatív növekedést 

biztosítja. Az elemi kénszükségletet is biztosítani kell, illetve a kén jelenléte enyhén savas 

pH-t alakít ki, mely hozzájárul egyéb tápelemek feltáródásához, felvehetőségéhez is. 

Magyarországon a szántóföldek nagy része elég cinkhiányos, mely a kukoricának szükséges 

egyik legfontosabb mikroelem. A megnövekedett foszfor-ellátottsággal azonban cinkhiány lép 

fel, ezért ezt is adagolni kell az ilyen területeken. 

A kalászos gabonák számára fontos mikroelem a réz is. A réz fontossága abban rejlik, hogy 

védi az idő előtti lebomlástól a növényben a klorofillt, így a fotoszintézisben fontos szerepet 

játszik. 

Mikroelemek közül még említésre méltó az egyetlen nem fémes elem, a bór, mely elősegíti a 

virágzást, termésképzést. Ehhez elsősorban a talajból kellene hozzájutni a növényeknek, mert 

rájuk permetezve nem tudja felvenni. Így azt trágyázáskor célszerű bejuttatni. 

A szerves trágya gazdag mikroelemekben, így nem szükséges azokat egyéb módon pótolni, 

mint műtrágya esetében. A műtrágya is fokozatosan drágul, ezért meggondoltan kell bánni 

ezekkel az anyagokkal és ezek felhasználásával, hatékonyságának megválasztásával. 

Másik lehetőség és alkalmazott módszer a zöldtrágyázás. Az e képen alkalmazott növények 

talajba jutásának tápanyag utánpótlásként van szerepük. Ahol zöldtrágyázást alkalmaznak, 

azokon a területeken jobban fenntartható a humusztartalom és az ásványi anyag tartalom 

továbbá az erózió ellen is talajvédő hatással bírnak a zöldtrágya növények. Ebben a 

technológiában elterjedtebb a takarmányrepce, olajretek, fehérmustár és a csillagfürt 

növények. 

Trágyázás esetén fontos az egyenletes szétosztás, azonnali bedolgozás. Megfelelő trágyázás 

esetén a talajborítottság gyorsabban kialakul, kevesebb élettér jut a gyomnövényeknek, 

csökken a talaj párologtatása. 

Mindezekből jól látszik, hogy rendkívüli szakértelmet kíván ez a terület is. 

13.4 Öntözés 
A talaj víztartalmát, a növények vízigényét, a talaj termékenységének megőrzése érdekében 

öntözéssel próbálja a mezőgazdaság pótolni. 
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Figyelembe kell venni: 

 a talajadottságokat, 

 az öntözővíz mennyiségét, 

 az öntözővíz minőségét, 

 az öntözési technikát, 

 az öntözés gyakoriságát és idejét. 

A rendszeres öntözésnek hatása van: 

 a talaj vízforgalmára, 

 a talaj fizikai- és kémiai tulajdonságaira, 

 a különböző anyagok talajban való mozgására, bemosódására, 

 a hő- és levegőforgalomra, 

 a talajképződés folyamataira. 

Az öntözés veszélyforrása lehet a másodlagos szikesedésnek, a láposodásnak. Az ötvenes 

években kiépülő Tisza- I. (Tiszalök) öntözőrendszer hatásterületén mintegy 100 ezer hektáron 

következett be másodlagos szikesedés, 5 ezer hektáron másodlagos láposodás, 20 ezer 

hektáron a két folyamat együttesen. 

Amikor a talajszerkezet változik, repedezetté válik, mélyebb rétegekben kiszárad. Öntözéskor 

a repedéseken keresztül nagyobb mennyiségű víz folyik le a talaj mélyére, míg a felsőbb 

rétegek nem nedvesednek át kellőképpen, nem érik el hatásukat. Ellenben a fokozott 

víztáplálás miatt a talajvízszint megemelkedik és a művelt réteg egy idő után túlnedvesedik. 

Nagyobb sótartalmú talajvizek esetén következik be a másodlagos szikesedés. Ekkor a 

növények vízfelvétele van akadályoztatva. A túlöntözés kedvezőtlenül befolyásolja a 

mikroorganizmusok tevékenységét, a mikrobiális folyamatokat. Változik a talaj szervesanyag-

forgalma, a tápanyagforgalma, kimosódnak az értékes, oldható tápanyagok. Túl nedves 

talajban előtérbe kerülnek az anaerob körülmények, kedvezőtlen redukciós folyamatok 

indulnak be. 

Öntözéskor figyelembe kell venni azt is, hogy a talajra kijutatott herbicidek is lemosódhatnak, 

vagy felverődhetnek esetleg a fiatal növényekre, azokon fitotoxicitást okozva. Emiatt fontos 

az öntözés idejének körültekintő megválasztása. 

Ugyanakkor az öntözéskor figyelembe kell venni a lehulló és várható csapadék mennyiségét 

is. Gyakran a kiegyenlítetlen csapadék miatt nem tudja a talaj befogadni az összes vizet, 

melynek következtében ismételten csak megnőnek a vízkárok, tömör vízzáró réteg alakul ki, 

ezért nem tud áramolni a víz. Ezeket kell később talajjavító eljárásokkal megváltoztatni. Az 

öntözés mennyiségét tehát ezekhez a tényezőkhöz is igazítani kell. 

13.5 Talajjavítás 
Talajjavításkor a talaj fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdonságainak kedvező irányú 

befolyására törekszenek. Cél a víz és levegő megfelelő arányának megteremtése, a megfelelő 

kémhatás biztosítása, mindez annak érdekében, hogy a termékenység növekedjen, csökkenjen 

a talaj degradáció, növekedjen az erózióval, deflációval szembeni ellenállás. 

Fizikai talajjavításra elsősorban azért van szükség, hogy helyreállítsák a talaj 

vízgazdálkodását, a levegő- és hő forgalmát, illetve megfelelő legyen a tápanyagfelvétel. 
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Javítandó tulajdonságok: 

- a magas homoktartalom, 

- az agyagos talaj, tömött talajszerkezet, 

- a rossz vízgazdálkodás. 

Mindez javítható: 

- talajlazítással, mélyforgatással, 

- felesleges víz elvezetésével, 

- csatornarendszer kiépítésével, 

- a homokterületek kiegyengetésével, 

- a homokterületek altalaj-trágyázással történő javításával. 

A talaj kémhatása erősen befolyásolja a tápanyagfelvételt, a mikroorganizmusok 

tevékenységét. A talaj élővilágának legkedvezőbb a semleges körüli kémhatás. 

Kémiailag javítandó tulajdonságok: 

- talaj savanyodása, 

- szikesség. 

A talaj savanyodása esetén csökken az élővilág számára felvehető tápanyagok mennyisége, de 

felvehetővé válnak a korábban oldhatatlan nehézfémek, például nő az alumínium 

oldhatósága, ami mérgezi a talaj élőlényeit és növényeit. A savanyodás fokozza az 

agyagosodást, ami ismét csak szerkezetromláshoz vezet. A talaj savanyúságát a 

penészgombák jól viselik, de a baktériumok fejlődése megáll, illetve rájuk károsan hat. Lassul 

és csökken a szervesanyag-mineralizáció és a nitrifikáció, a nitrogén megkötése, ami a 

növények fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja. 

A savanyodás meszezéssel, gipszezéssel és komplex eljárásokkal javítható. 

Meszezés során kalcium tartalmú ásványokat juttatnak a földbe. Mindez kedvezően hat a 

fizikai-, kémiai-, biológiai tulajdonságokra is. Javul a talajszerkezet, kevésbé lesz tömörödött, 

emelkedik a pH, lecsökken vagy megszűnik a toxikus hatású fémionok jelenléte, javul a 

szerves anyagok minősége. Mindezek hatására megindul a baktériumok tevékenysége, nő a 

nitrogénfelvétel, a cellulózbontás megélénkül, az élő szervezetek tápanyag és műtrágya 

hasznosítása javul. 

Természetesen ezzel is vigyázni kell, mert könnyen mikroelem-hiány léphet fel. A 

meszezéssel ugyanis a mikroelemek felvehetősége is csökken. 

Szikesedés esetén, megnő a talaj nátrium-ion koncentrációja. A talaj keményebbé, 

agyagosabbá válik. Ekkor kombináltabb talajjavításra van szükség. Ahhoz, hogy a kalcium- 

(gipsz, lignitpor) és mésztartalmú anyagok alkalmazása hatásos legyen, előbb rendezni kell a 

talaj fizikai állapotát is, pl. mélylazítással és a kiváltó tényezőket is meg kell keresni és 

megállítani. Ez többnyire a vízrendezéssel kezdődik. Szikes talajok javításának 

következményeképp jobb lesz a levegő és hő forgalom, gyorsabban távoznak a káros sók, a 

tápanyag- és a vízgazdálkodás javul. A talajlakó élőlények életfeltételei jobbak lesznek. A 

biológiai aktivitás és az anyagforgalom is fokozódik. A termeszthető növények száma is 

megnő. 

Biológia talajjavítást két esetben alkalmazunk. Egyik, ha valamilyen növény termesztése 

már önmagában javítja a talaj minőségét. Pl. erős gyökérzet, ami lazítja a talajt vagy ilyen a 
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zöldtrágyázás. Másik eset, amikor valamilyen szennyeződés kerül a talajba, pl. olaj. Ilyenkor 

olyan mikroorganizmusokat, olyan baktériumokat, szervezeteket juttatnak a talajba, melyek 

képesek megtisztítani a földet. Természetesen, mint minden talajjavítás, céljából kifolyólag is 

javítja a talaj élővilága számára a feltételeket, fokozza a biológiai aktivitást. 

13.6 Peszticidek alkalmazása 
Hazánkban nem túl régen használnak vegyszeres növényvédő szereket. Ezek manapság már 

nélkülözhetetlenek az intenzív növénytermesztésben. A korszerű szerekkel az egyes növények 

esetében a tulajdonságaik, pl. télállóság, szárszilárdság javítására is törekednek. Sok féle 

hatóanyagú peszticid van forgalomban, természetesen más-más összetétellel és 

koncentrációval. Hirtelen feltűnt használatuk után folyamatosan stagnálni, bizonyos esetekben 

csökken kezdett használatuk, ami azt mutatja, hogy egyre jobb hatóanyagú, hatású szereket 

használnak. 

A növényvédő szerek egy csoportja úgy működik, hogy könnyen felhasználható szénforrást 

biztosít a hasznos mikroorganizmusok számára. Hatásukra gyorsan szaporodni kezd a 

szükséges bontási folyamatokat gyorsító, segítő baktériumflóra. Ezzel párhuzamosan csökken 

a növény számára káros hatásokat kedvelő és káros folyamatokat végző mikroorganizmusok 

és kártevő talajlakó állatok száma is. A szerves anyag bomlása beindul, szerves kolloidok 

képződnek, a talaj melegedni kezd, mely a növények gyorsabb fejlődésére jó hatással lesz. 

Minél inkább sikerül lebontani a növényi maradványokat, annál jobb életfeltételeket teremt a 

jelenlegi és a következő vetés számára is, annál kisebb az esélye a gyomok és kártevő 

élőlények túlélésének, áttelelésének. 

Peszticidek által kiváltott folyamatok része lehet a nagyobb mennyiségű szén-dioxid 

keletkezés is, mely lazítja a talajszerkezetet, hozzájárul a szénsav kialakulásával, hogy a 

talajban a kalcium könnyebben felvehető legyen. 

A fokozott kolloidképződés által a por részecskék összeállnak és morzsalékosabbá válik a 

talajszerkezet, javul a hőháztartás, vízelvezetés, mely szintén csak pozitív hatással lesz a 

termelt növények és a talajlakó élőlények számára, a jobb talajélet révén a földigiliszták is 

megjelennek, a talajszerkezet pedig önmagától, ingyen javul. 

Más növényvédő szerek hatására a gyökér szőrözöttsége sokszorozódik meg, aminek 

következményeképp nem fázik, nem betegszik meg olyan könnyen a növény és ellenállóbb 

lesz környezeti hatásokkal szemben, jobban tűri a gyomirtók okozta stresszt. 

Sok pozitív hatása van a peszticidek használatának, természetesen ezeknél is fontos a 

megfelelő mennyiségben történő, egyenletes talajba juttatás. Van, amikor a növényvédő 

szerek csak szubsztrátok, a mikrobák használják, átalakítják azokat, de nem dolgozzák fel 

szervezetükben. A talajmikrobákba beépülnek vagy felhalmozódnak ezek az összetevők. 

Egyes esetekben a kemikáliákat közvetlenül használják fel az egyes szervezetek. Jelenleg már 

egyre gyorsabban elbomló szereket használnak, de az évekkel ezelőtt használt szerek 

maradványainak nem kívánt hatásai még a mai napig is visszaköszönnek. 

13.7 Herbicidek és inszekticidek alkalmazása 
Gyomirtó szerekkel gyomnövények, gombák, rovarok ellen védekeznek. A gazdaságban sok 

herbicidet (gyomirtó szereket) és inszekticidet (rovarölő szereket) használnak. Ezek 

elpusztítanak egyes (jó esetben célzott) szervezeteket és azok szerves maradványait a túlélő 

szervezetek felhasználják. 

A különböző gyomirtók rendszerint, vagy a hajtásokon, leveleken keresztül jutnak be a 

gyomnövényekbe és onnan a gyökerek illetve más növényi részekbe, vagy a talajra jutva 



154 
 

kerülnek kapcsolatba velük. Zavart okoznak a fehérjeszintézisben, felborítják a növény 

anyagcseréjét. 

A száraz időszakokban a gyomok levelein vastag viaszréteg képződik, mely akadályozza a 

herbicidek felszívódását, ezért adalékanyagokat és hatásfokozókat kell alkalmazni. Fontos a 

gyomirtás idejének megválasztása, hogy ne rontsuk a termelt növények életfeltételeit és ne 

károsítsuk azokat. 

Egyes rovarölő szerek hatása abban mutatkozik, hogy a kártevők ideg-izom szinapszisaiban 

okoznak zavart, folyamatos túlfokozott ingerületet kiváltva, vagy a légzésüket gátolják. 

Rágcsálók ellen a járatokba, a földfelületre csalétketeket tesznek ki, melyeket elfogyasztva, 

belélegezve az állat elpusztul. 

A herbicidek talajba jutásuk után befolyásolják a talaj mikrobiológiai aktivitását, a 

mikroorganizmusok működését, a talajlakó élőlények szaporulatát is. Mindez attól is függ, 

mennyi idő alatt bomlanak el ezek a szerek. Túlzott mennyiségben történő alkalmazásuk miatt 

az egészséges, hasznos szervezetek is károsodhatnak, néhány kártevő pedig rezisztencia 

kialakulása miatt elszaporodhat.  

Minden baktériumra másképp hatnak a herbicidek, inszekticidek. Ezek viselkedését sok 

kísérletben vizsgálták már. A baktériumok eléggé ellenállóak a megengedett mennyiségű 

herbicidek többszörösével szemben is. Ellenben bizonyos nitrifikáló, nitrogénkötő 

baktériumok különösen érzékenyek ezekre. Az ammonifikáló baktériumok, gombák, 

sugárgombák elég ellenállóak a növényvédő szerekkel szemben. 

A lassú lebomlású készítményekkel szemben indokolt a nagyfokú óvatosság. Példának okáért 

nem véletlenül tiltották be hazánkban a DDT-t is, mely használata után 3-5 évig található meg 

a talajban, de bomlástermékei 15-25 évig is előfordulnak és rendkívül mérgezőek. 

A herbicidek maradványai felhalmozódnak a talajban, emiatt fontos a folyamatos 

talajvizsgálat, hisz ennek komoly következményei lehetnek a talaj mikrobiológiai 

folyamataira. Erősen befolyásolhatják a környezetet, illetve a következő termelt növények 

fejlődését. Vigyázni kell arra, hogy az előzőleg termelt növényeknél ne alkalmazzanak olyan 

gyomirtó szereket, amelyek ugyanabban az évben vetett későbbi termésre károsan hatnak. 

13.8 GMO 
Genetikailag módosított élőlény, (angolul Genetically Modified Organisms vagy röviden 

GMO) olyan élőlény, amelynek genomját (génállományát) mesterségesen, molekuláris 

genetikai eszközökkel hozták létre. 

Elterjedésével szemben jelentős ellenállás alakult ki számos társadalmi csoport nyomására. 

Nem véletlenül, hiszen alkalmazásuk jelentős ismert és még feltehetően ismeretlen  

kockázatot jelent a természetre és az emberre. A veszélyek tárgyalásának széleskörű irodalma 

van, említsünk azonban meg néhány megfigyelést a GMO növények talajra gyakorolt 

hatásáról. 

Ismert, hogy a Bt-toxin (melyet egy GM-növény termel) egész évben jelen van a talajban, a 

tarlómaradvánnyal bejutott toxin pedig minimum 3 évig kimutatható a talajból. A módosított 

gének megváltoztatják a talajállatok bélflóráját. A GM növényekből az állatokban élő 

baktériumokba kerülhetnek új gének és ma még ismeretlen hatásokat okoznak. Bakonyi 

Gábor és Kiss István a Gödöllői Szent István Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszékén, két 

évben a betakarítás után közvetlenül (2001. szeptember, 2002. augusztus) majd több mint fél 

évvel a betakarítás után (2003. április) végeztek talajvizsgálatokat. Mindhárom alkalommal 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Genom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1ris_genetika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1ris_genetika
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statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb aktivitási értékeket mértek a Cry1Ab-toxint termelő 

kukorica talajában, mint az izogénes kukorica talajában. 

A Magyar orvos, 2010 februári számában megjelent cikk (26-27 o.) foglalkozik a GMO 

növények bizonytalan egészségügyi hatásáról. Rámutatott arra, hogy a GMO növények 

szabadföldi termesztésével a transzgének bekerülnek a talajba, a talajvízbe, és így a lakosság 

szeles rétegeihez is eljuthatnak. 

13.9 Monokultúra- vetésváltás 
Monokultúra: ugyanazon a területen évekig ugyanannak a növénynek a termesztése. 

Vetésváltás: bizonyos területen, különböző ciklusokban, felváltva más-más növények 

termesztése. 

A vetésváltásnak nagyon fontos szerepe van a mezőgazdaságban. Elsősorban a gyomok és 

kártevők szaporodásának megakadályozása, a talaj termékenységének megőrzése, a biológiai 

diverzitás fenntartása, a következő növény számára kedvező feltételek megteremtése miatt 

lényeges az alkalmazása.  

Fontos, hogy ugyanazon vagy két szomszédos területen két egymást követő évben ne 

termeljék ugyanazt a növényt. Így a kártevő gyomok és állatok elpusztulnak, nem tudnak 

fennmaradni, sem vándorolni anyanövényükkel. 

Úgy kell a sok- sok éves tapasztalatok alapján megválasztani az egymást követő növényeket, 

hogy egyik a másik számára kedvező feltételeket teremtsen. Váltogatni kell a mélyebb és 

sekélyebb gyökérzetű, ellenállóbb és érzékenyebb, igényesebb és kevésbé igényes 

növényeket. Így lehet nagyjából elkerülni a talajuntságot, azt, hogy a növények egymás és 

önmaguk életfolyamatát esetleg károsan befolyásolhassák és, hogy nagyjából fenntartsuk a 

talaj állapotát, termékenységét, a legkevesebb mesterséges beavatkozás nélkül. A termesztett 

növényekre így kedvezően hat, a kártevőkre pedig károsan, s megmarad a biológiai 

sokszínűség is. A vetésváltás pozitív hatását nagymértékben befolyásolja az öntözés és a 

trágyázás mennyisége is. Ezeket is megfelelően mértékben kombinálva kell megválasztani. 

Természetesen mindezen tényezők egymással is, mint látjuk, szoros összefüggésben vannak. 

Mindezeket együtt kell alkalmazni, figyelembe véve minden talaj sajátosságát, minden 

növény szükségét. Úgy kell gazdálkodni, hogy környezetünket a lehető legkisebb mértékben 

károsítsuk, legkisebb módon avatkozzunk be a természet hasznos folyamataiba, 

tevékenységébe. 

Napjaink mezőgazdasága egyre inkább figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a meglévő 

ismeretekkel és technikákkal igyekszik legkevésbé károsítani a talajt és annak kedvező 

tulajdonságait megtartani és használni. 

13.10 Tradicionális földművelés 
A földművelés és állattenyésztés évezredes tradícióit szinte felrúgta a globális piacgazdaság 

és a fogyasztói társadalom szemlélete által vezérelt intenzív mezőgazdaság. Az a szemlélet, 

hogy minél kevesebb befektetéssel a legnagyobb hozamot kell elérni és csak a profit adja a 

siker mérőszámát, teljesen ellentétes egy négymilliárd éves evolúciós trenddel. Minden 

harmonikus összhanggal szembe helyezkedik, direkt, mesterséges és durva beavatkozás a 

természettel szemben. Már az ipar területén is jól tetten érhető katasztrófát hozott ez a 

szemlélet, lásd környezetszennyezés, ökológiai katasztrófák, fajok kihalása – biodiverzitás 

csökkenése, globális felmelegedés és magának a vég nélküli termelés fokozásnak  nemcsak a 

feleslegessége, hanem tarthatatlansága is. A természet erőforrásait közvetlenül felhasználó 

mezőgazdaságban ezek a hatások éppúgy szembetűnőek. 
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Meg kell értenie a modern társadalomnak, hogy minden vegyszer felesleges kockázatot jelent! 

A mesterséges anyagokat nem a természet hozta létre. Nem mentek át az evolúció próbáján 

nem szelektálta meg ezeket az anyagokat hosszú-hosszú időn keresztül az evolúció. Nem volt 

ideje a fajoknak hogy kialakuljanak az új idegen vegyületek lebontására, méregtelenítésére a 

biokémiai apparátusuk. Az ember előállította majd kikerülve a természet szűrőjét, ráereszti 

egy többmilliárd éve kialakult és felfoghatatlanul bonyolult, harmonikus rendszerre. Még a 

gondolata is ijesztő, a következményei pedig rendre igazolják minden jóérzésű, 

természetszerető-ismerő ember aggályát.  

Ideális lenne a teljes vegyszermentesség. Legfeljebb a szigorú biotermesztési előírások által is 

engedélyezett kemikáliák használata. És ez így is volt az ősközösségi társadalomtól kezdve 

egészen a múlt századig. Azután „valaki” kitalálta, hogy a vegyszert –amely eddig az 

alkimisták majd vegyészek lombikjaiban rotyogott– megetesse másokkal, növényekre szórja, 

talajra juttassa stb… A globális piacgazdaság pedig olyan helyzetet teremtett, ahol a 

mezőgazdaságnak éppúgy versenyeznie kell, mint bármelyik iparág termékeinek. Ha egy 

gazdaság nem használja ki végletekig a földet, felhasználva minden hozzáférhető 

technológiát, nem lesz gazdaságos, piacot veszít és tönkre megy. 

A természet törvénye nem ez. A földben annyit szabad csak termelni amennyit ésszerű. A 

földet pihentetni, vetésforgót alkalmazni, ésszerűen szerves trágyázni, legeltetni, kis 

parcellákban termeszteni szabad csak. Kémiai anyagokat használni, génmódosított fajokat 

alkalmazni stb. merényletet a természet ellen! 

 

13-1. ábra. Delelő gulya (Magyar Néprajzi Lexikon) 

Mindezt persze csak teljes paradigma váltással lehetne elérni. Visszalépni egy olyan 

fenntartható, nem a folytonos növekedésre épülő gazdasági egyensúlyba amit csak 

nemrégiben veszítettünk el. A szabad kereskedelem, a fogyasztás mesterséges növelése, a 

gazdasági növekedés kényszere, a hagyományok megtagadása, az egész globalista 

gondolkodás nem alkalmas erre. 

De reményre ad okot, hogy nagyon sokan felismerték ezt. Visszakanyarodtak a 

hagyományokhoz és a tradíciók szerint termelnek. Őket tartják életben azok, akik egyre 

többen vannak és keresik a hagyományos módon, helyben termelt, egészséges Magyar 

bioterméket. „A föld szeretete a haza szeretete” 
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