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1. fejezet - Ökológia jegyzet
Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók számára.
Pénzesné Kónya Erika - Varga János
A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 számú projekt keretében készült.

Bevezetés
Az ökológia digitális tananyag a gyógy-és fűszernövény termesztő és feldolgozó szakos hallgatóink számára
enged betekintés a tudományág fogalom- és ismeretkörébe. A mai agrártechnológia nagy átalakuláson megy
keresztül, hiszen a környezettudatos, fenntartható gazdálkodás, növénytermesztés, a megújuló energiák nagyobb
arányú használata, az alkalmazott természet-és környezetvédelem egyre sokoldalúbb figyelembevétele a
termesztéstechnológia és gyűjtési tevékenység során szükségessé teszi ebben a képzésben is az aktuális és
gyakorlatban alkalmazható ökológiai ismereteket.
Az ökológia alapkérdéseinek tárgyalása mellett az e- tankönyv anyaga tartalmaz 3 talajtani témájú fejezetet.
Indokolt a talajtan tartalmak ilyen arányú megjelenése egyrészt a növényökológiai, másrészt az alternatív
termesztési technológiák témakörök előismereteként.
Minden fejezet végén találhatnak a hallgatók kérdéseket, melyek arra jók, hogy az önállóan megtanult anyag
elsajátítását ellenőrizni tudják a hallgatók, illetve ezekből állíthatók össze a félév végi vizsgakérdések.

1. 1. Az ökológia tárgya
1.1. 1. 1. Bevezetés az ökológiába: történeti vonatkozások
XX. sz. elejére az ökológia felismerte a populációk és közösségek szintjén jelentkező problémákat és elindult a
tudománnyá fejlődés útján. Gyökerei a természetismeret (Natural History), emberi demográfia, biometria, a
mezőgazdaság és orvostudomány alkalmazott problémáin alapulnak. Az ökológia szót először Henry Thoreau
használta 1858-ban. Haeckel az ökológiai az élőlények kapcsolatát vizsgálta azok élő és élettelen környezetével,
mely túl sok általánosítást rejtett magában.
Ezt követte még a XX. században több kutató:
Elton a tudományos természetismeret híve volt. 1900-ban született Manchesterben, tanulmányait Liverpoolban
végezte, majd az Oxfordi Egyetemen (Oxford University) tanult tovább zoológiát. Az akkori-anatómiát és
rendszertant hangsúlyozó zoológusokkal szemben- nagyobb jelentőséget tulajdonított a terepi megfigyeléseknek
és kísérleteknek, megismerésének középpontjában az életmenet, élettörténet vizsgálata állt. 1927-ben jelent meg
első fontos műve, az Animal Ecology.
Andrew Wartha (1961): Zoológus, ökológus volt. Az élőlények egyedszámának és eloszlásának tudományos
vizsgálatával foglalkozott. Módszerei statikus szemléletűek voltak, kihagyta a populációk közötti kapcsolat
feltételezését.
Modern ökológiai irányzatok, új ágak
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Hutchinson: (G.E. Hutchinson: The Paradox of the Plankton, 1961) niche elmélete és plankton paradoxon
elmélete újszerű ökológiai felfogást indított el, MacArthur sokrétű munkásságával mintegy megalapozta az
elméleti ökológiát, elsősorban evolúcióökológia, nevezetesen niche-elmélet, a sziget-biogeográfia, a
kompetíciós elmélet terén
Krebs (1985): Az ökológia azon interakciók vizsgálatának tudománya, amely interakciók meghatározzák az
élőszervezetek eloszlását és egyedszámát: hol, mikor, mennyi és miért.
Juhász-Nagy Pál (1970): „az ökológia fő feladata: az élővilág abundanciális (tömegességi) relációin épülő téridő
mintázatok valamilyen magyarázata”.
Bizonyos szupraindividuális jelenségek érdekelték. Vizsgálati alapegysége a populáció.
Centrális hipotézis (CH): Bárhol, bármikor, bármilyen populáció a természetben bármilyen mennyiségben
megtalálható.
Centrális tény: a CH hamis
Centrális probléma: Milyen mértékben és miért hamis
Milyen mértékben, deviációs alapkérdés – szünfenobiológia
Miért, kényszerfeltételi alapkérdés – ökológia
Egy operatív ökológia hiánya, szükséglete és feladatai c.
munkája „kötelezõ olvasmány” valamennyi hazai ökológus számára.
Az utóbbi évtizedben a kvantitatív ökológiai kutatásoknak is kialakultak Magyarországon kutatóműhelyei,
melyek egyre jelentősebbek. Legfontosabb képviselői Tóthmérész Béla, Podani János, Körmöczi László.
Számos jelentős publikáció és új szemléletű, modern tankönyv is született, így a Nemzeti Tankönyv Kiadó
Ökológia c. könyve Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta szerkesztésében vagy Gallé László Szupraindividuális
biológia

1.2. 1.2 Ökológia fogalma:
Szabó I. M. szerint: Az a synbiológia körébe tartozó tudomány, amelynek feladata azoknak a
háttérjelenségeknek és folyamatoknak a kutatása, amely az egyed feletti szerveződési szintek (SIO) viselkedését
pl. tér-idő eloszlását, dinamikáját behatárolják.
Célja feltárni és értelmezni az egyed feletti szerveződési szintekre hatást gyakorló ökológiai, környezeti
tényezők és a hatásokat felfogó, azokra reagáló ökológiai tolerancia tényezők összekapcsoltságát.
Az ökológia fogalma az MTA Ökológiai Bizottsága szerint: A biológiához, azon belül pedig az egyedfeletti
(szupraindividuális) szerveződési szintekkel foglalkozó szünbiológiához tartozó tudományág. Tárgya a
populációkra és populáció kollektívumokra hatást gyakoroló "ökológiai-környezeti" és az ezeket a hatásokat
fogadó és ezekre reagáló "ökológiai-tűrőképességi" tényezők közvetlen összekapcsoltságának
(komplementaritásának) vizsgálata. Feladata azoknak a limitálással irányított (szabályozott és vezérelt)
jelenségeknek és folyamatoknak (pl. együttélés, sokféleség, mintázat, anyagforgalom, energiaáramlás,
produktivitás, szukcesszió stb.) a kutatása, amelyek a populációk és közösségeik tér-időbeni mennyiségi
eloszlását és viselkedését (egy adott minőségi állapothoz kapcsolható változásokat) ténylegesen okozzák.
Az ökológia központi hipotézise (CH)
„Bárhol, bármikor, bármilyen populáció a természetben bármilyen mennyiségben megtalálható.” ( Juhász-Nagy
1970)
Ha igaz lenne, az élőlények elhelyezkedése véletlenszerű lenne, azaz a természet randomizálna”: bármilyen
populáció bárhol, bármikor és bármilyen mennyiségben megtalálható lenne.

1.3. 1.3. Ökológiai alapelvek:
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Két fontos alapelv alapján kell az ökológia fogalmát értelmezni:
Általános indikáció elve
Az élőlények a rájuk ható tényleges környezeti tényezőkre választ adnak, ez a válasz az indikandum. , maguk az
élőlények az indikátorok.
Komplementációs elv
- külső és belső környezet együttes kapcsolata: ható és hatást érzékelő
exterior-interior komplexum, környék-élővilág
Ökológiai faktorok (ökológiai tényezők)- azok az ökológiai-környezeti és ökológiai-tűrőképességi (vagyis
limitáló és limitált) tényezők, amelyek egy adott helyzetben egymással közvetlenül összekapcsolódnak (azaz
komplementációs relációjuk direkt). Ökológiai faktorokról tehát általánosságban nem lehet beszélni, a két
tényezőcsoport elemeiből a megfelelő faktorpárok összekapcsolódása mindig csak egy adott összefüggésben
értelmezhető.

1.ábra: Egy erdő életközösségére több tér- és időléptékben hatnak a környezeti tényezők (foto: Pénzesné Kónya
Erika)
külvilág - környezet és nem környezet
környék - topológiai környezet
Multiplurális környezeti elv:
Ökológiai környezetek sokasága egy adott topológiai és idő térben
Limitációs elv:
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A populációk és populációkollektívumok válaszreakciója az olyan ökológiai-környezeti hatásra vagy hatásokra,
amelyek az ökológiai-tűrőképességi tartományuk határait minimum vagy maximum irányban megközelítik vagy
átlépik. Ezáltal befolyásolják tér-időbeni mennyiségi előfordulásukat és viselkedésüket. Az ökológiai
faktoroknak a változást előidéző környezeti része a limitáló, a változást elszenvedő tűrőképességi része a limitált
tényező, a populációknál és populációkollektívumoknál megfigyelt (vizsgált, mért) változásjelenség pedig a
limitáltság. Egymás nélkül nem értelmezhetőek. A környezeti tényezők együttesen hatnak, szinergikus,
bármelyik, amely eléri a tűrőképesség határát limitálóvá válik.
Liebig-féle minimum törvény ( 1840 ):
A növények fejlődésének ütemét a rendelkezésre álló elemek közül mindig az szabja meg, amelyik a legkisebb
mennyiség-ben van jelen. ( hordókísérlet, 2. ábra)

2. ábra A Liebig-féle hordó kísérlet

1.4. 1.4 Az ökológia tárgya: a szünbiológiai indikációra vonatkozó
indikandum jelenségek vizsgálata.
Az ökológia meghatározott szupraindividuális (egyed feletti szerveződési szinten értelmezhető) jelenségekkel
foglalkozik.

3. ábra:szerveződési szintek az élővilágban
Szupraindividuális szerveződési szintek:
• populáció
4
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• faj
• biocönózis
• holocönózis
• biom
• bioszféra
Az ökológia az egyed feletti szerveződési szintek közül az alacsonyabbakkal, kisebb térléptékeken értelmezhető
szerveződési szintekkel foglalkozik inkább: a populációnak és a cönózisnak van fontos szerepe az ökológiai
kutatásokban.
Összefoglalva: Az ökológia a populációk egzisztenciális (létezési) és koegzisztenciális (együttélési), valamint
szegregációs (elkülönülési) feltételeit vizsgálja.
A szupraindividuális jelenségek elemi alapegysége a populáció:
valamilyen meghatározott közös tulajdonsággal bíró, egymással kölcsönhatásban lévő,
kellően nagy számú, egymással szaporodni képes egyedek halmaza, amely, mint önálló működési egység,
viselkedésében meglehetősen független és eltérő az alkotó egyedek jellemzőitől
A biológiai populáció és jellemzői populációt alkotó egyedekre a következő
jellemző: valamilyen közös tulajdonságuk van, pl. egy fajhoz tartoznak;
egyenlő esélyű kapcsolatban, kölcsönhatásban állnak egymással, például génkicserélődésben,
az események statisztikailag értékelhetők, tehát statisztikailag értékelhető számú egyedből
állnak.
Ha egyes egyedek esélye azonos egy másik egyeddel való kölcsönhatásra, akkor ez a populáció egyik
stabilizáló tényezője. A populáción belüli lehetséges kölcsönhatások száma az egyedszám függvénye. Az n
egyedszámú populációban a lehetséges kölcsönhatások száma: n*(n-1)/2.
Pl. n=1000, a lehetséges hatások száma 999 ezer, a kölcsönhatásoké pedig 499500.
Egy adott populáció létszáma (N), egy adott térben és időben függ:
születések (B),
halálozások (D),
elvándorlás (E),
bevándorlás (I) mértékétől.
A létszámváltozást ΔN-nel jelöljük, ahol Δ = mérhető időegység alatt bekövetkezett változás: ΔN= B-D+I-E
(Simon 2009)
Minden élőlény, így az ember is képes az exponenciális növekedés időszakos megvalósítására, de az állandó
növekedés lehetetlen. Thomas Malthus 1798-as tanulmánya alapján ismerte fel Darwin ennek a ténynek az
óriási evolúciós jelentőségét. Az utódok száma többnyire nagyobb, de nincs hely, elegendő táplálék
felnövésükre.
Ezt alapvetően a populációban történő születések és halálozások száma befolyásolja. Potenciális - reális
szaporodóképesség. A populációk növekedését az egyedszám meghatározott idő alatti változásával
fejezhetjük ki (születés, halálozás, ki-, bevándorlás). Egy fiatal populációban a születések száma jóval
meghaladja a halálozások számát, az egyedszám növekedése felgyorsul - korlátlan növekedés. Egy ideig, mert a
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környezet eltartóképessége határt szab a populáció növekedésének. Így valósul meg a korlátozott növekedés,
melynek görbéje eleinte hasonlít a korlátlan növekedéséhez, de egy idő után stabillá válik.
Az exponenciális növekedést legáltalánosabban differenciál egyenletekkel jellemezhetjük:
dN/dt = rN,
melyben N a populáció egyedszáma, r pedig a gyarapodási ráta (Malthus paraméter). Ez utóbbit egy t
időegységre (év, hónap) adhatjuk meg, s nagyobb populációméret esetén eltekintünk az egyedszám nem
folytonos természetétől (lehet nem egész számú létszám). A gyarapodási ráta az időegység alatti születési (b) és
halálozási (d) ráta különbségéből adódik:
r=b-d
Természetes körülmények között a különböző fajok populációi együtt élőlény közösségeket alkotnak. Ebben az
egyes populációk létszáma egyensúly közeli értékben marad, ha a külső feltételek változatlanok. Ilyenkor a
külső élettelen és élő feltételek (energiaforrás, tápanyagok, hőmérséklet, ragadozók, paraziták, stb.) határt
szabnak a további növekedésnek. Ebben az állapotban a populáció születési és halálozási rátája azonos, így
nincs létszámnövekedés:
b - d = 0, dN/dt = 0
Egy adott populáció számára ez az állapot környezete eltartóképességét jelenti. Idealizált esetben e telítési
létszám (K) elérése az alábbi (u.n. logisztikus) egyenlettel írható le:
dN/dt = rN(1 – N/K)
Ebből kiolvasható, hogy a populáció biológiailag lehetséges gyarapodási rátájának (r)
érvényesülését a környezeti eltartóképesség csökkenti. Amíg ettől a telítési létszámtól (K) a pillanatnyi létszám
(N) messze van, az N/K hányados nullánál alig nagyobb, így az exponenciális növekedés érvényesül. A
populáció egyedszámának növelésével ez a növekedés egyre lassabb lesz, s ha eléri a telítési értéket (N = K) az
rN szorzatot nullával szorozva (1-1=0) a növekedés leáll:
dN/dt = 0 (Vida 2010).

1.5. 1.5. Ökoszisztéma (ökológiai rendszer):
Ökoszisztéma - (ökológiai rendszer) a MTA Ökológiai Bizottsága szerint egy populáció vagy
populációkollektívum ökológiai szemléletű tanulmányozására létrehozott, absztrakción alapuló
rendszermodell (határozott módon elrendezett és összekapcsolt elemekből álló, kvantifikálható egység).
Alkalmas arra, hogy a valóság bonyolult jelenségeiből az adott szempontból leglényegesebb folyamatokat és
összefüggéseket (pl. trofikus kapcsolatokat, energiaáramlási folyamatokat) egyszerűsített formában hűen
tükrözze, s a rendszerelemzés eszköztárával leírhatóvá és tanulmányozhatóvá tegye. Az utóbbi időben mind a
hazai, mind a külföldi népszerű és tudományos ökológiai irodalomban egyre gyakoribb jelenség, hogy a szerzők
"ökoszisztémának" neveznek a populációktól a bioszféráig minden ténylegesen létező élőlény együttest, sőt az
ezeket tartalmazó topográfiai egységeket is. Az MTA Ökológiai Bizottságának véleménye szerint a fogalom
ilyen használata felesleges és félrevezető (pl. erdei ökoszisztéma = erdő; balatoni ökoszisztéma = Balaton; urbán
ökoszisztéma = település, ill. azok élővilága stb.)
olyan szerkezeti (strukturális) és tevékeny (funkcionális) rendszer, amelyben a növények (autotróf
organizmusok) mint szerves anyag termelők (producens), az állatok mint fogyasztó (konzumens), a
mikroorganizmusok (főleg baktériumok, sugárgombák, férgek) mint az elhalt szervezetek szerves anyagait
fogyasztó és lebontó (reducens, dekomponáló, mineralizáló) szervezetek tevékenykednek.
Kérdések, feladatok
1. Mi az ökológia tárgya?
2. Mit nevezünk populációnak?
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3. Milyen szerveződési szinttel foglalkozik az ökológia?
4. Mit mutat be a Liebig féle hordó kísérlet?
5. Milyen tényezőktől függ egy populáció stabilitása?
6. Mondjon 5 példát természetes életközösségek populációira! (Fajnév latinul, magyarul)
7. Hogyan és mikor kell használni az ökosztisztéma kifejezést?
8. Gyűjtsön adatokat publikációkból téves kifejezés használatra az ökológia tárgyköréből újságokból!
9. Limitáció elve
10.

Ható tényezők típusai, példák

2. 2. Források
Forrásnak minősül minden olyan környezeti tényező, amely az élőlény számára az életfeltételek biztosításához
elengedhetetlen és mennyisége csökkenthető az élőlény által, azaz az élőlény felhasználja.
2.1. Források típusai:
• Napsugárzás
• Víz
• Hőmérséklet
• Oxigén, szén-dioxid
• Ásványi anyagok
• Más élőlények
Effektív hőösszeg: az idő és hőmérsékelt kombinációja (fiziológiai időnek is nevezik).
Pl. egy rovarnak 16°C az un. fejlődési küszöb értéke, azaz ezen a hőmérsékleten indul
fejlődésnek. Ha 30°C-on tarjuk, akkor csak 5 nap szükséges a kifejlődéséhez.
Extrém magas hőmérsékleten a fehérjék kicsapódnak, enzimek működésképtelenné válnak.
A só elsősorban a növény ozmotikus egyensúlyára gyakorol hatást.
A sótűrő növényfajok a következő vonásokkal rendelkeznek:
ion szelektivitás (pl. képesek a K+‐ ot abszorbeálni, ha a környezet magas Na+ koncentrációval rendelkezik)
A napsugárzás szerepe:
Energiaforrásként járul hozzá a zöld növények metabolikus folyamataihoz. Ezen kívül szerepe még a földfelszín
és a levegő felmelegítése, időjárási jelenségek kialakítása, fotoaktív folyamatok indukálása.
Globális v. Teljes sugárzás (T) komponensei:
Direkt / közvetlen sugárzás
• felmelegíti az élőlények testét
• növeli a párologtatást
Szórt/ diffúz sugárzás
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• légkör alkotóiról, ill. más felületekről visszaverődő
• felmelegítő hatása csekélyebb
• növényi fotoszintézisre kedvezőbb
• A teljes sugárzásspektrumban (ultraibolya + látható + infravörös) egységnyi felületre érkező
energiamennyiség. Mértékegysége: W m-2

5. ábra: A beérkező elektromágneses sugárzás spektrális eloszlása
A fény
Fény: Legfőbb természetes fényforrásunk a Nap, amelynek sugárzása közvetlen hőhatás
mellett fotokémiai átalakulásokat is létrehoz. A Föld felszínét elérő fény intenzitása a beesés
szögétől, a légkör fényelnyelésétől és az árnyékoló tényezőktől is függ. Az árnyékoló tényezők közé soroljuk a
párát, a felhőzetet, a port és a növénytakarót. Egyre nagyobb a szerepe a megújuló energiaforrások között,
hiszen hatalmas energiamennyiség jut el a Napból a Föld felszínére, melynek csak kis hányadát hasznosítjuk és
hasznosítják az élőlények.
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6. ábra: A fény szelektáló hatása a növények fényigénye szerint
Ha megvizsgáljuk a Földön uralkodó fényviszonyokat, megállapíthatjuk, hogy a Földön legalábbis az év egyes
időszakaiban mindenütt elegendő valamilyen formájú élet fenntartásához.
A vízi környezetben élő növények és állatok számára hozzáférhető fény a felszínről jut a vízbe, tehát érvényesek
rá a fenti feltételek és ingadozások. Ehhez jön még a víz szelektív fényelnyelő hatása. A beeső fénynek kb.l0%a visszaverődik a felületről, így csak 90%-ajut el a vízbe. A természetes vizek átlátszósága erősen eltérő, azok
összetételének és szennyezettségnek megfelelően. Olyan helyeken, ahol a vízben nagy a sűrűség gradiens, az
átlátszóság jelentősen változik a mélységgel. Ezen kívül az óceánok parti vizeinek és az édesvízi tavaknak az
átlátszósága erősen változik az évszaktól függően is .
A fény kettős természetű:
energia: élőhelyi hőgazdálkodásban fontos
részecske: fotonok, fotoszintézisben a spektrum más-más tartományai lehetnek hatással a vizsgált objektumra.
7. ábra: A fényerősség és a szén-dioxid megkötés összefüggése, a fotoszintetikus tulajdonság változása
fénykedvelő és árnyéktűrő növényeknél
Photosynthetically Active Radiation (PAR)
• Fotoszintetikusan aktív radiáció: 380‐ 720 nm, ill. 400‐ 700 nm –es tartomány. A zöld növények
fotoszintetikus pigmentje a klorofill a, a baktériumok pigmentje a bakterioklorofill.
A Földet érő napsugárzás 56 %‐ a esik a PAR tartományba (Standovár 2010)
Megvilágítottság (illuminence)
• az emberi szem érzékenységi tartományába (380-770 nm) eső hullámhossztartományban beérkező sugárzás.
• mértékegysége: lux ill. klux = lumen m-2
• mérőműszere: fotométer,
• fényképezési technikában is használatos, régebben a fotoszintézis és vegetációs vizsgálatoknál is ezt
alkalmazták,
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• nem pontos mert az emberi szem a tartomány közepén, a növény a két szélén (a kék és a vörös) tartományban
a legérzékenyebb.
Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)
• 400-700 nm közötti tartományban (PAR) beérkező fotonok (“fénykvantumok”) mennyisége egységnyi
felületre, egységnyi idő alatt.
• mértékgysége (SI): μmol foton m-2 s-1, régebben μEinstein foton m-2 s-1
• mérőműszere: quantum szenzor
Oxigén és széndioxid: Az élőlény és környezete között végbemenő anyagcsere két alapvető
anyaga az oxigén és a szén-dioxid. E két anyag vesz részt a két alapvető reakcióban, a
fotoszintézisben és a légzésben. Oxigénre csaknem minden élőlénynek szüksége van, hogy
felszabadíthassa a szerves tápanyagok energiatartalmát. Az aerob szervezetek a levegőben
vagy a vízben lévő szabad oxigént használják fel a szerves anyagok oxidálásához, az anaerob
szervezetek oxigén nélkül bontják le tápanyagukat. A földi viszonyok között előforduló
oxigénkoncentráció sohasem túl magas az aerob szervezetek számára, míg az anaerob
élőlényeket jelentősen károsíthatja. Az oxigén az atmoszféra mintegy 21%-át alkotják, ennek
az értékének az ingadozása a Föld különböző helyein l%-on belül van. Az oxigén
koncentráció csökken a magasság növekedésével, ahogy a légkör ritkul. Talajban az oxigén
koncentrációja 10%-ra vagy ez alá csökken. A víz oxigén tartalma nemcsak a fizikai
tényezőktől, hanem a benne lévő szerves anyagok mennyiségétől és az élőlények
oxigéntermelésének és fogyasztásának mértékétől is függ. Vízi környezetben az
oxigénkoncentráció módosítható tényező, a légkörbe azonban gyakorlatilag módosíthatatlan.

7. ábra: A fényerősség és a szén-dioxid megkötés összefüggése, a fotoszintetikus tulajdonság változása
fénykedvelő és árnyéktűrő növényeknél
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A víz: A víz az élő szervezetek legfontosabb alkotórésze, oxigén- és
hidrogénfcrrás. Földünk fő víztömegét az óceánok és a tengerek alkotják. Ebből az óriási
tartalékból származik a szárazföldi víz is. A föld felszínéről, a nyílt vízfelületről a
napfényenergia hatására a víz elpárolog. A párából felhők képződnek. Lehűlésük
lecsapódáshoz vezet. A csapadék egy része a föld felszínén patakokat, folyókat képez, és így
közvetienül visszajut a tengerbe és az óceánokba. A csapadék másik része a talajba kerül,
ahonnan forrásokból vagy a növényzet kipárolgása által ismét a felszínre jut. A szárazföld
minden vize így visszajut a tengerbe és óceánokba, és ez tulajdonképpen a víz körforgásának
befejező szakasza.
Biotikus tényezők:
• A szervezetek kölcsönhatása: A biotikus tényezők sorában megkülönböztetjük az
egyes növényi, illetve állati populációk és egyedek közötti kölcsönhatásokat, valamint a
növények és az állatok közötti interakciókat. 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 az által,
hogy a környezet fízikai, kémiai és biológiai feltételeit megváltozatja és közvetlenül,
az élőlényekre gyakorolt hatásával (pl.: erdőirtás, és az erdők helyén művelhető
területek létesítése stb.) azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az ökológiai tényezők
nem csak térben, hanem időben is hatnak az élőlényekre, ezért az ökológiai jelenségek
magyarázatánál tekintetbe kell vennünk a történelmi tényezőket is.
Ökológiai niche
Értelmezése ( MTA Ökológiai Bizottság állásfoglalás): populációk vagy populációkollektívumok
együttélésének (koegzisztenciájának) elvont értelmezésére szolgáló fogalom. Egy adott populációra vagy
populációkollektívumra vonatkozóan a toleranciasajátosságoktól függően egy ökológiai helyzet (ökostátus)
adható meg, a környezeti tényezők egy adott kombinációjában, amelyet miliő-térnek nevezünk. Az ökostátus
tehát a ténylegesen ható környezeti tényezőkből, mint koordinátákból képezett absztrakt N-dimenziós
attribútum-tér olyan része, amelynek értékeinél a populáció vagy populációkollektívum egyedei bizonyos
valószínűséggel túlélni és szaporodni képesek. Az ökostátust reprezentáló ponteloszlás függvényekkel történő
jellemzésének eredményeként kapjuk egy adott populáció vagy populációkollektívum niche-ét. Fundamentális
niche-nek azt a függvényekkel jellemzett ponteloszlást tekintjük, amely a populáció vagy populációkollektívum
potenciális helyzetét írja le a miliő-térben, míg azt a függvényekkel jellemzett ponteloszlást, amellyel a
populáció vagy a populációkollektívum helyzete a miliő-térben egy adott esetben valóban (aktuálisan)
jellemezhető, realizált niche-nek nevezzük (8. ábra)
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8.ábra: Fundamentális és realizált niche
ökológiai niche (ökostátus) A populáció környezetében található forrásoknak az a része, amit a populáció
egyedei kihasználhatnak. A niche jelentése fülke, tehát úgy értelmezhetjük, hogy az élettér a különböző
populációk számára, a források által alkotott, képzeletbeli fülkécskékre tagolódik. Két azonos niche-ű populáció
tartósan nem élhet ugyanazon a térbeli helyen.
Kompetitív kizárás elve (Gauze-féle) : Ha két populáció környezeti igénye azonos, akkor nem élhetnek
tartósan ugyanazon az élőhelyen.
Fundamentális niche A populáció számára szükséges azon források együttese, amikre az egyedeknek szüksége
lenne ahhoz, hogy minden igényüket maximálisan kielégítsék.
A permakultúrás mezőgazdasági alternatív technológia tervezése (12. fejezet) nagyban támaszkodik a
niche koncepcióra:
Egy jól tervezett agrár-ökoszisztéma minél több niche-nek teret enged a rendszerben.
Az ökológiai fülkék nem kizárólagosan térben, hanem időben is betölthetők.
Gondoljunk csak arra, hogy más állat fogyasztja ugyanazt a növényt tavasszal illetve más nyáron. A rendszer
hasznos hozamát háromféleképpen növelhetjük, ha a térbeli fülkéket és az időbeli ciklusokat megfelelőképpen
rendeljük egymáshoz.
Térbeli niche (territóriumok)
Mint ahogy az állatok különböznek az élőhely és fészkelési hely preferenciában, készségességükben az
elvándorlásra vagy vonulásra, ugyanúgy vannak fajok, amelyek különlegesen agresszívek egy élőhelyért való
küzdelemben, míg mások figyelmen kívül hagyják, sőt tolerálják az élőhelyeken lévő társaikat. Bár a növények
nem mutatnak mozgással összekötött viselkedésmintákat, ettől függetlenül mutatnak térelfoglalási taktikákat,
mely szorosan összefügg a térbeli niche méreteive (9. ábra).
Időbeli niche (ciklusok)
Növényeknél a fenológia elemzése deríthet fényt az időbeli niche szakaszaira és mintázatára.
Téridős niche (sorrendek, menetrendek) alkalmazásával.
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9. ábra: Széncinege fészkelési territóriuma tavasszal.
A bioindikáció elmélete, alkalmazásának előnyei, korlátjai
Az élőlények visszajelzésein, válaszreakcióin alapuló környezetvédelem egyik nehezen megválaszolható
kérdése:
melyik élőlény biológiai reakcióját vesszük figyelembe a szennyeződésekkel szembeni érzékenység
megállapításánál?
A szennyeződések sokfélesége miatt több olyan anyag van, amelynek nem ismerjük az élettani hatását.
Módszertani problémák:
a bioszféra fajai közül elenyésző azok száma, amelyek szennyeződésekkel szembeni érzékenysége egzakt
vizsgálatokkal megállapított.
Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy egy fajon belül az egyedek érzékenysége is különböző, akkor a feladat
még bonyolultabbá válik.
Az élőlények eltérő érzékenysége mégis alkalmas arra, hogy az érzékenyebbek mintegy jelezzék a káros
jelenségeket az ember és tudatos cselekvésen, megfigyelésen és értékelésen keresztül a többi, kevésbé érzékeny
szervezet számára.
Mind a növény-, mind pedig az állatvilágban szép számmal vannak jelen fajok, amelyeket összefoglaló néven a
környezetszennyezés biológiai indikátorainak nevezzük.
Ezen fajok lehetnek negatív vagy pozitív indikátorok:
Pozitív indikátorok:
Előfordulásukkal vagy tömeges elterjedésükkel jelzik a környezetszennyezést.
Az eutrofizáció fokozódását jelzik egyes kékalga fajok (Oscillatoria sp., Mycrocystis sp.), amelyek nagy
tömegben elszaporodnak a tápanyagdús vízben (10 ábra).
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10. ábra: Mycrocystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner vízvirágzást okozóés eutrofizációt jelző kékalga
Negatív indikátorok:
Szervezete károsodik az adott szennyeződés(ek) hatására, és egyedszáma megritkul a szennyezett területen,
szélsőséges esetben el is tűnik.
Ebbe a típusba tartoznak a zuzmók, amelyek közismerten nagyon érzékenyek a légköri kéndioxid-terhelésre.
Lassú növekedésük és folyamatos élettevékenységük miatt télen-nyáron akkumulálják magukban a szennyező
anyagokat, így szervezetük csekély légköri koncentráció esetén is károsodik, elpusztul.
Több egyszikű növény, mint a tulipán (Tulipa sp.), frézia (Freesia sp.) jellegzetes nekrózisos tünettel jelzi a
fluorszennyezést.
Biológiai indikátorok:
Jelző fajok: meglétük vagy hiányuk jelez
- pozitív indikátor: tápanyag dús környezetet jelez, eutróf állapot
- negatív indikátor: SO2-t jelző – zuzmó, pl. Lecanora vagy Cladonia fajok.
Monitor fajok:
- szenzitív fajok: működésbeli változás a szervezetben
- akkumulációs fajok: károsodás nélküli jelhalmozás
14
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a) passzív: természetes módon előfordulnak a környezetben és ezeket gyűjtik be
b) aktív: mi helyezzük ki őket és bizonyos idő után begyűjtik és megvizsgálják
Tesztorganizmusok: különböző szennyező anyagok vizsgálatára alkalmas
Daphnia, mustármagos, alga-teszt
A biológiai indikáció értékelése:
Makroszkópikus tünetek
- levélnekrózis (elhalás): a lombos levelű fajoknál a szélektől indul befelé, a tűlevélnél a csúcs felől befelé
- levélklorózis: sárgul, halványul a levél, vöröses színeződés is megjelenik rajta, ez a kis koncentráció krónikus
hatása
- növekedésbeli változás: kevesebb és kisebb levelek, kevesebb virág; lehullanak a levelek, a növény kisebb
termetű
Mikroszkópikus tünetek
- citológiai károsodás: a szennyezőanyag hatására plazmolízis, kloroplasztisz deformáció
- ökofiziológiai károsodás: légzési, asszimilációs, fotoszintetikus folyamatok változása
- biokémiai károsodás: enzimaktivitás, sejthártya permeabilitás változása
- kémiai változás: ez az akkumulációra képes növényekre jellemző, felhalmozzák a szennyezőanyagot
A biológiai indikáció használatának előnyei:
a bioindikátorok tükrözik a környezeti tényezők komplex hatását,
a körülményes fizikai és kémiai mérések helyettesítők a biológiai hatások
tanulmányozásával,
szemléletesen követhető a környezeti változások foka (rátája) és iránya,
az ökoszisztémák működését, viselkedését változtatják meg a felhalmozódó
(akkumulálódó) szennyező anyagok.
A biomonitoring alapját a biológiai indikáció szolgáltatja. Minden élő szervezet vagy populáció, mint nyitott
rendszer, jelzi a környezetében végbemenő változásokat.
Biológiai indikátorok (bioindikátorok) előnye:
Bizonyos karakterisztikus elváltozásokkal az immisszió méréssel nem kimutatható légszennyező anyagok
veszélyét megmutatják, illetve
Olcsóbb, mint a monitoros vizsgálat, amely éppen a jelentős költségei miatt csak pontszerű értékeket ad. Ezzel
szemben a bioindikátorok lehetőséget nyújtanak egy egész területet lefedő, kis raszteres immissziós
hatásvizsgálatra.
Bioindikátorok hátránya:
A módszer előrejelzésre nem alkalmas, hisz a kapott értékek a megelőző időszakra vonatkoznak,
Nehézséget jelenthetnek a meteorológiai adottságokból, és a növényi fejlettségből eredő, a növény
érzékenységét befolyásoló különbségek.
Az eltérő érzékenység az indikátor élőlény adaptív mechanizmusait és szervezettségét alapul véve függ még:
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genetikai meghatározottságától,
fejlődési stádiumától,
környezeti tényezőktől,
szennyezők koncentrációjától.
Eddig jól alkalmazott indikátorok:
Lombos (lombhullató és örökzöld) fák, cserjék
SO2 érzékeny: szil (Ulmus sp.), 11 ábra, fűz (Salix sp.), bükk (Fagus sp.)

11. ábra Mezei szil (Ulmus minor)
- SO2 rezisztens: babérmeggy (Prunus laurocerasus)
- Nehézfém érzékeny: gyertyán, korai juhar
- Nehézfém rezisztens: esetfa, ezüstfa, akác (Robinia pseudoacacia)
- Légszennyező anyagokra kevésbé érzékeny: vörös tölgy (Quercus rubra)
Tűlevelű fák
- SO2 érzékeny: jegenye, luc (Picea abies), Douglas fenyő (Pseudotsuga menziesii var. viridis)
- Fluor érzékeny: lucfenyő (Picea abies)
- Nehézfém érzékeny: luc, erdei, dougles (duglász) fenyő
Tiszafa (Taxus baccata)
Akkumulálja a nehézfémeket – ólom, réz, Hg, Cr
Gombák
Nehézfémeket jelző: csiperke – Cd, Hg; nagy őzlábgomba – Hg.
A legtöbb nehézfém a lemezekben van, aztán a kalapban és a legkevesebb a tönkben.
Zuzmók
Az érzékenység oka (az indikációra való alkalmasságuk eredete):
• alacsony a klorofill tartalom - lassabb az anyagcsere - lassú a növekedés - kisebb regenerációs képesség
• nincs kutikula: a szennyező könnyen bejut a zuzmótestbe (jól regisztrálható a szennyezés hatása)
• megváltozik a telep színe, vastagsága, nagysága
• anatómiai változások: a zuzmót alkotó osztódó algasejtek száma kevesebb
• a telep víztartalma csökken
• klorofill-a és –b aránya csökken, összklorofill tartam csökken
• foszfatáz enzim aktivitás megváltozik
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• Érzékenyen reagálnak a következő szennyezőkre: SO2, NOx, ózon, fluorid, növényvédőszer, műtrágya,
radioaktív anyag, klór.
• Zuzmósivatagok: nincs zuzmó.
• Küzdelmi zóna: az ellenálló fajok tartósan előfordulnak, nagy gyakorisággal vagy nagy borítottsággal
• Normális zóna.
Mohák
Igen érzékeny, nincs kutikula és epidermisz a szennyező anyag könnyen bejut.
A fémeket akkumulálják szelektivitás nélkül.
Érzékenységük kiterjed a következőkre: SO2, ózon, nehézfémek, radioaktív anyagok.

Egy érzékeny moha: Leucobryum glaucum, fehérlő vánkosmoha (foto: Pénzesné Kónya Erika)
Edényes, magvas lágyszárú növények
- dohány, bab, petúnia – fotooxidánsokra érzékeny
- tócsa gaz – N2 feldúsulást jelzik, cink felhalmozás
- békaszőlő – réz felhalmozás
Állatok
Nehézfémet akkumulálják: csigák, kagylók, földigiliszta.
Madarak: nehézfémet a tollban, csontban és belső szervekben halmozzák fel, a növényvédő szereket a
zsírszövetükben.
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Példa az alkalmazásra: a dohány
Dohány- mint ózonindikátor
A dohányt ózonindikátorként Európában a ’60-as évek eleje óta alkalmazzák, érzékenységét mutatja, hogy már
40 ppb-s koncentráció esetén a leveleken világos foltok – klorózisok jelennek meg, melyek hosszabb ideig tartó
ózonterhelés esetén a levélszövet elhalásával sötét színű nekrózisokká változnak (11. ábra).

1. ábra Dohány levél nekrózis ózon hatására (fotó: Divéky E. 2004)
Kérdések, feladatok
1. Milyen tulajdonsága van a fénynek, amely többféle módon is hat az élőlényekre?
2. Milyen molekulák alkotják a légkört? Hogyan változik ezek aránya a földtörténet folyamán? Gyűjtsön
adatokat!
3. Mit jelent a nekrózis!
4. Mondjon 5 indikátor fajt! Mire érzékenyek?
5. A zuzmók milyen környezeti tényező változására reagálnak érzékenyen?
6. Készítsen el egy indikátor térkép tervet!
7. Mit jelent az ökológiai niche? Mi a különbség a fundamentális és realizált niche között?
8. Hol lehet a gyakorlatban jól alkalmazni a niche ismereteinket? Mondjon példát!
9. Víz oxigén szint változásait mely élőlények jelzik érzékenyen?
10.

3 nehézfémet nevezzen meg!

3. 3. A biodiverzitás jelentősége a
természetvédelemben
A biodiverzitás az ökológia és természetvédelmi biológia központi fogalma. A természetvédelem célja az
élővilág hallatlan változatosságának, vagyis abiodiverzitásnak a megőrzése. A biodiverzitás egyszerű
meghatározása: a biológiai sokféleség, amely megnyilvánul valamennyi élőhelyen a mélytengerektől a
sivatagokig, az érintetlen vagy csaknem érintetlen őserdőktől a nagyvárosokig.A biodiverzitás tudományos
definíciója a Global Biodiversity Assessement (1995) szerint:
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„Adott körön belüli biológiai entitások különbözőségének minősége és mértéke.” Az „adott kör” rendkívül
sokféleképpen meghatározható, térben időben, organizációs szintek szerint is lehatárolható. A határolt területen
a biológiai egységek szintén sokféle szempont szerint sorolhatók csoportokba, ahol a csoportok száma, valamint
a besorolt objektumok csoportok közötti gyakorisági eloszlása alapján a biodiverzitás ugyancsak többféle
matematikai logika szerint, megalkotott képletek alapján kvantifikálható.

3.1. 3.1. A biodiverzitás fogalma, típusai, számszerű kifejezése
A számított diverzitási érték annál nagyobb, minél nagyobb a csoportok száma, és minél egyenletesebb az
objektumok csoportonkénti gyakorisági eloszlása. Az alábbiakban áttekintjük a természetvédelmi szempontból
legfontosabb biodiverzitási típusokat.

3.1.1. 3.1.1. Genetikai diverzitás négy szinten is értelmezhető:
• Egy egyed genetikai állományán belül
• Egy populációhoz tartozó különböző genotípusú egyedek között
• Egy faj több populációja között
• Egyes fajok közötti genetikai távolság
Kiszámíthatjuk például, hogy a fajon belüli teljes genetikai diverzitás (Ht) mekkora hányada származik az egyes
populációkon belüli (Hs), illetve az egyes populációk közötti (Dst) változatosságból. Ha Dst nagy, a faj
genetikai diverzitásának megőrzéséhez sok populáció fenntartása szükséges. Általában elmondható, hogy minél
nagyobb egy populáció vagy egy faj genetikai diverzitása, annál nagyobb valószínűséggel tud alkalmazkodni a
változó körülményekhez, annál nagyobb a túlélésének az esélye. Ezért olyan fontos a genetikai diverzitás
megőrzése.

3.1.2. 3.1.2. Taxon diverzitás (a csoportokat rendszertani egységek alapján
képezzük)
Az adott kör lehatárolása ugyancsak többféle lehet:
• Rendszertani egységen belül: pl. hány faj tartozik egy adott nemzetségbe
vagy családba)
• Adott bióta rendszertani kategóriáinak száma. Leggyakrabban a fajszámban
fejezzük, de a fajszám helyett nemzetségek, családok, rendek stb. is
képezhetik a csoportosítás alapját.

3.1.3. 3.1.3. Ökológiai diverzitás
A közösségeket felépítő populációk száma és tömegaránya (pl. egyenletessége) , ill.
a komponensek térbeli mintázataiban, funkcionális kapcsolataiban (pl. predáció,
herbivória, megporzás, terjesztés, parazitizmus) megjelenő sokféleség
(Standovár és Primack 2001). Ebben az esetben a csoportokat a közösség
működése szempontjából fontosnak tartott funkcionális egységek alapján képezik.

3.1.4. 3.1.4. Folt diverzitás (élőhely diverzitás)
Egy területen térképszerűen foltokat határolunk le. A lehatárolásí szempontok itt is különbözőek lehetnek.
Lehatárolhatunk növénytársulástani egységeket, de egy állatcsoport által megkülönböztetett élőhelyeket
(táplálkozó, búvó, pihenő, telelő, párzó, szaporodó stb.) helyeket is. A diverzitást a folttípusok száma, és térbeli
mennyiségi aránya alapján számíthatjuk ki.
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3.1.5. 3.1.5. Mintázati diverzitás
Ha azonos a fajok száma, és az egyedek gyakorisági eloszlása is, térbeli elrendeződésük (mintázatuk) különböző
lehet. Ennek kvantifikálására szolgál a florula diverzitás (Juhász-Nagy 1993). A (rendszerint kicsi) mintavételi
egységekben (kvadrátok, vízminták) a lehetséges fajkombinációk képezik a csoportosítás alapját, és az azonos
fajkombinációjú mintavételi egységek száma alapján számítható a diverzitás.

3.1.6. 3.1.6.Funkcionális diverzitás, pszeudodiverzitás
A diverzitási indexek kiszámításakor valamennyi csoport, (a leggyakoribb esetben
faj) azonos súllyal szerepel, nincs különbség a ritka, értékes és a zavarástűrő vagy
inváziós fajok között. Ha egy természetközeli, speciális vegetációjú területen a
fajszám a kozmopolita, zavarástűrő, gyakori fajok betelepülése miatt nő, a sokféleség
valójában csökken, mert a terület elveszti egyediségét, hasonlóbbá válik a többihez.
Ilyen esetben tekintjük a diverzitás növekedést pseudodiverzitásnak.

3.2. 3.2. A biodiverzitás nagyléptékű tér- és időbeli mintázata
Térbeli mintázat
A sarkoktól az egyenlítőig, a szélességi körök szerint egy biodiverzitási gradiens létezik. A trópusok sokkal
fajgazdagabbak, mint a sarkokhoz közelebbi területek. Többféle elképzelés létezik annak magyarázatára, hogy
miért oly fajgazdagok a trópusi életközösségek? Néhány ezek közül (Standovár és Primack 2001):
• Nagy a hozzáférhető energiamennyiség
• A fajkeletkezéshez rendelkezésre álló idő hosszabb mivel nem volt jégkorszak.
• Nagyobb terület- változatosabb lehetőségek -fajképződés felgyorsulása
• A Rapoport szabály (az erősebb specializáció kisebb niche-t eredményezhet)
• A kedvezőtlen évszak hiánya (szárazság, fagy hiánya)
• Nagyobb parazitanyomás.
• Az önmegtermékenyítés alacsony aránya.
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13. ábra a), b)A Föld természetes vegetációja
A szélességi körök szerinti gradiensen kívül még számos tényező okozhatja a biodiverzitás egyenlőtlen térbeli
eloszlását. Azokat a helyeket, ahol kiemelkedően sok olyan faj fordul elő, ami máshol nem található meg, a
biodiverzitás szempontjából forró pontoknak nevezik. Ezen területek lehatárolása, és kiemelt védelme fontos
természetvédelmi prioritás.
Európai viszonylatban a Kárpát-medence is ilyen forró pontnak tekinthető.
Ennek az az oka, hogy sokféle klimatikus hatás érvényesül, váltakoznak az inkább kontinentális, atlantikus,
mediterrán, kárpáti jellegű periódusok. Ennek hatására váltakozik különböző a flóra és faunaelemek
beáramlásának iránya, amelyek közül sokan a számukra kedvezőtlen periódusban is képesek refúgiumokban
megmaradni (reliktumok). A medencejelleg miatt pedig elszigetelődnek, és külön fejlődési útra térnek
(endemikus fajok kialakulása). Ezért itt a Kárpát medencében megtörik a biogeográfiai zónák egyveretűsége, és
összetorlódnak a flóra és faunaelemek (Varga 2006).
Időbeli mintázat
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A biodiverzitás, (amit most az egyszerűség kedvéért a fajok számával jellemzünk) az evolúció során egyre
nagyobb értéket ért el.
Ma Magyarországon kb. 3000 növényfaj, kb. 43 000 gerinctelen és 560 gerinces állatfaj előfordulásáról van
adatunk.
Tengeri állatok fosszilis maradványainak tanulmányozása során azt tapasztalták, hogy eddig az élővilág
történetében öt alkalommal 500, 345, 250, 180 és 65 millió évvel ezelőtt a biodiverzitás viszonylag rövid ideig
(néhány millió évig) rohamosan csökkent, majd a csökkenés megállt, és ugyancsak „rövid” pár millió év alatt
elérte a kihalási hullám előtti szintet. A nagymértékű kihalási periódusok közül egyedül a legutóbbi okairól van
elképzelésünk: meteor becsapódás miatti hirtelen klímaváltozás, ekkor pusztultak ki a dinoszauruszok is.
A fajok átlagos életidejéből számított ún. háttér kihalási ráta a kihalási hullámok közötti időszakokra jellemző,
ennek alapján 1000 fajból 0.1-1 hal ki egy millió évenként. Jelenleg ennek a kihalási rátának sokszorosával kell
számolnunk, és ez még jelentősen növekedhet is. A jelenlegi kihalások egyértelmű oka az emberi tevékenység.
A korábbi kihalási hullámok menetéből levonható tanulság szerint a kihalás a kiváltó ok megszűnésekor megáll,
és a biodiverzitás hamarosan regenerálódik. Ez igen jól hangzik, de ha jelenleg az ember a kiváltó ok, és a
„gyors” regeneráció több millió év, akkor a helyzet nem túl ígéretes.
Fajok és populációk védelme
A természetvédelem egyik legfontosabb célja a fajok kihalásának megakadályozása. A fajszintű védelem azon
alapul, hogy különbséget teszünk a fajok között, és támogatjuk azokat, amelyek a kihalás közelébe kerültek,
vagyis veszélyeztetettek. A tudomány egyik célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy megtaláljuk, melyek
ezek a fajok. A ’védelem’ első lépésben jogszabályok alkotását jelenti, amelyek korlátozzák az ezeket a fajokat
károsító emberi tevékenységeket.
Sok esetben szükség lehet a veszélyeztetett fajok populációinak kezelésére, konkrét, gyakorlati
intézkedésekre, az élőhelyek kezelésére, esetleg mesterséges szaporításra, tenyésztésre is. Míg a jogi
intézkedések a faj valamennyi egyedére vonatkoznak az adott jogszabály által érintett területen, addig a
gyakorlati beavatkozások populációszinten, egy konkrét állomány kezelésével hajthatók végre.
Az ex situ védelem
A populációk védelmét saját természetes élőhelyükön kell megvalósítani (in
situ védelem), mert így megmaradnak a populációkat összefűző kapcsolatok, az életközösségek és náluk
magasabb szerveződési formák. Kivételes esetekben szükség lehet mesterséges élőhelyen, állatkertben vagy
botanikus kertben való tartásra, tenyésztésre is. Ennek indokai a következők lehetnek:
• A minimális életképes populációnagyság lényegesen kisebb
• Kutatási szempontból az ex situ populáció helyettesítheti a vad populációt.
• Ha a saját élőhelyén a populáció súlyosan veszélyeztetett.
• Ha a természetes populáció genetikai változatossága súlyosan lecsökkent
• Az állatkertek és a botanikus kertek fontos színhelyei az ismeretterjesztésnek és a tudatformálásnak.
• Egyes vélemények szerint az ex situ védelemmel 100-300 évet kell vagy lehet "áthidalni”.
Növényfajok védelme botanikus kertekben
Ex situ növénypopuláció létrehozása érdekében a természetes
növénypopulációból genetikailag reprezentatív minta nyeréséhez 1-5 populációból 10-50 egyedről elég
propagulumokat gyűjteni, mert a növények általában eléggé polimorfak. (Guerrant 1992). Az eredeti populációt
a propagulum gyűjtés alig veszélyezteti. A növénynevelés azonban igen sok problémával jár. Hosszas
kísérletezéssel lehet csak meghatározni a megfelelő nevelési körülményeket.
Gyakori problémát jelent, hogy egy botanikus kertben igen nehéz kizárni a közel rokon fajokból a
génszennyezést. Védett növények szaporításához, neveléséhez mindig engedély szükséges.
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14. ábra Győzedelmes hagyma (Allium victorialis) magonc (foto ifj. Papp László) és kifejlett növény (foto:
Pénzesné Kónya Erika)
Védett növények szaporítása az Eszterházy Károly Főiskola Botanikus kertjében
Állatfajok védelme állatkertekben
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Az állatkertek számára való befogás károsítja a természetes populációt. Befogáskor nem ismerik az egyedek
genetikai tulajdonságait, ezt nevezik"zsákbamacska effektus"-nak. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy
viszonylag kis méretű kiindulási egyedszámból is létrehozható életképes populáció. A sikeres szaporítás csak
akkor lehetséges, ha a tartási körülmények megfelelőek. A szaporítást gondos genetikai és demográfiai
tervezésnek kell megelőznie. Az állatkertek világmértű szövetsége az ISIS (International Species Inventory
System) lehetővé teszi, hogy az adott faj összes résztvevő állatkertben létező egyedeit egyetlen
populációnak tekintve tervezzék meg a tenyésztést. A tartott állatok adatait fajonként egy központi
törzskönyvben tartják nyilván. A jövőben ezeket a rendszereket jól ismert és monitorozott természetes
populációkkal is tervezik kiegészíteni, így alakulnak ki az un. "mega-zoo"-k (Worley1996).
A visszatelepítés feltételei:
• Megfelelő létszámú és genetikai változatosságú, életképes ex situ populáció
megléte.
• Az eredeti élőhelyen a veszélyeztető tényezők kiküszöbölése, vagy másik
megfelelő természetes élőhely kiválasztása.
• Az érintett emberek, helyi lakosok, hatóság beleegyezésének elnyerése.
• A visszatelepítendő egyedek felkészítése a szabadföldi körülményekre, illetve
alkalmazkodásának lehetővé tétele.
• Megfelelő eszközök, szakértelem és anyagi források biztosítása
• A visszatelepített egyedek helyi növény- és állatközösségekre való várható
hatásának minél jobb ismerete.
•
Az ex situ védelem és a mesterséges telepítés soha nem helyezhető az in situ védelem elé. Az elsődleges
természetvédelmi cél a megőrzés. Ismereteink mindig hiányosak, nem tudjuk a természetes körülményeket
tökéletesen utánozni, és a visszatelepítésnél is igen nehéz minden szempontból megfelelő élőhelyet találni.
Növények esetén gyakori vita tárgya, hogy egy alkalmasnak látszó élőhelyre szabad-e betelepíteni egy
mesterségesen felszaporított fajt, ha nem tudjuk biztosan, hogy előfordult-e az adott területen? Egyes
szakemberek szerint ugyanis ez flórahamisításnak minősül. Különösen veszélyes, ha a betelepítést önkéntes
amatőrök próbálják megvalósítani, és tevékenységüket nem dokumentálják. Ezért a természetvédelmi törvény
egyértelműen engedélykötelesnek írja elő a védett növényekkel történő bármilyen manipulációt.

3.3. 3.3. A zavarás (diszturbáció)
A diszturbáció (vagy zavarás) olyan romboló vagy zavaró hatású folyamat, amely általában biomassza
csökkenéssel jár. A diszturbációt jelző tünet lehet a fajszámban és fajösszetételben bekövetkező változás, a
populációk dominanciaviszonyainak, térbeli és időbeli mintázatának megváltozása. A diszturbáció hatása függ a
mintázatától és intenzitásától:
• időbeli mintázat (egyszeri hatás, folyamatosan tartó, vagy periódikusan
(szabályosan vagy szabálytalanul) jelentkező
• térbeli mintázatától: pontszerű, foltos, nagy vagy kicsi kiterjedésű
• intenzitásától: mindent elpusztító vagy enyhe zavaró hatású
Ma már széles körben elfogadott tény, hogy a zavarás a természetes közösség dinamika egyik hajtóereje, tehát a
természetvédelemnek nem lehet célja mindenféle zavarás megakadályozása. A Yellowstone Nemzeti Parkban
1988-ban bekövetkezett hatalmas erdőtűz hatásainak vizsgálata során döbbentek rá, hogy az erdőtüzek az ottani
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életközösségek számára nem károsak, hanem olyan új regenerációs folyamatokat indítanak el, amely az
életközösségek sokféleségét növeli, és megújulását segíti elő.
Létezik fenntartó és a romboló zavarás (5. táblázat). A közepes diszturbancia hipotézis szerint az
életközösségek legnagyobb diverzitása közepes diszturbancia szint mellett alakulhat ki. A megfelelő mintázatú
és minőségű zavarásra adott válaszreakciók a természetes életközösségek működésének részei, a
természetvédelmi kezelés feladata tehát a megfelelő zavarás biztosítása, manipulálása annak érdekében, hogy a
lehető legkisebb helyen a legnagyobb szerkezeti és működési diverzitás fenntartható legyen.

Táblázat: Példák természetes és természetközeli közösségekre ható fenntartó és romboló (endogén és exogén)
diszturbanciákra McYntre és munkatársai (1996) alapján.

3.4. 3.4. A populációk kapcsolatrendszere, az életközösségek
stabilitása
A stabilitás a közösség azon tulajdonsága, amellyel a zavarás ellenére megőrzi, vagy helyreállítja eredeti
jellemzőit. Három formáját különböztetjük meg:
Perzisztenciának nevezzük azt az időt, amíg az objektum jelentős változás nélkül fennmarad. Általánosabban a
közösség puszta létét, fennmaradását is jelentheti.
A reziliencia azzal az idővel mérhető leginkább (annál nagyobb, minél rövidebb ez az
idő), amely a diszturbancia után az eredeti állapot visszanyeréséig eltelik. A reziliencia fogalmába az eredeti
állapot visszanyerésének mértéke is beletartozik.
A rezisztencia a zavarással szembeni ellenállást jelenti. Adott erősségű zavaróhatás mellett a perturbáltság (a
zavarás következtében jelentkező állapotváltozás) ellentéte.
Közösségszerkezet és stabilitás összefüggését sokat vizsgálták, azonban nem sikerült egyértelmű összefüggést
kimutatni a közösség diverzitása és stabilitása között. Más stabilitási tulajdonságokkal rendelkeznek az

25
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ökológia jegyzet

egyensúlyi és a nem egyensúlyi közösségek, de természetvédelmi érték szempontjából nincs különbség a kétféle
típusú közösség között.
A gyorsan és gyakranváltozó pl. ártéri közösségek, iszaptársulások, mozgó homokbuckák közösségei
ugyanolyan értékesek, mint a kifejlett, hosszú ideig változatlannak tűnő erdőtársulások, vagy sziklagyepek
(klimax társulások).
A természetes zavarások, mint pl. az állatok rágása, ásása, taposása, öreg fák kidőlése, fűcsomók elhalása,
lavina, vihar foltokban a vegetáció elpusztulását okozza, de az üres helyekre azonnal megindul a betelepülés, és
végeredményben minden természetes élőhely különböző fejlődési stádiumban lévő, regenerálódó foltok
mozaikjából áll. A természetvédelem célja ennek a természetes foltdinamikának a megőrzése.
Az életközösségek kulcsfajai
A fajok különböző mértékben fontosak a közösség túlélése szempontjából. A kulcsfaj a mennyiségéhez képest
aránytalanul nagy hatású tagja az életközösségnek. Eltűnésekor a közösség erősen átalakul, ők „az evolúciós
színjáték főszereplői” (Jordán 2005). A kulcsfajok felderítése alapvető fontosságú lenne a természetvédelem
számára, azonban sokszor csak utólag derül ki, hogy a közösség összeomlása összefüggött egyik tagjának
előzetes kihalásával, így az egy kulcsfaj lehetett.
Ilyen kulcsfaj szerepet tölt be például az Észak-Amerika Csendes-óceáni partvidékén élő tengeri vidra is. Itt a
sekély vizeket hatalmas termetű barnamoszatok népesítik be, valóságos víz alatti erdőket alkotva. Az algaerdő
sok hal, puhatestű és számtalan gerinctelen állatfaj számára kiváló élőhelyet jelent, sőt a partot is védi a
hullámok eróziójától. Az algák kitermelése és ipari felhasználása az alga erdő kihalását elősegítette, azonban ott
is észlelték a pusztulását, ahol nem volt kitermelés. Feltűnt, hogy az algaerdő eltűnése szoros összefüggésben
van a tengeri vidrák számának drasztikus csökkenésével. Ezeket az állatokat a bundájukért vadászták, de néhol a
halászok is irtották, mert halakkal is táplálkozik. Végül kiderült, hogy a vidra fő tápláléka egy tengeri sün,
amely a barnamoszatokat fogyasztja.
A vidrák eltűnésével drasztikusan megnőtt a tengeri sünök mennyisége, amelyek csaknem teljesen lelegelték az
algaerdőt, elpusztítva ezzel sok más faj élőhelyét, köztük sok halét is. A tengeri vidrát több helyre sikerült
visszatelepíteni, ezeken a helyeken az algaerdők szépen regenerálódtak. (Primack 1993)
A közösségek szerkezetének meghatározó elemei a funkcionális fajcsoportok, vagy koalíciók. Koalíciót
alkothatnak például egy gyeptársulásban a szálfüvek, egy másikat a pillangósok.

3.4.1. 3.4.1. Biodiverzitás monitorozás
A Biológiai Sokféleség Egyezmény (1992) előírja a biodiverzitás monitorozásának kötelezettségét: (Article 7.
Identification and Monitoring). Az egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez az élővilág állapotának
és a változások irányának ismerete nélkülözhetetlen, tehát ismerni kell a biológiai sokféleség komponenseit,
ellenőrizni kell azok folytonos változását, vagyis ismételt megfigyelésekre van szükség. Meg kell határozni
azokat a folyamatokat és tényezőket, amelyek veszélyeztetik a biológiai sokféleséget.
A monitorozás rendszeres időközönként ismételt szabványos módszerekkel történő megfigyelést jelent. A
biodiverzitás-monitorozás kiválasztott élőlények, életközösségek bizonyos sajátosságainak hosszú időn
keresztül való nyomon követése. A természetes állapot megfigyelése viszonyítási alapot ad a természetestől
eltérő viselkedések felismeréséhez, értelmezéséhez, és így lehetővé teszi a természetvédelmi beavatkozások
megtervezését. Tekintettel a fajok és élőhelyek rendkívül nagy számára, mindent mindenütt monitorozni
lehetetlen és egyben értelmetlen is. Ki kell választani azokat a referencia fajokat, közösségeket, élőhelyeket,
másnéven a biodiverzitás indikátorokat, amelyek megfigyelése a teljes biodiverzitás változását a lehető
legjobban leképezi.
Az ideális indikátor-fajoknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:
• egyértelmű taxonómiai státus
• jól ismert életmenet tulajdonságok, környezeti tűrőképesség
• jól ismert válaszok a környezet válaszaira
• széles elterjedés
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• korlátozott mozgékonyság
• kis genetikai és ökológiai variabilitás
• specialista
• könnyen megtalálható és mérhető legyen
• jelenítsen meg más értékeket
A monitorozandó biodiverzitás indikátorok kiválasztása alapvető fontosságú egy monitorozó rendszer kiépítése
szempontjából. Európai és világviszonylatban egyaránt a biodiverzitás monitorozás szükségességét
hangoztatják, de működő, és különösen országos szintű rendszerek alig vannak.

3.5. 3.5. A globális biodiverzitás programok, intézmények
• SYSTEMATICS Agenda 2000 A Föld fajainak leírása.
• DIVERSITAS (USA, funkció, eredet, csökkenés)
• WCMC (World Conservation Monitoring Centre) (UNEP, programok, adatbázisok, térképek, kiadványok)
• BRIM (Bioszféra Rezervátumok Integrált Monitorozása) Európai programok, amelyben hazánk is részt vett:
• EU Élőhelyvédelmi Irányelvének végrehajtása. Magyarországon IBOA program (Integrált Botanikai
Adatgyűjtés 2000) végezte az irányelvben szereplő fajok és élőhelyek felderítésére és térinformatikai
adatbázisba rendezésére.
• CORINE (Coordination of Information about Environment) Magyarországon a
CÉT program (CORINE Élőhelytérkép 2002) keretében műholdfotó alapján
lehatárolt, és felszínborítási kategóriákkal jellemzett foltokat kellett egy erre a célra kidolgozott élőhely lista
kategóriáinak megfeleltetni a területet jól ismerő botanikusoknak. (Csak a meglévő tudást gyűjtötte, nem
országos fedésű.)
• Flóra és fauna térképezések Pl. KEF: Közép-Európai Flóratérképezés) UTM
hálózat használata (zoológusok), országos atlaszok.
• Az Európai Környezeti Ügynökség a SEBI 2010 (Streamlining European 2010 )
Magyarországon 1997 óta működik a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, (NBmR) amely jelentős
előrelépést jelentett az ország természeti állapotának országos szintű, összehangolt felmérésében. A
továbbiakban ezt a rendszert ismerjük meg.
Szervezeti felépítését a 12. ábra szemlélteti.
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12. ábra: A NBmR felépítése
Az NBmR irányító központja határozza meg az országos monitorozási feladatokat, a monitorozó projekteket. A
projekteken belül az egyes komponensekre készült protokollok a meghatározott monitorozási célnak
megfelelően megnevezik a mintavételezés objektumait, helyét, módszereit, a gyűjtött változók és származtatott
adatok típusait, a mintavételezés és a gyűjtött anyag feldolgozásához szükséges munkaráfordítást. A Központ
feladata az eredmények ugyancsak országos szintű összegyűjtése, tárolása, hozzáférésének és felhasználásának
biztosítása és szabályozása.
Valamennyi nemzeti parknál van egy szakember (területi koordinátor) , akinek az a feladata, hogy
megtervezze, megszervezze, és részben végrehajtsa az illető nemzeti park működési körzetében a
monitorozási feladatokat. Kapcsolatot tartott a kutatókkal, iskolákkal, önkéntesekkel. Kiadták nekik a
munkát, átvették az eredményt, ellenőriztek, segítik, segítették őket. Munkájukat a Központ útmutatásai alapján
végzik, rendszeresen találkoznak, tapasztalatokat cserélnek. Az eredmények lokális nyilvántartása és
felhasználása is az ő szervezésükkel valósul meg
Biodiversity Indicators) a programban a Biodiverzitás Egyezmény indikátorait fejleszti, eredményeket még nem
tettek közzé.

3.6. 3.6. A biodiverzitás mérőszámai
A biodiverzitás mutatószámok, az úgynevezett biodiverzitás indikátorok fejlesztésének fő célja, hogy mérjük a
körülöttünk lévő természeti világ változásait, az ökológiai folyamatok fenntarthatóságát.
A mutatószámok fejlesztésénél fontos szerep jutott a Biológiai sokféleségről szóló egyezménynek (CBD)
(UNEP 1992). Jelenleg a következő táji/élőhelyi CBD mutatószámok ismertek (UNEP 2005):
Egyes biomok, ökoszisztémák és élőhelyek területváltozása (erdők, erdőtípusok külön, lápok, gyepek, vizes
élőhelyek stb.);
Ökoszisztémák kapcsoltsága, izoláltsága, fragmentáltsága (lehetséges változók: szárazföldi élőhelyek foltméreteloszlása (erdők és esetleg más élőhelyek, folyóvizek fragmentáltsága).
Az EU-nak több táji/vegetációs mutatószáma van:
Az „Ökoszisztémák borítása” mutatószám értékét a CORINE felszínborítási adatbázis 1990-es és 2000-es
adataiból határozzák meg,
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A hasonló jellegű, de tematikai részletesebb „Az európai jelentőségű élőhelyek” mutatószámot pedig az
Élőhelyvédelmi irányelvvel kapcsolatos adatokra fogják alapozni.
Az „Ökoszisztémák kapcsoltsága/fragmentáltsága” mutatószámot szintén CORINE felszínborítási adatbázis
1990-es és 2000-es adataiból határozzák meg. Ezen kívül becslik még az özönfajok összfajszámát, valamint az
erdőkben a holtfa mennyiségét.
Egyedi életmenet: az egyed életének leírása. A bekövetkező változások sorozatával jellemezhető: pl. növekedési
ütem, ivarérési idő, raktározásba fektetett energia, egészségi állapot, utódok száma stb.
2002-ben még más mutatószámokat is javasoltak fő mutatószámnak, ezeket zömmel adathiány és/vagy
megbízható módszertan hiányában nem használják. A mutatószámok fejlesztése még tovább folyik, de az
említettek objektivitása is növelendő.
A biodiverzitás mutatószámok felhasználásával még kevés ország jelentést publikáltak, ezek közül az egyik
legjobb az angol (DEFRA 2007). (Molnár & Horváth 2008).
Kérdések, feladatok:
1. Diverzitás definíciója, típusai.
2. Milyen tényezők stabilizálnak egy életközösséget?
3. Soroljon fel 3 diszturbancia csoportot!
4. Milyen feladatai vannak a természetvédelemnek a jövőben?
5. Mi az ex situ és in situ természetvédelem, konzerváció célja?
6. A zavarások, bolygatások eseteire mondjon3 példát!
7. A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozás Rendszer jellemzése.
8. Globális biodiverzitási programokból mondjon 4-et!

4. 4. Táplálékhálózatok. Anyag- és energiaáramlás az
ökoszisztémákban
Az élőszervezetek egy része a Nap energiáját felhasználva az abiogén környezet ásványi anyagát a
táplálékláncba viszi, míg másik része lebontás után visszajuttatja a környezetbe, tehát folyamatos
energiaáramlás jellemzi. (Keveiné 1995)
Azért hívjuk a rendszernek, mert sok tényezőből áll, feladataik szerint alrendszerekbe csoportosíthatóak, az
egyes alrendszerek egymásra utaltak, valamint az egész rendszerre jellemző teljes működést csak együttesen
tudják megvalósítani (Hortobágyi – Simon 1981).
kémiai energiává alakítják át (vízből, CO2-ból és szervetlen sókból a Nap energiájának felhasználásával egy
komplex reakciósorozatban szerves anyagot állítanak elő, ez az elsődleges termelés – primer produkció). Ez a
megtermelt szerves anyag az alapja a bioszféréban élő összes többi élőlény fennmaradásának (Nánási 1999).
Az anyagforgalom jellemzője a kicserélődési (turnover) arány, amely azt fejezi ki, hogy a rendszer alrendszere
vagy eleme valamely anyagmennyisége milyen sebességgel adja át a helyét egy másiknak.
A légkörbe számos forrásból kerülhet; széntartalmú anyagok égése, állatok, növények és mikroorganizmusok
légzése során. Jelentős mennyiségű szén-dioxid kerül a levegőbe a vulkanizmus során és a tengerekben kötött
szén-dioxidból is (14. ábra).

4.1. 4.1 A szén globális körforgása :
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15.ábra Globális foszfor körforgás az ökoszisztémákban
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16. ábra A szén végső útja az ökoszisztémában

5. 5. Populációs interakciók
1. Szimbiózis (együttélés) , mutualizmus:
A kölcsönhatásban lévő populációk kölcsönös előnyhöz jutnak. ilyen például a legtöbb megporzási, pollinációs
kapcsolat, vagy a füge, fügedarázs példája:Közel 900 fügefaj ismert, és minegyiknek megvan a maga
kiválasztott darázsfaja.
A petézés előtt álló nőstény darázs behatol a rügybe, ott lerakja a petéit, eközben a bibére dörzsöli a hozott
virágport. Röviddel ezután elpusztul. Később kikelnek a hím darazsak. Ezek élete igen rövid: csupán egy napjuk
van arra, hogy megtermékenyítsenek egy meg sem született nőstényt, majd átfúrják magukat a virág
sziromlevelén, ezután elpusztulnak. A hímek által kirágott lyukon keresztül levegő áramlik be, és miután a virág
belsejében megemelkedik az oxigénszint, fölgyorsul a megtermékenyített nőstény darazsak fejlődése. Kikelnek
a nőstények, és a hímek kijáratán kimásznak, miután testükkel a porzókhoz érve, magukra szednek egy-egy
adag virágport. Azután keresnek olyan virágkezdeményeket, amelyekbe befúrhatják magukat, hogy petéiket ott
lerakva újra kezdődjék a ciklus (17. ábra).

17.ábra: Fügedarazsak párzás idején (Forrás: http://donna.hu/cikk/A-10-legfurcsabb-rovarparzasi-mod/7059 )
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1. predáció (zsákmányszerzés) A ragadozók táplálékszerzése során a ragadozó és táplálékállata közötti
kapcsolat. Pl. zebra- oroszlán, őz-szürke farkas
A predáció nagyban függ a prédapopuláció egyedszámától és térbeli távolságától, az egyedek méretétől.
1. kommenzalizmus(asztalközösség) Egy térben egy időben több populáció együttes jelenléte, táplálékfolton
például
2. parazitizmus Növényi kórtan is tárgyalja nagy részüket
3. kompetíció (versengés)
4. antibiózis (Salix kéreg )
5. allelopátia (a dió pl. köztudottan allelopatikus hatású fa, a juglon nevű anyag következtében)

6. 6. Életmenetek, életforma típusok
Ezek alapján életmenet-stratégiákat körvonalazhatunk, majd stratégia-csoportokat határolhatunk el s egyszerű,
általánosabb érvényű szabályokat fogalmazhatunk meg.
ökológiai és evolúciós magyarázatok megfogalmazása:
(a) mely élőhely (niche tér) mely életmenet-stratégiát részesíti előnyben, illetve
(b) evolúciós szempontból mely életmenet-stratégia tűnik sikeresebbnek.
Az életmenet-stratégiák plasztikusak:

6.1. 6.1. Az életmenet stratégiák komponensei
Az élőlények adaptációjának eredménye egy-egy faj populációinál nagyon sok tulajdonság, amely vagy a test
felépítésében, vagy a szaporodási képességek különbözőségében vagy a viselkedésük sajátosságaiban nyilvánul
meg.Ennek összessége az életmenet stratégia. A stratégia fő elemei:
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1. Méret
- folyamatosan növekvő élőlények a növények jelentős része
- stabil testméretet elérő lények - madarak, rovarok
jól körvonalazható szabályszerűségek bizonyos nagyobb taxonok esetében:
- rovarok általában kicsik
- ektoterm gerincesek általában kisebbek, mint az endotermek ( kétéltű - emlős)
- egy adott taxonon belül általában a nagyobb testméret evolúciós előnyökkel jár: kompetitív előnyök, jobban
elkerülhető a predátorok támadása.
2. Növekedés és fejlődés
- egy adott testsúly elérhető könnyebben, ha:
- a kiindulási testtömeg (születési) nagyobb
- a növekedési ütem gyorsabb
- A növekedési ütem gyorsasága evolúciós előnyt jelenthet: az egyed hamarabb éri el az ivarérettséget,
hamarabb szaporodik és utódai egy alacsony kedvezőbb körülmények között gyorsabban felnőhetnek.
- a kiindulási testtömeg nagysága - védettséget jelenthet, azonban nagy szülői ráfordítást igényel, kevesebb utód
hozható létre: trade-off helyzet
- rovaroknál a pete - lárva -(báb )- imágó átalakulási útvonal – számos „sebességváltási” lehetőség.
3. Szomatikus befektetések
- szomatikus befektetés: zsírtartalékok, védekező képletek, tartalék tápanyagok növények módosult szerveiben,
vegetatív és generatív képleteiben
- reproduktív allokáció: növeli az utódok számát,. Hátránya lehet, hogy energiát vonhat el az önfenntartástól
- optimalizálni kell: szomatikus befektetés hosszabb távon több utódot eredményezhet
4. Reprodukció
A reprodukció sikerességének mérésére használható változók:
• utódszám,
• utódok állapota,
• rekrutálási ráta (a populációba bekerülő szaporodóképes utódok aránya),
• ivarérés ideje,
• szaporodási események száma,
• élettartam alatti utódprodukció,
• a szülő és az utód túlélése
Felvetődő kérdések a reprodukciós stratégiákkal kapcsolatban:
Utódok száma - minél több annál jobb, a több utód mindig a sikeresebb stratégia?
Utódok minősége - jó minőségű utód jobban fenn tud maradni és jobban is tud szaporodni

34
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ökológia jegyzet

reprodukció időpontja - korábban vagy később?
nagy reprodukciós stratégiák: szemelparitás és iteroparitás

6.2. 6.2 . Reprodukciós allokáció mérése:
A felvett energia hányad részét fordítja egy élőlény szaporodásra. Durva becslés: gonádtömeg/testtömeg,
fészekaljtömeg/testtömeg
növényeknél: virágméret, magméret
- extrém apró magvak: Pyrola, Orchideaceae
- extrém nagy virág: Rafflesia (15. ábra)

19. ábra Rafflesia Arnoldii
(forrás: http://eol.org/data_objects/17780088)
- gyíkoknál az éves energiaszükséglet 5-20%-a fordítódik a tojásrakásra.
- madaraknál a napi metabolikus ráta 29-35%-a fordítódhat tojásképzésre
- az Eleutherodactylus coqui békafajnál a hím őrzi a megtermékenyített petéket és ez alatt 20%-al csökken a
testsúlya (16. ábra).

20. ábra: Eleutherodactylus coqui békafaj, Hawai szigeteken él.
(forrás: http://eol.org/data_objects/26271601)
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6.3. 6.3. Az élőhelyek hatása az életmenet-stratégiákra
Élőhelyek tipizálása:
1. A legegyszerűbb valamilyen egyszerű ökológiai környezeti változókra építve: pl. a rendszer szárazföldi-viziföldalatti jellege alapján
Southwood (1977) tér- és idővariáció alapján:
- konstans (időben állandó)
- szezonális (a változások előre jelezhetőek)
- nem prediktálható
- efemer (prediktálhatóan rövid idejű kedvező periódust egy nem prediktálható, hosszú, kedvezőtlen periódus
követ)
2. Térvariáció alapján:
- folyamatos (kedvező térrész nagy kiterjedésű)
- foltos (a kedvező térrészek foltokban helyezkednek el és a foltok közel helyezkednek el egymáshoz)
- izolált (a kedvező foltok távol vannak egymástól)
Az r-K reprodukciós stratégia rendszer
- r-stratégia: korai ivarérés, sok utód létrehozatala, szemelparitás, az utódok nem részesülnek szülői
gondoskodásban, a felvett energia nagy része allokálódik a reprodukcióba
- növényeknél: gyomok / állatoknál: rovarok jelentős része
- K-stratégia: késleltetett reprodukció, kevés utód, iteroparitás, az utódok szülői gondoskodásban részesülnek,
kicsi a reprodukciós erőfeszítés
- növényeknél: számos fafaj, őshonos erdőalkotó fafajaink nagy része. Állatoknál: madarak, emlősök jelentős
része
Valójában kevés esetben lehet tiszta r- és K-stratégiákkal találkozni. Számos átmenet, akár fajon belül is.
Kérdések, feladatok:
1. Mit jelent az életstratégia és az életforma?
2. Hogyan tipizálhatók élőhelyek tér- és idővariációk alapján?
3. Mit jelent az iteroparitás?
4. Mi a különbség a K és r stratégista élőlények között?
5. Reproduktív allokáció szélsőséges esetei növényeknél: 3 példa
6. Életformák szerint mutasson be 5 élőlényt!
7. Mutualizmusra és asztalközösségre mondjon 5 példát!
8. A szén ciklus ismertetése
9. A foszfor útja a természetben
10.

Mit jelent a producens kifejezés?
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7. 7. Talajtani ismeretek és ökológiai vonatkozásai
7.1. 7.1. A talaj, mint edafikus tényező
A talaj, mint edafikus tényező kettős hatású a populációk együttélésére: Direkt módon: a talajban a növények
gyökérzónája a talaj és a talajoldat összetételétől függően veszi fel a táplálékot.
Indirekt módon: Feltételesen megújuló természeti erőforrás. A többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia,
légkör,felszíni
és
felszínalatti
vízkészletek,
biológiai
erőforrások)
hatásának
integrátora,transzformátora,reaktora. Ily módon biztosít életteret a talaj élet-tevékenységnek, termőhelyet a
természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak. A primer biomassza termelés alapvető közege, a bioszféra
primer tápanyagforrása. A talajt (és terresztris ökoszisztémákat) érő, természetes vagy emberi tevékenység
hatására bekövetkező stressz hatások puffer közege.

7.2. 7.2. A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai
7.2.1. 7.2.1. A talaj szemcseösszetétele
A szemcseösszetétel (talajszövet, textúra) azt fejezi ki, hogy a kőzetben vagy a talajban milyen arányban
találhatók meg a különböző méretű szemcsék.
Egy talaj fizikai féleségét a frakciók aránya szabja meg (ezek minden esetben megtalálhatók a talajban, csak
arányuk változik).
A szemcséket méretük alapján két nagy csoportra oszthatjuk:
Vázrészek: d > 2 mm
Finom frakció: d < 2 mm
A talajszemcséket, ill. a finom frakciót tovább csoportosíthatjuk:
A Nemzetközi Talajtani Társaság (Atterberg-féle) rendszere
> 2 mm: kő, törmelék, kavics
2,0 – 0,2 mm: durva homok
0,2 – 0,02 mm: finom homok
0,02 – 0,002 mm: iszap
< 0,002 mm: agyag
Az USDA rendszere
> 2 mm: kő, törmelék, kavics
2,0 – 1,0 mm: nagyon durva homok
1,0 – 0,5 mm: durva homok
0,5 – 0,1 mm: közepes homok
0,1 – 0,05 mm: finom homok
0,05 – 0,002 mm: iszap
< 0,002 mm: agyag
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21. ábra Talaj textúra szemcsefrakciói 2 talajosztályozási rendszer (Atterberg r. és USDA rendszer) szerint

22. ábra Különböző textúrájú talajok mintái (forrás: videotorium.hu)
Szemcseösszetételtől függő tulajdonságok:
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1. porozitás
2. térfogattömeg
3. beszivárgó paraméterek
4. kapilláris vízemelés
5. vízvisszatartó-képesség (szabadföldi vízkapacitás)
6. higroszkóposság, Arany-féle kötöttség
7. duzzadás-zsugorodás
8. fajlagos felület / kationcsere kapacitás
9. hőháztartás
10.

talajképzés

11.

talajpusztulással (erózióval) szembeni képesség

12.

talajmechanikai paraméterek

7.2.2. 7.2.2. Talajalkotó ásványok
Elsődleges ásványok: a kőzetté válás során képződött, változatlanul fennmaradt (esetleg üledékes folyamatokon
átment) ásványok.
Másodlagos ásványok: alacsony hőmérsékleten lejátszódó folyamatok révén, közvetlenül üledékes kőzetekből,
vagy mállás útján jönnek létre.
A por és a homokfrakció ásványai:
Elsősorban a kőzetek ellenálló részének ásványai, de kis mennyiségben a másodlagos ásványok is lehetnek.
Kloridok: NaCl (halit), KCl (szilvin)
Szulfidok: FeS2 (pirit)
Szulfátok: CaSO4 * 2H2O
Foszfátok: Ca5(PO4)3F (apatit)
AlPO4 * 2H2O (variscit)
FePO4 * 2H2O (stregnit)
Karbonátok: CaCO3 (kalcit), aragonit
Oxidok és oxidhidrátok
Alumínium oxidjai
Al2(OH)6 (gibbsit)
AlO(OH) (böhmit)
Vas oxidjai és oxidhidrátjai
Fe2O3 (hematit)
FeO * Fe2O3 (magnetit)
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Szilikátok csoportosítása:
A Si – O közötti kötések átmenetet jelentenek az ionos és a kovalens típus között.
A szilikátok szerkezeti osztályozása:
Szigetszilikátok: a SiO4 tetraéderek más atomokkal vagy ionokkal vannak körülvéve, ha kapcsolódnak
egymással, szigetszerűen, különállóan helyezkednek el; csúcspontokon kapcsolódnak össze; olivin
(MgFe2+)2SiO4
Láncszilikátok: a tetraéderek két-két csúcsukkal sorba kapcsolódva láncot alkotnak; az építőelemek képlete:
(SiO3)n2-; piroxén- és augit-csoportok ásványai
Szalagszilikátok: a tetraéderekből álló két lánc egymással párhuzamosan kapcsolódik; az építőkövek képlete:
(Si4O11)n6-; amfibol-csoport ásványai
Rétegszilikátok: a tetraéderek egy sík mentén, hatszögek alakjában kapcsolódnak egymáshoz; a szilíciumot és
oxigént tartalmazó tetraéderek rácssíkjai között más elemekből felépült síkhálók helyezkednek el; legtöbb
esetben ez a közbeépülő sík oktaéderekből áll
Izomorf kémiai helyettesítés fogalma:
Mg2+, Fe2+ → Al3+
Al3+ → Si4+
Kicserélhető kationok: kiegyenlítik a negatív töltésfelesleget
Változó töltés: rácsszéli AlOH- és SiOH- funkciós csoportok (S-OH):
Lúgos pH: (Si-O)- → kationadszorpció
Savas pH: (Si-OH2)+ → anionadszorpció
Kationcserélő-képesség (magyar talajtanban: T érték)
A nemzetközi irodalomban: CEC
A negatív töltést semlegesítő, a szemcséken adszorbeált kicserélhető kationokból származó pozitív töltések
mennyisége.
Annak a jellemzése, mérése, hogy egy talaj vagy üledék mennyire képes kationokat adszorbeálni más
kompetitív ionok által könnyen adszorbeálható formában a kationcserélő-képesség :
Mértékegységei: pozitív töltés centimol/kg
c molc/kg = meq/100g = mgeé/100g (mgeé – mg egyenérték)
Az agyagfrakció ásványai
Elsősorban a talajképző folyamatok során létrejött másodlagos ásványok alkotják.
Filloszilikátok (rétegszilikátok)
Amorf (vagy mikrokristályos) Fe-, Mn-, Al-oxihidroxidok
FeOOH: α goethit, γ lepidokrokit
MnOOH
Allofán: amorf alumínium-szilikátok
Összetétele: amorf és hidratált Al2O3, Fe2O3, SiO2
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Felülete: 70-300 m2/g
CEC: 10-150 cmolc/kg
Al : Si arány =1:2
Agyagásványok
Az agyagásványok a talaj ásványi részének a legfontosabb csoportját alkotják, mert a tápanyag-gazdálkodás és a
vízgazdálkodás egyaránt függ mennyiségétől és minőségétől.
A rétegszilikátokhoz tartozó agyagásványok osztályozásának alapja a felépítésükben részt vevő rétegek jellege
és száma, továbbá az elektromos töltésviszonyok. Ez utóbbi tulajdonságuk alapján három csoportot
különböztethetünk meg:
Elektromosan kiegyenlített: elsőrendű vegyületek
Negatív töltésfelesleggel rendelkezők: első- és másodrendű vegyületek közötti átmenetek
Elemi cellánként határozott negatív töltésfelesleggel rendelkezők, amelyek kiegyenlítése inaktív kationokkal
történik: másodrendű vegyületek
E csoportokon belül a rácsszerkezetet felépítő rétegek száma és jellege szerint tovább csoportosíthatók az
ásványok:
Az ásványt felépítő rétegkötegek két rétegből állnak: 1:1 típusú ásványok
Három rétegből, két tetraéder- és egy oktaédersíkból állnak: 2:1 típusú ásványok
Négy rétegből, a hármas rétegkötegek közé illeszkedő oktaéder síkból állnak: 2:1:1 típusú ásványok
Ugyanazon csoporton belül is jelentős különbség lehet az egyes ásványok összetétele között, mert a tetraéder
centrális szilíciumatomját helyettesítheti alumínium, az oktaéderek centrális atomja pedig lehet alumíniumon
kívül három- vagy kétértékű vas és magnézium is. Az oktaéder-rácssíkban az oxigén helyét elfoglalhatja
hidroxilgyök is, míg a rácssíkok közé ún. szerkezeti víz rendeződhet.
Közbe rétegzett ásványok: a rétegből felépülő rácskötegek a rácsszerkezet felépítésében sok esetben egymás
mellett, keverten fordulnak elő.
Rétegtöltés a 2:1 típusú rétegszilikátok alapvető szerkezeti tulajdonsága, mértéke a rétegszilikátok
(agyagásványok) osztályozásának alapja. Lényegesen befolyásolja az agyagásványok (főként szmektitek)
tulajdonságait,
a kationcserét, adszorpciót, hidratációt illetve szolvatáció fokát (duzzadás, kolloidális viselkedés).
Agyagok duzzadása:elsősorban víz beépülése történik a rétegközi térbe, a TOT (teraéder-oktaéder-tetraéder)
egységek közé (17.ábra)
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23. ábra TOT (teraéder-oktaéder-tetraéder) egységek és a köztük lévő vízmolekulák
Az elhelyezkedés szerint lehet:
• szemcsék közötti (intrakristályos)
• szerkezeten belüli (interlamináris)
a duzzadóképesség függ a rétegközi kationtól (méret, töltés), a rétegtöltés nagyságától: növekvő töltéssel
csökken a duzzadóképesség, a rétegtöltés eredetétől: tetraéderes kevésbé duzzad, mint az oktaéderes és az
agyagásvány szerkezeti rendezettségétől: rendezettebb kevésbé duzzad
Rétegszilikátok csoportosítása
Kaolinit (1:1)
Talajokban gyakori. Szerkezeti képlete: Al2Si2O5 (OH)4. Kristályátmérő: 0,2 –
izomorf helyettesítés)
Kationcserélő-képessége a rácséleken és a csúcsokon lévő OH- disszociáció eredménye. A rétegeket H-hidak
tartják össze.
Ásványok:
halloysit Al4 [Si4O10 (OH)8]
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kaolinit Al2 [Si2O5 (OH)4]
Csillámok (2:1)
Általában talajképző kőzetekből származó primer ásványok. Szerkezei képlete: Kx [Al2 (Si3Al)O10 (OH)2], K+ a
töltéskiegyenlítő kation.
Fajlagos felület: 70-150 m2/g
Kicsi CEC: 10-40 cmolc/kg
Montmorillonitok (= szmektitek; 2:1)
Kis rétegtöltés (0,25-0,6)
Könnyen duzzad
Szerkezeti képlet: Nax [(Al2-xMgx) Si4O10 (OH)2]; Na+ a töltéskiegyenlítő kation
Gyakori a tökéletlen izomorf szubsztitúció
Fajlagos felület: 6-800 m2/g
CEC: 50-80 cmolc/kg (kisebb töltésfelesleg)
80-120 cmolc/kg
Réti talajokban, szolonyecekben
Vermikulitok (2:1)
Elsősorban csillámok mállásából keletkeznek
A K+ helyett általában Mg2+ van a rétegközi térben
Fajlagos felület: 6-800 m2/g
Rétegtöltés: 0,6-0,9
Korlátozott duzzadás
CEC: 150 cmolc/kg (100-200 cmolc/kg)
Kloritok (2:1:1)
A tetraéderes rétegekben van helyettesítés
Idealizált képlete: [AlMg2 (OH)6] [Mg3 (Si4-xAlx)O10 (OH)2]
Elemösszetétele erősen változó
Fajlagos felülete: 70-150 m2/g
Rétegtöltés: 0,6-0,9
CEC: kicsi, 10-40 cmolc/kg (függ a fajlagos felület megoszlásától)
Vízmozgás a talajban
- a kapilláris víz mozgása – a tér bármely irányába – a nedvestől a száraz környezet felé,
- gravitációs vízmozgás – a víz beszivárgása a talajba – két fázisban történik:
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- vízelnyelés – a pórusok fokozatos nedvesítése és feltöltése – a víz mozgása a telítetlen talajban (aerációs
zónában) – háromfázisú vízmozgás- vízvezetés – perkoláció - a víz mozgása a telített talajban (szaturációs
zónában) – kétfázisú vizmozgás , ilyenkor Darcy törvénye érvényes.
Vízmozgást befolyásoló tényezők:
- pórusméret, -mennyiség, -eloszlás, kötöttség,
- talaj szerkezeti tulajdonságai, szemcsösszetétele,
- agyagásványok milyensége – vízvezető képesség csökkenő sorrendjében: kaolinit, illit, szmektit
A talaj szerves alkotórészei
Szerves C: 100%
CO2: 60-80 %
Élő szervezetek: 3-8 %
Nem valódi humusz: 3-8 %
Valódi humusz: 10-30 %

Avar

C/N

Trágya

C/N

Talaj

C/N

hüvelyesek

11-25

állati

20

erdőtalaj

11-44

gabona, szalma

40-120

legelő

12

trópusi erdei avar

27-32

szántó

9

mérsékelt ö. keményfa

25-44

A talajban található szervesanyag két nagy csoportra osztható: élő és holt szerves anyag-ra. Az élő szervesanyag
a talajban élő mikro- és makroszervezetek testének anyaga. A holt szerves anyag egyrészt a talajon élő
növények maradványainak többé-kevésbé elbomlott anyagából áll, másrészt a mikrobiológiai bontás útján
átalakult, valamint újraképződött anyagból.
A szervesanyag lebomlása:
A talajszerves anyag –készletének természetes körfolyamata:
Növényi maradványok felaprózása (talajlakó állatok)
↓
A megnövekedett felületen a baktériumok és gombák a nagy molekulákat egyszerűbb vegyületekké bontják.
(szénhidrátokból monoszacharidok, fehérjékből aminosavak)
↓
A makro és mikroszervezetek tevékenysége révén ismét nagymolekulájú vegyületek képződnek, melyekből
humuszanyagok keletkeznek.
↓
A humuszanyagok a talaj ásványi összetevőikkel kapcsolódva organo-minerális komplexeket képeznek.
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↓
Talajlakó mikroszervezetek tevékenysége révén a növények számára felvehető ásványi tápanyagok szabadulnak
fel.
A mechanikai aprítást a mezo-, makro-, megafauna végzi (ld. következő fejezet).
Biokémiai fázis: a szövetek elhalása után kémiai folyamatok: hidrolízis és oxidáció
Enzimes lebontás: egyszerű vegyületre (heterotróf szervezetek által)
Aerob körülmények között: CO2, H2O, NO3-, NH4+, H2PO4-, SO2-, Ca2+, Mg2+, valamint szabaddá vált mikroelemek
Anaerob körülmények között: CH4, NH4+, aminok, egyszerű savak (hangyasav, ecetsav, vajsav), toxikus gázok:
H2S, etilén (H2C = CH2) képződnek

24. ábra:A holt szerves anyag lebomlása
Alkotóelemei alapján a szerves anyagok három csoportra oszthatók:
Nem humuszanyagok:
fehérjék és aminosavak (növényi és állati eredetű fehérjék bomlásakor válnak szabaddá)
szénhidrátok (cukrok, keményítő, hemicellulóz, cellulóz, pektin)
lignin (fás növényi anyagok elbomlása után marad vissza, mert a mikroszervezetek viszonylag nehezen bontják
le)
a növényi és állati maradványok egyéb anyagai (zsírok, viaszok, kitin)
Új képződmények:
Ebbe a csoportba tartoznak a poliuronidok és az enzimek. Ezek a talajban élő mikroszervezetek
élettevékenységének szabályozói és termékei. Mikroorganizmusok élete, majd elhalása után kerülnek a talajba.
A tápanyagok körforgásában jelentős szerepük lehet (pl. foszfátok).
Humuszanyagok:
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Fulvosavak: Viszonylag kis molekulájú, sav jellegű vegyületek. Vízben oldhatók. Redukáló és komplexképző
képességük az egyes elemek (elsősorban a vas és az alumínium ) talajban való mozgásában játszik jelentősebb
szerepet. Előfordulásuk savanyú, biológiailag kevésbé aktív talajokban uralkodó, amelyekben a humuszanyagok
70 %-át is alkothatják szélsőséges esetekben (csernozjomok humuszanyagában csak 15-20 % mennyiségben
találhatók). Általában kevés nitrogént tartalmaznak, de oxigéntartalmuk a legnagyobb a humusz-alkotóelemek
között.
Huminsavak: A talajban lehetnek szabad állapotban vagy Na-, Ca-, Mg-, Fe-, Al-ionokhoz kötve. Vízben való
oldhatóságuk különböző. Nagy molekulájú, polimerizált vegyületek, savanyú jellegük akárcsak a fulvosavak
esetében a karboxil- és a fenolos hidroxilgyököktől származik. Nagy molekulasúlyuak ⇒ kolloidok.
Összetételük a földrajzi övezet és a talajtípus függvényében változik; nitrogént mindig tartalmaznak.
Oldhatóságuk alapján megkülönböztetjük a következő alkotórészeket:
Himatomelánsav: Lúgos oldás, majd savas kicsapódás után alkoholban oldhatók. Ezeknek a legkisebb a
molekulasúlyuk és a polimerizációs fokuk. A huminsavak képződésének átmeneti termékeiként foghatók fel.
Istállótrágyában és korhadó fában nagyobb mennyiségben találhatók.
Barna huminsav: A himatomelánsav kioldása után a huminasavakat 5 %-os NaOH-dal kezeljük, így a barna
huminsav kioldódik, a szürke pedig visszamarad. Az eredetileg vörösesbarna lúgos oldat könnyen oxidálódik és
ez által színét veszti. Barna erdőtalajokban, valamint a láptalajokban található meg nagyobb mennyisében,
illetve ezekben a talajokban alkotja a szervesanyag nagyobb hányadát.
Szürke huminsav: Könnyen kisózható és töményebb lúgoldatokban is kicsapódik. Lúgos oldata nehezebben
oxidálható, mint a barna huminsavé. Általában ott található meg nagyobb mennyiségben, ahol a humuszosodás
előrehaladott és a mikrobiológiai tevékenység élénk. Hazai talajainkban a csernozjom talajok
humuszanyagaiban található meg nagyobb arányban.
Humin, humusszén: Azok az anyagok tartoznak ide, amelyek a hideg, híg lúgos oldás folyamán nem oldhatók ki
a talajból. Ha az így visszamaradó szerves anyagot forró lúggal kezeljük, akkor egy része kioldható – ez a
humin –, más része nem – ez a humusszén.
A talajokban mind a fulvosavak, mind pedig a három huminsav mindenkor megtalálható, csak az egymáshoz
viszonyított arányuk változik a talajban lejátszódó folyamatok és a kiinduláskor szolgáló szerves anyag szerint.
A fulvosav, a himatomelánsav, a barna huminsav, a szürke huminsav, a humin és a humusszén sornak
megfelelően növekszik a molekulasúly, a polimerizáció és csökken az aktív gyökök száma. Ez utóbbinak
következménye, hogy ugyanígy csökken az anyagok savas jellege és oldhatósága is.
A humusz szerkezete:
A vázelemek kapcsolódhatnak közvetlenül hídkötéssel: -O- -NH- =N- ≡C-C≡ -S-.
Az oldalláncok lehetnek szénhidrátszerűek és peptidszerűek.
Funkciós csoportok :
Savas jellegűek: karboxil, karbonil, fenolos OH, alkohol, metoxil
Bázikusak: imino, amino
Helyzetük lehet: vázon vagy oldalláncon
Nitrogén kötési formái:
mag – N (heterociklusos gyűrűk alkotják)
híd – N
funkciós csoportokban lévő nitrogén (ált. amino gyök)
Funkciós csoportok reakciói:
Kationcsere
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savas karakterű (deprotonált) funkciós csoportokon
pH függő
fajlagos felület: 800-900 m2/g
CEC = 150-300 cmolc/kg
H-híd képzés a nem deprotonált funkciós csoportok által
Kelátképzés:két és háromértékű fémionokat megkötött ion hidrátburkát elveszíti, nem kicserélhető forma alakul
ki
Ilyenkor a stabilitás a megkötött ion és a pH függvénye
Hg2+ > Fe3+ > Al3+ > Cu2+ > Pb2+ > Fe2+ > Ni2+ > Cd2+ > Mn2+ > Ca2+ > Mg2+
A humusz tulajdonságai:
fajlagos felület: 800-900 m2/g
Magas vízmegkötő képesség

Növénytakaró Erdő

Jellemzés

Sztyep

gazdag
szintezettség
kiegyenlített mikroklíma
kilúgzó vízháztartás

2. Mikro-szervezetek

→ 1-2 növényszint
mikroklíma

→

„

egyensúlyi vízháztartás

csersav, lignin → gombás lebontás 7 pH körüli
→ fulvosavak…
é. + Ca++ →
baktériumo
s lebontás
→
huminsava
k,
Cahumát

3. Talajlakó állatok

Következmény:

Nedves
élőhely

földigiliszt
ák (!)
„homogén
” profil -

erős szintezettség

↓ csökkenő
humusztartalom:
(B)C-szint
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kotu
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25. ábra: A humuszformák és egyes tulajdonságaik
Szárazföldi humusz:
Nyers humusz: a növényi részek jól felismerhetőek, a humuszosodás jelentéktelen.
Korhany: a növényi maradványok a felaprózódáson kívül már a humuszosodás nyomait is viselik. A növényi
szövetek szerkezete csak részben ismerhető fel.
Televény: a szerves anyag humifikálódása révén jön létre, miközben az ásványi résszel szoros kapcsolatba
kerül. Általában sötét színű, jól morzsálódó anyag, rendszerint semleges vagy enyhén savanyú kémhatású.
Kivételes esetekben képződhet erősen savanyú „acid mull” hegyi erdőtalajokban.
Félig szárazföldi humusz:
Tőzeg: erősen nedves feltételek között alakul ki, rendszerint medencék, lefűződött folyómedrek vagy tavak
sekély vizeiben, melyek vízi növényzet nőtt be (sás, gyékény, nád) ⇒ rétláptőzeg, síkláptőzeg. Mohalápok:
anyaga a tőzegmoha, mely források, fakadóvizek körül telepszik meg. Elhalásával, majd újabb mohageneráció
által való elfedésével lehetőséget ad a humuszosodásra. #-tartalma: > 30 %
Kotu: erősen nedves feltételek között felhalmozódott #. #-tartalma kevesebb, mint a tőzegé.
Víz alatti humuszok : tavak, sekély tengeröblök fenekén képződnek.
Dy: az oxigénben és élőlényekbe szegény vizekben lerakódott, szerves anyagokat tartalmazó iszap. A humusz a
barna színnel oldott szerves anyagok pelyhes kicsapódásából keletkezik. Az iszapréteg színe barnás, száradás
közben erősen zsugorodik. Hazánkban a Hévízi-tóban található ilyen.
Szapropél: szélsőséges anaerob körülmények között keletkezett, benne a redukció hatására kén-hidrogén
szabadul fel ⇒ szaga kellemetlen, színe kékesszürke, fekete.
Gytta: a víz több oxigént tartalmaz és eleven szerves élet található benne. A szürkés humuszos szint jól
humifikált növényi és állati szervezetek maradványaiból, valamint még élő lényekből keletkezik.
Humifikáció:
A talajra kerülő szervesanyag felaprózódik. Ezt a talajlakó állatok végzik. Ezzel elősegítik a további a további
átalakulást, mivel homogenizálják a növényi anyagot, valamint megnövelik a felületét.
A humifikáció második szakaszában a mikroszervezetek (baktériumok, sugárgombák, gombák) egyszerűbb
alkotórészekre bontják a növényi szerves anyagok összetett vegyületeit. Ezek majd a humuszanyagok építőkövei
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lesznek. Ilyenek a szénhidrátokból képződő monoszacharidok és a fehérjék bomlástermékei, az aminosavak. Az
aromás, zárt szénláncú vegyületekből egyszerű fenolok és kinonok keletkeznek. Az így keletkezett
bomlástermékek egymáshoz kapcsolódva sötét színű, nagy molekulájú anyagot hoznak létre, melyek azután
tovább polimerizálódva és kondenzálódva humuszanyagokká alakulnak. A kémiai reakcióban három lényeges
elemet kell kiemelni: a kinon szerkezetű alkotóelemeket, a hídkötéseket valamint az aktív csoportokat.
A humuszképződésben nem elhanyagolható az élő szervezetek szerepe sem! A mikrobiológiai bontás útján
képződött anyagok egy része újra a mikroszervezetek testébe épül be, majd ezek elhalása után szabadul fel és
kapcsolódik be a humuszképződésbe.
Kérdések
1. Melyek a talajképződés legfontosabb feltételei?
2. Mi a talaj textúra? Milyen vizsgálati módszerekkel vizsgálható?
3. pH hatása a talaj minőségére
4. Kolloidok jellemző tulajdonságai, szerepük a talaj folyamataiban.
5. Szervesanyagok osztályozása
6. Mi a a moder ?
7. Vermikulitok tulajdonságai
8. Mely mikroszervezetek az erdei élőhelyeken a domináns lebontók?
9. Miért fontos a környezetvédelem számára a komposztálási folyamatok elősegítése?
10.

Tőzeg jellemzése

8. 8. A talaj élővilága
Mielőtt a talaj élővilágáról, szerepéről és jelentőségéről esne szó, néhány gondolat arról, hogy mit értünk talaj,
talajtakaró (pedoszféra) alatt? Milyen szerepet töltenek be az élőszervezetek a talajképződés folyamatában?
Hogyan csoportosíthatók a talaj „ökológiai funkció” és ennek alakításában milyen szerepük van a talajban
előforduló élő szervezeteknek, életközösségeknek? Ezeknek a kérdéseknek az megismételt rövid áttekintése
során érthető meg, ugyanis a talajlakó élőlények szerepe és jelentősége az egész földi bioszféra vonatkozásában
nagy és sokrétű. A talajszennyezések a talajlakó szervezeteket működését károsítják, ami talajok
termőképességének csökkenését eredményezi, a talaj élővilágának kedvezőtlen irányultságú változása ez által a
válhat a bioszféra fennmaradásának egyik veszélyforrásává.
A talaj olyan háromdimenziós test, és/vagy képződmény a földkéreg legfelső szintjén, mely az anyakőzet,
klíma, relief (talajfelszín alakulása, domborzati tényezők), élő szervezetek, emberi tevékenység és az időtényező
kölcsönhatásának eredményeként keletkezett.
Szilárd (homok, por, agyag frakciók), folyékony (talajoldat: a talajnedvesség) és gázfázisból (talajlevegő) álló
heterogén, polidiszperz rendszer, mely lehetővé teszi a mikrobiális, a növényi, állati és életet a talajban és annak
felszínén (Mengel, 1982).
Növénytermesztési szempontból a talajok minőségének egyik legjelentősebb jellemzője a talajtermékenység,
(Bocz, 1992). A talaj termékenységét a benne zajló biológiai és biokémiai folyamatok alapvetően befolyásolják,
vagyis a termékenység természetes faktora a talaj biológiai élete (a talaj élő és életet hordozó közeg). A
talajbiológiai folyamatokat, és ez által a talaj ökológiai funkcióit a környezeti tényezők alapvetően
befolyásolják. A talaj dinamikus kapcsolatban van az éghajlattal, a növényzettel, az alapkőzettel és az
élővilággal, ezekkel összhangban változhat, keletkezhet (képződhet), fejlődhet és pusztulhat is. A talaj
alkotórészek egy részét élettelen, vagy abiotikus, egy másik részét pedig élő szervezetek által alkotott biotikus
faktorok alkotják, amelyek kölcsönhatásban vannak egymással. 1
A legújabb talajbiológiai kézikönyvek a talaj fogalmának meghatározásánál azt hangsúlyozzák, hogy a talaj tipikus nyílt ökológiai rendszer.
Magában foglal egy élő biológiai és egy élettelen abiotikus háromfázisú (gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú) alrendszert, melyek
1
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Élettelen vagy abiotikus komponensek: A talaj térfogatának mintegy 50-60%-át a szilárd részek, 40-50%-át a
légnemű és folyékony fázis adja. A szervetlen és szerves részekből álló szilárd fázis főként tápanyagtároló, a
folyadékfázist jelentő talajoldat a tápanyagok szállítója és a fiziko-kémiai, biológiai átalakulások közege, a
gázfázist, a gázcserét pedig főként az O2 és N2 beáramlása, és a CO2távozása jelenti.
Élő szervezetek, biotikus komponensek. A talaj termékenysége az ásványi anyag tartalma mellett, a
talajélővilágától, annak minőségi és mennyiségi összetételétől, aktivitásától függ. A talaj élővilágnak
sokfélesége, aktivitása a szerint alakul, hogy, van-e elegendő szerves anyag, víz és levegő a talajban s mindez
lehetőleg állandó és közepes hőmérsékleten áll rendelkezésre.

8.1. 8.1.Az talajlakó szervezetek szerepe a talajképződésben
A talaj, az élő és élettelen természet határterületét jeleníti meg saját levegője, vize, és élővilága van. A talajban
hat egymásra a kőzetburok (litoszféra), a vízburok (hidroszféra), a légkör (atmoszféra) és az élővilág kiemelt
jelentőséggel a talaj felszínén és szűkebb értelemben a talajban előforduló szervezetek közössége (1. ábra).

26. ábra Dinamikus interakciók a talajalkotó abiotikus és biotikus komponensek között (Dolores Gende nyomán,
Environmental Science Chapter, 8)
A Földön évente több millió tonnányi biomassza termelődik (trópusi esőerdőkben akár 30-40 t/ha, mérsékelt övi
erdőkben 4,5–15 t/ha, mennyiséget is elérhet), és ugyanennyi kerül lebontásra. A talajlakó (és avarlakó)
élőlények specifikus szerepet töltenek be: a talajok kialakításában; a szerves anyagok lebontásában; a
biogeokémiai-ciklusok zavartalan működésében. A lebontás folyamatában részt vevő, vagyis az elhalt szerves
anyagokat hasznosító szervezeteket destruenseknek (destruere = szétrombolni) reducenseknek vagy
destruenseknek (reducere = visszavezetni vagy destruere=szétbomlani) nevezzük. Ezeknek a szervezeteknek
jelentős része az edafon alkotásában vesz részt.
A talaj (és az avarréteg) élővilágának tevékenysége hiányában éveken belül a Földet a „szerves hulladék”
borítaná be, és a biogeokémiai-ciklusok (az anyag és energiaáramlás) gátoltsága következtében a magasabb
rendű növények, tápanyaghiány következtében elpusztulnának. A talaj élővilágának tevékenysége nélkül a
szerves anyagok nem keverednének össze a talaj ásványi elemeivel, és ezek csak a kimosódás révén juthatnának
a mélyebb szintekre. A talajképződés és talajpusztulás folyamata nem azonos időintervallum alatt játszódik le.
szorosan összefonódnak. Bennük az anyagcsereutak lehetnek biológiailag szabályozottak és kémiaiak (pl. adszorpció az agyagásványok
felületén), a folyamatok azonban nehezen elkülöníthetők, az anyag- és energiaáramlás állandó a környezettel. (Szabó, I. M., 1986).
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2-3 cm-es talajréteg képződéséhez egy lomberdő alatt kb.1.000 év kell, míg lepusztulásához, ha növényzet nem
védi, 1-2 hét, de csupán akár néhány óra is elegendő. A talajélet megóvása mindezek következtében
létfontosságúnak is tekinthető.
A talajba kerülő szerves maradványok átalakulása bonyolult lebontó és építő, vagy szintetizáló mikrobiális
folyamatok eredménye, s az ezekhez kapcsolódó biokémiai reakciók a mineralizáció és a humifikáció
következménye.
Mineralizáció, vagy ásványosodás. A könnyen bontható szerves anyagok optimális feltételek között gyorsan
mineralizálódnak. A heterotróf mikroflóra a szerves vegyületeket energiaforrásként használja. A szerves
vegyületek egy részét teljesen elbontja, más részét pedig kisebb-nagyobb mértékben módosítja. Jól szellőzött
talajban mineralizáció során felvehető makro- és mikrotápanyagok, míg oxigénmentes körülmények között
különböző aminok, egyszerű szerves savak, toxikus gázok is képződhetnek.
Humifikáció, humuszképződés. Szintetizáló reakciók összessége. Eredményeként a nehezen bontható
humifikálódó szerves anyagok (növényi és állati maradványok, bomlástermékek) jelentős része polimerizálódva
- és nitrogén tartalmú anyagokkal összekapcsolódva - nagy molekulájú, sötétszínű, viszonylag stabil új
vegyületekké, humuszanyagokká alakulnak (biológiai mállás). A humifikációban részt vevő mikroorganizmusok
- és más talajban élő élőlények - a bomlástermékek egy részét újra testükbe építik, átalakítják és visszajuttatják a
szervetlen körforgalomba (a talajképző élőlények időlegesen talajalkotóvá válnak).
A talajképződés biológiai faktorai mindenkor egymással kölcsönhatásban vannak. Bizonyos növényzethez (és
ez által egy meghatározott növények alkotta társuláshoz) meghatározott mikroflóra és ehhez alkalmazkodó
állatcsoportosulás is társul. Amennyiben valamilyen külső hatás miatt - amely lehet természeti, vagy akár ember
által okozott hatás is - megváltozik a természetes növénytakaró, vele párhuzamosan megváltozik a talaj
élővilágának összetétele, ennek következtében megváltozik a talajban lejátszódó folyamatok intenzitása, s ezen
keresztül megváltoznak a talaj ökológiai tulajdonságai is. Gondolhatunk itt erdőirtásokra vagy különböző
agrotechnikai beavatkozásokra, talajszennyezések hatásaira, szikesedésre, talajsavanyodásra, talajszerkezet
romlásra és minden olyan folyamatra, amely a talaj termékenységét csökkenti, minőségét rontja,
funkcióképességét korlátozza (összegezve talajdegradációra).
A talaj ökölógiai funkciói. Az Európa Tanács 1995. évi ajánlásai alapján a talaj „Ökológiai funkcióit” és az
emberi tevékenységhez fűződő funkcióit a következőképpen foglalhatjuk össze.
A talaj ökológiai funkciói
Biomassza termelés/termesztés alapvető közege.
A szárazföldi élővilág és az ember létezésének alapja.
Raktározó, pufferoló (tompító), szűrő és átalakító rendszer. A hő, a víz és a növényi tápanyagok raktározója.
Megakadályozza, vagy jelentősen csökkenti a szennyezőanyagok szétterjedését, mivel bizonyos határig képes
megkötni és átalakítani a szennyezőanyagokat.
Az élővilág sokféle egyedének és populációjának élőhelye, így a biológiai sokféleség, vagy biodiverzitás
fenntartásának nélkülözhetetlen eleme.
A talaj emberi tevékenységhez fűződő legfontosabb funkciói:
Fizikai közeg funkció (építési telek, ipari, szociális létesítmények, közlekedési utak, stb. helyéül szolgál),
Nyersanyagforrás (tőzeg, folyami kavics, homok, víz, olaj, ásványok, egyéb nyersanyagok lelőhelye),
Archív funkció (archeológiai és paleontológiai információkat hordoz, tehát mint földtörténeti, illetve
kultúrtörténeti objektum szolgál).
Mint az a fentiekből is kiderült, a talaj élővilága fontos szerepet tölt be a talaj ökológiai funkcióinak - és egyben
a bioszféra fenntartásában -, mint a biomassza termelés és termesztés közege. Nem csak úgy, mint talajképződés
folyamatának, humusztartalmának, termékenységének legfontosabb alakítója és formálója, de úgy is, mint a
biológiai sokféleség (biodiverzitás) fenntartásának nélkülözhetetlen eleme. A talaj, tehát nem csak a
termőképesség funkciójával rendelkezik. A víz, hő, energia és a növényi tápanyagok raktára, az élővilág primer
tápanyagforrása, a természet szűrő- és detoxikáló rendszere, a bioszféra génrezervoárja és a biodiverzitás
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fenntartója. A talaj ökológiai funkciói végesek, megújuló képessége pedig behatárolt. Elsősorban az ökológiai
funkciók sérülékenyek, éppen ezért védelemre szorulnak.

9. 9. A talaj biológiai tényezői
9.1. 9.1. Élet a talajban, a talaj, mint élőhely.
A talaj felső 20-30 cm-es rétegében koncentrálódik az élővilág (humuszos feltalaj), ami 1%-a a talaj teljes
szerves anyag tartalmának. A talaj döntőrészét a humuszos feltalajban azok a kisebb morzsák alkotják, amelyek
a talajfauna tevékenységéhez kapcsolódnak, hiszen a talajfauna ürülékéből képződnek ún. koprogén
aggregátumok (a talaj szerkezet és a talajfauna kapcsolata)
Növényzettel borított területeken a talaj az élet forrása és temetője. Egyes fajok élete itt kezdődik, itt fejlődnek
ki, itt élik le életüket teljes tartalmát vagy annak egy részét, és valamennyi szárazföldi faj életciklusa itt
fejeződik be, szerves anyagaik lebontódva itt lépnek be ismét az „anyag szakadatlan körforgásába”. A talajlakó
szervezetek élettevékenységük során fontos formálói a talaj szerkezetének, járataikkal lazítják a talajt, javítják
szellőzöttségét, táplálkozásuk során segítik a biológiai mállás folyamatát, elpusztult szerves anyagaikkal növelik
a talaj tápanyagtartalmát, termőképességét.
A talaj, mint fizikai közeg meghatározza az itt élő szervezetek felépítését és életfolyamatait. Az itt élő állatok
többsége viszonylag kisméretű, jellemzőjük a megnyúlt hosszú testfelépítés, ami azért előnyös, mert egyrészt a
talajpórusok üregeiben mozognak, vagy egyszerűen átrágják magukat a talajon, miközben végtagjaikkal
járatokat fúrnak benne,
A „talajélet” döntően a gyökérzónában, a talaj humuszos rétegében zajlik, így annak mélysége, a humusz
minősége a talajbiológiai folyamatokat alapvetően befolyásolja, meghatározza. Ezek mellett a talaj mélysége
(ehhez kötődően szintezettsége), fizikai szerkezete, levegőtartalma pH-értéke stb. is rendkívül fontos a talajban
élő szervezetek számára. A talaj szintezettségének megfelelően, a talajlakók nagy része, csak meghatározott
talajrétegben telepszik meg, pl. a bársonylégy (Bibionidae) lárvák a felső humuszos rétegben fordulnak elő. A
talaj humusztartalma rendkívül fontos az avarbontó (detrivor) szervezetek úgróvillások, lábaspotrohúak
(Collembola, Diplura stb.) számára is, ezért nagyobb részben ők is a humuszos feltalaj lakói.
A talaj élővilága ( edafon )
A talajban élő növényi- és állati szervezeteket edafonnak (edafos=talaj) nevezzük (Francé, 1913).
Általánosságban magában foglalja a talajt - mint élőhelyet - benépesítő életközösség minden tagját. A talaj az
edafon tevékenységének közege, színhelye és egyben az eredménye, produktuma. A makro-és mikroszkopikus
élőlények, melyek a talajalkotórészek keverésében, a szerves anyagok átalakításában játszanak döntő szerepet,
elpusztulásuk után (mint „posztmortális anyagok”) a talaj szerves anyagát gazdagítják. A talaj és az avarréteg
élővilága közös elemeket tartalmaz és a talajban, illetve az avarban zajló lebontási folyamatok hasonló módon
mennek végbe. A továbbiakban, amikor a talajlakó szervezetekről beszélünk, ezt mindig figyelembe kell venni
az avar és a talaj élővilága a lebontó folyamatokat vonatkozásában együtt kezelendő. A két élőhelyet változatos,
rejtett életmódot folytató élőlények népesítik be.
A talajok élővilága sokféleképpen csoportosítható. Csoportosíthatók a talajlakó szervezetek életciklusukat,
mozgásukat, eltérő méretüket, eltérő táplálkozási módjukat, a köztük lévő interspecifikus kapcsolatokat, egyes
funkcionális csoportjaikat (a lebontó folyamatokban betöltött szerepüket) stb. figyelembe véve is. Az egyes
talajlakó fajok életterei az abiotikus tényezőktől, a táplálék és a búvóhelyek eloszlásától függően változik, az
edafon tagjai vertikális mozgást végezve a talaj eltérő mélységeiben (s egyben eltérő talajszintekben)
helyezkedhetnek el.
A talajlakó szervezetek életciklus szerinti csoportosítása. Az edafont alkotó szervezetek egy részét egész
életciklusa a talaj felszínéhez vagy mélyebb rétegeihez köti, más részük számára egyedfejlődésük során
nélkülözhetetlen a megfelelő minőségű talaj. Állandó (permanens) talajlakók pl. az ugróvillások (Collembola),
periodikus talajlakók pl. a galacsinhajtó bogarak (Ateuchusgenus fajai), részleges talajlakók pl. a pattanóbogarak
(Elateridae), átmeneti talajlakók pl. a nagy nyárlevelész (Melasoma populi).
A talajlakó szervezetek csoportosítása mozgásuk szerint: talajhoz kötött (talajrészecskék felszínén vagy a köztük
lévő üregekben élők), talajban úszó talaj víztereiben (úszó szervezetek), mászó (a talajszemcsék közi terekben,
üregekben élő szervezetek) és ásó (a talajban járatokat készítő) élőlényeket különít el a szakirodalom.
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A talajlakó szervezetek csoportosítása méretük szerint: Testméretük alapján a talajlakó szervezetek között
mikrofauna (egysejtűek, kerekesférgek), mezofauna (fonálférgek, atkák, ugróvillások), makrofauna (bogarak,
rovar lárvák, ászkák, pókok) és megafauna (földigiliszták, csigák, gerincesek), illetve mikroflóra (baktériumok,
algák, gombák) különböztethető meg (1. táblázat).
táblázat. A talajban élő szervezetek fontosabb csoportjainak átlagos egyedszáma (N) és testtömege (M) egy
négyzetméteren (Dunger, 1984).(Az adatok mérsékelt övi réti talajra vonatkoznak, 10 cm mélységig.)

C soport

Átlagos egyedszám N
db/m

Testtö Csoport
meg

2

M
g/m

2

Átlag Testtö
os
meg
egyed
szám M
N

g/m

2

db/m
2

Mikroflóra

Makrofauna

Baktériumok
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5
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1011
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1

Algák
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20
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1
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5

Százlábúak
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0,4
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5
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4
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5
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0,4
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0,2
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Mezofauna
Fonálférgek

106

5

Megafauna

Atkák

7104

0,6

Gerincesek

Ugróvillások

5104

1,5

A talaj élővilágának megoszlását tekintve legnagyobb tömeget a baktériumok (50%) és sugárgombák teszik ki
(25%), jelentős a gombák részesedése (14%). A talajfauna is jelentősnek tömeget alkot, a mikrofauna (3,5%), a
mezofauna (2,5%), a makrofauna (2,5%) és a megafauna (14%) részesedése a talaj alkotásában is figyelemre
méltó. Az edafon gazdagságára utal, hogy 1 m3 10 cm-es vastagságú talajrétegben össztömegük elérheti a 2,5
kg-ot is, ami a friss talaj súlyának 1–2%-a.
A lebontás folyamata is szorosan összefügg a talajélettel, az elhalt szerves anyagok lebontása szárazföldi
környezetben az edafon, a talajflóra és talajfauna tevékenysége által a talajban zajlik. Az edafon összetételét,
faji megoszlását, tömegét (biomassza) az éghajlati viszonyok (éghajlati zonáció), a termőhelyi adottságok
(talajtípus), és az adott élőhelyen előforduló növénytársulások (biocönózis) is befolyásolják. A holt szerves
anyagok lebontása többlépcsős, egymásra épülő sorrendben (bonyolult táplálékhálózatokon keresztül) zajlik. A
lebontásban részvevő edafon csoportok kölcsönösen feltételezik egymás jelenlétét. Ez a megállapítás igaz akkor
is, ha arányaikban meglévő különbségeket sem hagyjuk figyelmen kívül, vagyis, hogy a trópusokon a
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megafauna, a mérsékeltövi erdők területén a mezofauna bír nagyobb jelentőséggel a lebontás folyamatában. A
szerves anyagok lebontása az egyik fontos feltétele a talaj keletkezésének
A talajt lakó állati szervezetek összetételét tekintve is legjellemzőbbek a talaj felszínén vagy az avarban élő
egedafilum fajok. A talajfelszínen és a lombkoronában is mozgó rovarok (epigaio és atmobius fajok)
egyedfejlődési ciklusuk egy szakaszában – vagy áttelelő stádiumukban – kapcsolódnak csak a talajhoz (és az
avarréteghez). A rejtett életmódú valódi talajlakó (euedafikus) életformákat, teljes életciklusuk a talajhoz köti.
Jelen vannak továbbá a talajban és az avarban: a növényevő (fitofág) fajok, a talajlakó fajokat fogyasztó
edafikus ragadozók, az avarbontó (szaprofág) fajok. Megtalálhatók itt még a gyökérrel táplálkozó (rhizofág)
fajok, az elhalt állatok testével táplálkozók (nekrofág) fajok és az ürülékevő (koprofág) fajok is.
Az avarréteg és a talaj élővilága a többé-kevésbé hasonló ökológiai feltételrendszereket igényel (páratartalom,
hőmérséklet, fény vonatkozásában). A biogeokémiai ciklusokban betöltött szerepük alapján pedig, hasonló
funkciójú szervezetekből tevődik össze. Az avarban élők a kiszáradást elkerülendő a talajba húzódnak, a
talajlakók a talaj víztartalmának növekedése elől az avarban keresnek menedéket. A felsoroltak következtében,
az avar és a talaj állatvilága sok közös elemet tartalmaz, ezért élővilágukat együtt tárgyaljuk (2-3. ábra)

27. ábra. A talaj felszínén és az avarban élő, illetve talajlakó élőlények (Dolores Gende nyomán, Environmental
Science Chapter, 8)
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28.ábra. Talaj élővilága .
A továbbiakban a talajállatok egyes közösségekben betöltött szerepét, illetve a talaj más élőlényeivel való
kapcsolatát tekintjük át.
Kérdések a 9. fejezethez:
Talaj biodiverzitás, a talaj élő anyagának (biotikus tényezőinek=edafon) összetevői
A talajlakó szervezetek legfontosabb funkciója a szerves anyag lebontása és átalakítása, valamint a növények
számára felvehető szervetlen anyagok újraképzése. Hozzájárulnak továbbá a szervetlen anyagok átalakításához
(pl. nitrogénkötés), a tápanyagok mobilizálásához, a talajrészecskék keveredéséhez, valamint a
szerkezetképződéshez (Lájer, K.).
Az európai talajok 30 cm vastagságú rétegében 1 m2-en átlagosan 1 billió baktérium, 0,5 billió ostoros egysejtű,
1 milliárd gomba,1 millió alga, 1 millió fonálféreg, 100 bogár, 80 földigiliszta és 50 pók él. A talajban élő
szervezetek össztömege kb. megegyezik a felszínen élő természetes biomassza tömegével (az élőlények
összsúlyával). Ez jó termőképességű talaj esetében hektáronként a 20 tonnát is meghaladhatja (irodalmi adatok
szerint).
Mikroflóra. A mikroflóra (és a mikrofauna) elemeit itt csak érintőlegesen tárgyaljuk, csupán a lebontásban
betöltött szerepükre utalunk.
Baktériumok (Bacteria). Minden élőhelyen megtalálhatók Földünk valamennyi talajtípusában otthonosak. Egy
gramm talaj kb. 40 millió baktériumsejtet tartalmaz. A talaj leggyakoribb baktériumai a Pseudomonas,
Arthrobacter, Clostridium, Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Flavobacterium stb. nemzetségek tagjai
(Fehér, 1953). Eloszlásuk a talajban nem egyenletes, mert a hajszálgyökerek közelében az átlagos érték
sokszorosa is előfordulhat. A baktériumok lebontó tevékenységük következtében a biogeokémiai ciklusok
nélkülözhetetlen elemei. A legtöbb baktérium heterotróf táplálkozású, sok szaprofita van közöttük, amelyek a
szerves anyagot enzimjeikkel lebontják, vagy anaerob közegben megerjesztik.
Pseudomonas nemzetség tagjai nagyon sokféle növényi és állati eredetű anyagot bontanak és a
Corynebaktérium-félékkel együtt a rizoszféra baktérium-népességének 80-90%-át adják. A Clostridium fajok
cellulózt, keményítőt, pektint vagy fehérjéket is fermentálnak. Nitrogénkötésre a cianobaktériumok bizonyos
képviselői (Anabaena, Nostoc) is képesek. A növényekhez és algákhoz hasonlóan fotoautotrófok, a talaj legfelső
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néhány mm-es rétegére korlátozódnak. A további nitrogénkötő baktériumok közül az Azotobacter szabadon él, a
Rhizobium viszont pillangós virágú növényekkel alkot szimbiózist.
Sugárgombák (Actinobacteria). humuszban gazdag talajokban fordulnak elő nagyobb mennyiségben. A teljes
baktériumnépesség 1-10%-át teszik ki, a legnagyobb egyedsűrűséget 5-10 cm talajmélységben érnek el. Az
aktinomyceták (pl. Actinomyces, Nocardia, Streptomyces, Micromonospora stb) talajéletében betöltött
jelentőségük elsősorban a nagy molekulájú növényi és állati fehérjék, a cellulóz, hemicellulóz poliszacharid,
keratin és a kitin lebontásához kötődik. Antibiotikumok (sztreptomicin, klóramfenikol, tetraciklinek) termelésére
képesek, ezért részt vesznek a talaj méregtelenítésében is.
Gombák. A gombák heterotróf táplálkozásúak, szénszükségletüket szerves anyagokból, energiaszükségletüket
pedig kémiai anyagokból fedezik. A talajban a szaprofita gombák bontják le a szerves, elsősorban növényi
anyagokat, melyek nagy molekuláit a gombák aprózzák fel és készítik elő a baktériumoknak, amelyek szerves
anyagok teljes lebontásáért felelősek. Emellett a magasabb rendű növényeknek közvetlen hasznuk is van a
gombákból, sok gomba ugyanis szimbiózisban él a gyökerekkel, elsősorban a fás növényekkel.
A Trichophyton és Microsporium nemzetségek fajai szarubontók. A Peziza, Nectria és Chaetomium jellegzetes
serleg- vagy gömb alakú termőtesteket képez elhalt ágakon, és elsősorban cellulózt bont. A Sordaria talajlakó
állatok ürülékével táplálkozik (koprofil). A Tuber és Pezizella bizonyos növényfajokkal képez mikorrhizát.
B azídiumos gombák (Basidiomycota) képviselői az avar és a fa lebontásában vesz részt, vannak köztük
cellulózbontók (barna korhadást okozó gombák) és ligninbontók (fehér korhadást okozó gombák). 2 A
bazídiumos gombák között találjuk az ektomikorrhiza-gombák legfontosabb képviselőit, pl. Psilotus, Boletus,
Lactarius.
Algák vagy moszatok. A algák, vagy moszatok és az a magasabb rendű talajélet úttörői. Az első növények,
amelyek a nyers váztalajokon megtelepednek. Az algák a talaj felszínén és a legfelső néhány mm-es rétegében
élnek, kövek, avar, kéreg vagy ürülék felületéhez tapadnak. A legtöbb talajlakó alga a zöldalgák képviselője,
mint pl. a Chlamydomonas, Chlorella, Pleurococcus, Ulothrix, Zygnema nemzetségek. Egyes sárgászöld
moszatok (pl. a Botrydiopsis, Heterococcus, Vaucheria) és kovamoszatok (pl. Achnanthes, Navicula,
Pinnularia) is előfordulnak. 1 g talajban 1000-10000 algaegyed található.
Egysejtűek (Protozoa). Az egysejtűek a talaj, vízzel telt pórusaiban, valamint a talajszemcséket és gyökereket
körülvevő vékony vízhártyában élnek. Magas humusztartalom és állandó nedvesség kedvező a számukra,
érzékenyek a pH-változásokra. 1 g talajban 104-106 példányuk van jelen
Ostoros, állábas egysejtűek (Sarcomastigophora). Az ostorosok (Mastigophora) számos képviselője
baktériumokkal táplálkozik. A gyökérlábúak (Rhizopoda) a magas szervesanyag-tartalmú talajokat preferálják.
A csupasz amőbák (Gymnamoebina) pl. Amoeba, Naegleria fajok a felső talajrétegek lakói közé tartoznak,
baktériumokkal táplálkoznak. A héjas amőbák (Testacolobosia) pl. Euglypha, Trinema savanyú talajokban
gyakoriak, baktériumokat, algákat, gombákat és növényi anyagokat is fogyasztanak.
Csillós egysejtűek (Ciliophora) például. Colpidium, Chilodon a meszes talajokat részesítik előnyben. Faji
összetételük erősen függ a talajnedvességtől, mivel nem mindegyik fajuk tud cisztát képezni. Táplálékbázisukat
baktériumok alkotják.
Mikrofauna. A talajlakó többsejtű állati szervezetek közül a mikrofaunába tartozó kerekesférgek (Rotatoria) és
a medveállatkák (Tardigrada) is a talajképződésben játszanak szerepet. A medveállatkák a képződő talajokon
megtelepedő zuzmókat, mohákat elsőként veszik birtokukba (ún. pionír kolonizálók), majd egy részük az alattuk
kialakult talajrétegbe húzódik le.
Mezo-, makro- és megafauna. Az avarban és talajban élő fauna is több taxont ölel fel, amelyek eltérő vagy
hasonlós funkciót töltenek be a talajéletben..
Fonálférgek (Nematoda). Szabadon élő fajaik a talajba több méteres mélységbe is behatolhatnak. Az ide
sorolandó talajférgek (Rhabditidea) szinte nélkülözhetetlenek a szerves anyagok lebontásában. Tömeges
jelenlétükre jellemző, hogy a talaj 15 cm-es mélységig mintegy 600 millió példányt számoltak össze belőlük.
Barna (vörös, reves) korhadás minden fafajnál előfordul, a gesztben és szijácsban egyaránt, de gyakoribb a fenyőkben. Jellemzője, hogy
elsősorban a cellulóz kerül lebontásra. A fehér (maró, korróziós) korhadás során a gombák először a sejtfalak lignin anyagát bontják el. Így
átmenetileg megmaradó cellulózváz miatt a fatest fehéres-szürkés, fehéres-sárgás lesz. A későbbi állapotban a cellulózok és a
hemicellulózok is lebontásra kerülnek és a fatest tömegét veszítve laza, vattaszerű, szétmorzsolható lesz.
2
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Sok fajuk parazita, de a szabadon élők közé tartozó talajlakó fajaik a táplálékozása változatos, a detrituszevők,
gombákkal táplálkozók, állati egysejtűeket és baktériumokat fogyasztó ragadozók egyaránt ismeretesek
közöttük. A fonálférgek emellett zsákmányul szolgálnak atkák, ugróvillások, sőt egyes gombák számára is
(hurokvető gombák). Ha a talaj kiszárad vagy a pH 3–4 alá süllyed, akkor nyugalmi, anabionta állapotba
kerülnek (Dunger, 1984).
Gyűrűsférgek (Annelida). Az ide sorolható giliszták (Lumbricidae) televényférgek (Enchytraidae) a talajba
vájt járatokban élnek. A talajban élő fajaik vízszintesen vagy függőlegesen készítik járataikat.Főleg
mikroorganizmusokkal táplálkoznak, de növényi maradványokat, gombafonalakat és az ásványi talajkeveréket is
fogyasztanak. Ismeretes az is, hogy a földigiliszták főleg az esti órákban nagy mennyiségű avart, különösen
nitrogénben dús levélanyagot vesznek fel a talaj felszínéről, és a mélyebb talajrétegekbe szállítják azt. Az
avarszintben élő giliszta fajokról ismeretes, hogy „előnyben részesítik” az ugróvillások, atkák ürülékét és a
különböző gombákat.
A földigiliszták talajéletben betöltött jelentősége régóta ismert. A földigiliszták talajevők (geophytonok), fontos
szerepük van a talajok fizikai sajátságainak javításában. Ürülékük növeli a talaj szerves anyag tartalmát, járataik
- lényegében ürülékkel bélelt féregcsövek (biopórusok) - nyomán javul a talaj levegő- és vízgazdálkodása,
folyamatos tevékenységük révén szerepük van a feltalaj és az altalaj keverésében. A földigiliszták talajéletben
betöltött jelentőségét már Darwin is vizsgálta, utolsó könyve, a "The Formation of Vegetable Mould through the
Action of Worms, with Observation on their Habits", a giliszták viselkedéséről és a talajban betöltött
szerepükről szól. A gyűrűsférgek nagyon érzékenyen reagálnak a szárazságra és a talaj víztartalmára. A
szárazság elől vertikális mozgással védekeznek, a mélyebb talajrétegekbe ássák be magukat. A talaj
víztartalmának növekedése elől a talaj felszínére húzódnak. A közép-európai fajaik hőmérsékleti optimuma
általában 10 °C körül van. a 25 °C-os meleget pedig a legtöbb faj még kedvező nedvességviszonyok mellett sem
éli túl, ktivitásuk 0 °C-nál a nullára csökken. A talaj pH-jának emelkedése fejlődésükben okoz zavarokat. .
Ízeltlábúak (Arthropoda). Az ízeltlábúak közül az atkák (Acari), ászkák (Isopoda), az ikerszelvényesek
(Diplopoda), ugróvillások (Collembola) nagy számban fordulnak elő az erdei avarban és a talajban.
Valamennyien igen jelentős szerepet töltenek be az avar lebontásában. Felaprítják a szerves növényi
maradványokat, ami a tápcsatornájukon áthaladva (részben emésztve), mint ürülék kerül vissza a talajra.
Bélflórájuk fokozza a talaj termékenységét. A lebontás végső fázisában, az ürülékükben található szerves
anyagokat a baktériumok ásványosítják és juttatják vissza a talajba.
Atkák (Acari).Az atkák egy része ragadozó (Gamasina-Ragadozóatkák), de mintegy 70%-uk növényevő vagy
szerves törmelékfogyasztó (Oribatei- Páncélosatkák). Közülük a makrofitofágok az avar darabkáival
táplálkoznak, a mikrofitofágok gombaszövedéket legelnek, illetve baktériumokat vagy algákat fogyasztanak, a
nekrofágok állati tetemeken telepednek meg, a koprofágok pedig ürüléket hasznosítanak.
A ragadozó atkák fonálférgeket, ugróvillásokat fogyasztanak. A hosszúlábú páncélosatkák (Belba spp.), a
szárnyas páncélosatkák (Galumna spp.) és a páncélos atka (Oribatei) fajok szerves törmeléket detrituszt
fogyasztanak.
Ugróvillások (Collembola). Ezek a kisméretű szervezetek a világ minden táján és szinte valamennyi élőhelyén
jelen lehetnek. Az edafon alkotásában részt vevő fajaik egyaránt előfordulhatnak az avarban és a talaj felszínén
(euedafikus fajok) vagy a talaj különböző mélységű rétegeiben (epedafikus fajok). Avarlakó ugróvillások közül
az Isotomia, Isotomiella, Onychiurus és Pseudachorutes fajok mennyiségének alakulása a talaj termékenységét
is jelentős mértékben befolyásolhatja. Az említett fajok az elhalt növényi részek mellett gombafonalakat,
spórákat is fogyasztanak. Az ugróvillások hőmérséklet-toleranciája tág határok között változik. Ismertek
kifejezetten télen aktív képviselőik is, de a többség hőmérséklet-optimuma 5–15 °C között van.Különböző
talajnedvességhez alkalmazkodtak a higrofil, mezofil és xerofil fajok egyaránt előfordulnak közöttük.Xerofil
ugróvillások, szinte kizárólag az avarban és a talajfelszínen élnek, a mezofil és higrofil fajok a legfontosabb és
leggyakoribb talajlakók közé tartoznak. Erdőtalajokban mintegy kétszer annyi ugróvillás faj él, mint réti
talajokban (27. ábra)
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29. ábra Tavaszi zsongás: Ászkák és ugróvillások (Collembola sp.) (Foto: Somlai Tibor)
Az atkák és az ugróvillások jelentőségét támasztja alá, hogy irodalmi adatok szerint m3-enként mintegy 180 g
humuszt állítanak elő az erdők avarjából, így joggal nevezhetjük őket a talajképződés és a talajélet
katalizátorainak.
Ászkák vagy ászkarákok (Isopoda). A magas páratartalmat igénylő a fürge ászka (Ligidium hypnorum), a
márványos ászka (Trachaeoniscus rathkei) vagy a gömbászka (Armadillidium vulgare) számára az erdők
nyirkos talaja, a nedves erdei avar biztosít kedvező életfeltételeket. Az ászkák nappal a kövek alatt vagy avarban
megbújva találhatók, zömében éjszakai időszakban táplálkoznak. Táplálékuk túlnyomó részt lágy, nedvdús
növényi anyagokból áll. Igen sok fajuk viszont kifejezetten kedveli a korhadó, bomló avart így annak
mechanikai aprózásával (avar és fahulladék felaprításában vesznek részt) elősegítik a lebomlás folyamatát, a
humuszképződést.
Százlábúak (Chilopoda). A százlábúak avarban, a legfelső talajrétegben, és korhadó fában élnek, de fakéreg és
kövek alatt is megtalálhatók. Ragadozó életmódúak. a százlábúfélék (Lithobiidae) különböző ízeltlábú
zsákmányállatokat részesítenek előnyben. Legismertebb közöttük az avar és kövek alatt rejtőzködő a
közönséges százlábú (Lithobius forficatus). Az avarban vagy ásás közben felbukkanó és villámgyorsan eltűnő
rinyafélék (Geophilidae) elsősorban kisebb földigilisztákat és televényférgeket fogyasztanak,
Ikerszelvényesekhez (Diplopoda). Az ikerszelvényesek közül főleg a talaj felszínét borító avarban fordulnak
elő a gömbsoklábúak (Glomeridae) és a vaspondrók (Julidae). Nedvesebb erdők avarjának lakója a sárgalábú
ikerszelvényes (Strongylosoma stigmatosum). A gömbsoklábúak fajai korhadó növényeket, főként korhadó
lombot fogyasztanak, de egyes fajaik a táplálékkal együtt a talajt is eszik. A vaspondrók erdei avarral, korhadó
fával és füvekkel, illetve az ezeken lévő gombafonalakkal, baktériumokkal táplálkoznak. Talajbiológiai
jelentőségük az avar lebontásában nem elhanyagolható. Az ikerszelvényesek különösen meszes talajokban
gyakoriak.
Talajban fejlődő rovarok lárvák. Az avarban, a talajban, a földön fekvő elszáradt és korhadó fák kérge alatt,
fák korhadékában, kövek alatt, a talajszintben élő növények felszínén gyakran találkozhatunk rovarlárvákkal,
legtöbbször bogarak lárváival (4. ábra). A bogarak vonatkozásában állandó talajlakók elsősorban a futóbogarak
(Carabidae) és a holyvák (Staphylinidea), melyek lárvái, illetve imágói az avarban és a talajfelszínen többnyire
ragadozó életmódot folytatnak. Más bogarak csak lárvastádiumban tartózkodnak a talajban, és lehetnek
növényevők (pl. cserebogár-pajor, pattanóbogár-lárvák = drótférgek), vagy szaprofágok, amelyek a holt szerves
anyag felaprításában vesznek részt.
A jellemzőbb bogár lárvatípusok a következők.
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Campodeiform lárvák: hosszú lábúak, gyors mozgásúak, szájszervük előreálló, testük végén fonalas fartoldalék,
általában talajban fejlődnek (pl. futóbogarak, holyvák)
Euriciform lárvák: lábuk rövid, testük hengeres, hernyószerű, szájszervük lefelé irányuló, fartoldalék nincs,
gyakran növényeken mászkálnak és kapaszkodnak (katicabogarak, levélbogarak.)
Scarabeiform lárvák (pajorok): lábaik gyengén fejlettek, vaskos testük C alakban görbült, fartoldalék hiányzik,
talajban vagy korhadó növényi anyagokban fordulnak elő (cserebogarak, ganéjtúrók, szarvasbogarak).
Cucujiform lárvák: lábaik rövidek, testük lapított, szájszerv előreálló, a fartoldalékuk van, amely változatos
alakú (lapbogarak, bíborbogarak).
Apod lárvák: lábaik, szemeik, fartoldalékuk erősen redukáltak (vagy hiányozhatnak is) testük hengeres, növényi
szövetekben élnek (pl. cincérek, ormányosbogarak).
A bogarak bábja szabad báb (pupa libera), a bábban a testfüggelékeik nem tapadnak a testhez, hanem szabadon
állnak. Ez azt eredményezi, hogy az imágó testfelépítése már a bábon is többé-kevésbé felismerhető. Ritkán
múmiabáb (pupa obtecta) is előfordulhat pl. katicabogarak esetében. A múmiabábnál a testfüggelékeknek csak a
körvonala látszik a báb kültakaróján.
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30. ábra. Bogár lárvák
1. Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 2. fenyves díszbogár (Calcophora mariana), 3. orrszarvúbogár (Oryctes
nasicornis), 4. futóbogár (Carabus sp.), 5. cicindéla (Cicindela sp.), 6. közönséges dögbogár (Silpha obscura),
7. (Agriotes sp.) 8. holyva (Staphylinus sp.). 9. porva (Trogoderma sp.)
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A talaj biodiverzitás jelentősége
Földi környezetünkben a talaj kettős funkciót ölt be. Önálló természeti képződmény, amely a földi szférák –
fizikai, kémiai és biológiai folyamatok sokaságában megnyilvánuló- kölcsönhatásainak eredménye, színtere
illetve közvetítője. Természeti erőforrás, amely a napenergia, a légkör a domborzat a felszíni és a felszín alatti
vízkészlet, illetve a biológiai erőforrások hatásait transzformálva nyújt és biztosít termőhelyet a növények
számára, így a földi biomassza legfontosabb természeti tényezője. (Barati, S. 2002)
A talaj folyamatosan megújuló természeti erőforrás, amelynek védelme, okszerű kezelése alapvető emberi
érdek. Amit a talajjal teszünk, magunkkal tesszük.3 A talaj–növény–állat–ember sorsa összefügg; a talaj
hiányosságai a rajta termő növény, s az azt fogyasztó állat és ember egészségén tükröződik (Kádár, 1992, 1995).
A talaj védelme több területre kiterjedően valósítható meg, de közvetve vagy közvetlenül is, a talaj megújuló
erőforrásként való hasznosítása a talaj élővilág biodiverzitásának megőrzésével és zavartalan müködésével
biztosítható, tartható fenn hosszabb távon. A talaj biológiai képződmény. A talajbiodiverztás megőrzése a
záloga a talaj képződésének, és talajszerkezet alakításának, a talaj termőképesség alakulásának, a leromlott
(degradálódott) és szennyezett talaj bioremediációjának4.

31.
ábra Állatok járatai a Tokaj hegy oldalában (fotó: Pénzesné Kónya Erika)
Kérdések, feladatok
1. Edafon fogalmát határozza meg!
2. Milyen szempont szerint csoportosítjuk a mikro-, mezo- és megafaunát?
3. Miért fontos a talaj biodiverzitásának megőrzése?
4. Miért fontos ismerni a talajban élő állatok és növények életmenetét, szaporodását?
5. Mi a pupa libera?
6. A talaj mezofauna 4 taxonját nevezze meg!
7. Milyen fajok, mely csoportok népesítik be a szikes talajokat, mondjon példát!
„Az a nemzet, mely elpusztítja a talaját, önmagát pusztítja el.” (Franklin D. Roosevelt1920-as, 1930-as évek)szerint: „Ha a talajaink
erodálódnak nekünk is mennünk kell. Hacsak nem találjuk meg a módját hogyan élhetünk a nyers sziklán.” (Arthur Neville Chamberlain
brit konzervatív politikus).
4
A bioremediáció a szennyezett talaj, (talajvíz, felszíni víz, vagy felszíni víziüledék) környezeti kockázatának csökkentése biológiai
módszerekkel. A bioremediáció olyan technológia, amely élő sejtek vagy szervezetek, esetleg azok valamely termékének (pl. enzim)
biogedradációs, bioakkumulációs vagy biológiai stabilizálóképességét állítja a technológia középpontjába.
3
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8. Milyen felépítésűek az eruiciform lárvák?
9. Nevezzen meg 4 fontos talajlakó csoportot, amelyek a talaj alsóbb szintjein (sötétben) élnek!
10. Jellemezze a Collembola csoportot!

10. 11. Talajtípusok, talajosztályozás
10.1. 11.1. Nemzetközi talajosztályozási rendszerek
A talaj egyik alapvető tulajdonsága, hogy 4 dimenziós kontinuum (…ábra). A talajokat jellemzi, hogy a tér
három irányában, és időben is eltérő mintázatokat alkotnak. A három dimenziós talajmorfológiai jellemzők
mellett a genetikai kapcsolatok is elengedhetetlenek.
Nemzetközileg is használt rendszerek:
USDA (USA)
következetes, egyértelmű, tartalmazza a talajok egyértelmű, meghatározásához szükséges összes irányelvet,
minden talaj besorolható. Hátránya az, hogy a sok szempontot figyelembe vevő módszertan miatt kissé
bonyolult. „Keys to Soil Taxonomy, ninth edition 2003.” (United States Department of Agriculture)
6 hierarchikus szint
order - rend
suborder - alrend
great group - főcsoport
subgroup - alcsoport
family - család
series - sorozat
WRB (FAO) World Reference Base for Soil Resources
Az USDA rendszer (8th edition-ból) több elemét átvéve, ahhoz egyre hasonlóbbá válik, de nem olyan erősen
hierarchikus,hagyományos elnevezéseket megőrzi 3 hierachiaszintet különböztet meg: major soil groups (28)
soil units (153)soil subunits
Az összes talajtípus meghatározására alkalmas
http://www.fao.org/ag/agl/agll/key2soil.stm
Szerves feltalaj (epipedon, topsoil) szintek:
Feltalaj:
szerves talajszintek: „H”, „L”, „O”,
ásványi „A”
antropogén ráhordás „Y”
Altalaj:
kilúgzási „E”,
felhalmozódási „B”
átmeneti „AC”, „AG”, „BC”
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Talajképző kőzet:
laza, mállott alapkőzet „C”
alapkőzet állandó vízhatás alatt „G”
kemény, nem mállott kőzet „R”
a talajképződéstől nem érintett, a szubsztráttól eltérő kemizmusú alapkőzet
WRB diagnosztikai talajszintek
Histic (H) szint: 20-40 cm vastag,
szerves talajszint, térfogattömege < 1tonna/m3, szervesanyag-tartalom>20%, állandó vízhatás alatt, tőzeg, kotu
L szint: bomlatlan szervesanyag szint
(lombavar)
O szint: félig bomlott szerves anyag szint
Nemzeti rendszerek: orosz,
német,
francia,
kanadai,
brit,
ausztrál,
magyar
Pedon: A talajok meghatározásának 3 dimenziós egysége (…ábra)
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32. ábra: Pedon szerkezete

33. ábra: Talajosztályozás szempontjai (Novák 2005)

10.2. 11.2. Talajképződés során lejátszódó fontosabb folyamatok
Podzolosodás
Az alapkőzetből érkező savas szerves anyagok fokozatosan kezdik érvényesíteni hatásaikat.
Ahogy a kilúgozás, az agyagosodás majd az agyagbemosódás folyamata halad előre úgy válik
a savanyúságot előidéző alom összetétele is mind savanyúbbá. A savanyodás hatására az
agyagok kezdenek szétesni.
A bomlás termékei a kovasavak, amorf formában visszamaradnak az A–szintben, míg a
vas és az alumínium ionos, vagy komplex kötésben levándorol a felhalmozódási B–szintbe. A
pdzolosodás innen ismerhető fel helyszíni mérésekkel is, rögtön látható az erős textúra átaléakulás: az A-szint
piszkosfehér, míg a B-szinten inkább vörösesbarna vagy barnásfeketeszínek dominálnak.
Ha a közegünk lúgos, akkor a folyamat ugyanígy végbe mehet, csak azt szologyosodásnak hívjuk és a szikes
területeken fordul elő.
Glejesedés
Anaerob redukciók eredménye a jelenség, ami a vízzel borított felszínről-, vagy akár a
talajvízszinttől is indulhat. A redukciót kémiai és mikrobiológiai folyamatok egyaránt kiválthatják.
A kékesszürkés glejszinteket rendszerint követi egy vöröses szint is, ami az időszakos oxidatív környezetre való
utalás nyoma.
A vas mellett a redoxi folyamatok kiterjednek a nitrogénvegyületekre, a mangánionokra
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és a kénvegyületekre.
Csernozjomképződés
A humuszanyagok felhalmozódása, a kedvező, morzsalékos szerkezet kialakulása, valamint
a kalciummal telített talajoldat kétirányú mozgása a jellemző, és amely egy ősi füves növénytakaró alatt
bekövetkezett talajképződés eredményei. Jellegzetes humuszosodást mutat.
Az aerob baktériumok által termelt és elhalásuk után képződő huminsavak a talajoldat kalciumionjaival
humátokat képeznek. A folyamat erőssége a mélység függvényében csökken, így a humusztartalom fokozatosan
csökken lefele haladva. A szelvényen belüli szervesanyag-eloszlást a talajban lakó állatok talajforgató hatása
befolyásolja. Előfeltétele a füves növénytakaró, a talajba jutó szerves anyag baktériumos lebontása, a gyengén
lúgos vagy semleges kémhatású talaj, a kalciumban gazdag talajoldat, valamint olyan víz-, levegő- és
tápanyagviszonyok, amelyek a biológiai tevékenységnek kedveznek.
Kovárványosodás
Homokon kialakult talajok jellemző folyamata. A homokban a lefelé mozgó híg talajoldatokból kicsapódó
anyagok nem összefüggő halmozódási szinteket hoznak létre, hanem egymás alatt ismétlődő rétegeket. A
jelenség csak ott léphet fel, ahol a homok
10%-nál kevesebb leiszapolható részt tartalmaz, nem karbonátos és nem glejes.
A gyengén löszös homokokban a finom frakció aránya szerint mind közelebb képződnek
a csíkok és mind vastagabbak, majd egy határon túl a felhalmozódási szint összefüggő réteget
alkot.

10.3. 11.3. Talajosztályozási rendszerek
Hazánk talajtakarója sokszínűséget mutat, ami a talajok gazdasági értékében is érvényre
jut.
A talajok sokoldalú feltárásának előfeltétele a rendszerezésük. A természettudományi alapokon nyugvó
talajosztályozási rendszert genetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszernek nevezzük.
A genetikai a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai a típusok
alkotják az osztályozás egységeit, ezen osztályozáson belül különböző szintek léteznek: főtípus, típus, altípus,
változatok, helyi változatok és talajcsoportok. A talajföldrajzi a földrajzi törvényszerűségeket szem előtt tartva
egyesíti a típusokat a főtípusokban.
Az osztályozás alapját a talajon magán felismerhető folyamattársulások alkotják. A talajban lejátszódó
folyamatok ellentétpárokat alkotnak, melyek egymással dinamikus egyensúlyban vannak. Az egyensúly
eltolódhat egy másik folyamat javára, mely eltolódás lehet periódikus, szakaszos, de lehet állandó is.
Talajban ható legfontosabb folyamatpárok:
• Szerves anyag felhalmozódása - szerves anyag elbomlása
• A talaj benedvesedése - és kiszáradása
• Kilúgozás - sófelhalmozódás
• Agyagosodás - podzolosodás
• Agyagvándorlás - agyagkicsapódás
• Oxidáció - redukció
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• Savanyodás - lúgosodás
• Szerkezetképződés - szerkezetromlás
• Talajerózió - szedimentáció
• Felmelegedés - lehűlés
• Duzzadás - zsugorodás
E folyamatpárok egymáshoz kapcsolódva képeznek folyamattársulásokat, melyek a talajosztályozás alapját
képezik. Épp ezért egy talajtípusba azok a talajok kerülnek, amelyek egyazon folyamattársulással jellemezhetők,
amelyek csakis hasonló környezeti tényezők együttes hatására jöhetnek létre, így a talajfejlődés során hasonló
utat járhatnak be. A talaj főtípusa az osztályozás magasabb egysége, amit a rokontípusok egyesítésével alkotható
meg.
Mindenkor azokat a jellegeket, folyamatokat és ezek erősségét vesszük alapul, amelyek
az adott talajtípus termékenysége szempontjából a legnagyobb befolyást gyakorolják.
A Magyar nemzeti talajosztályozási rendszer (Stefanovics 2003)
Váztalajok
E főtípusba azok a talajok tartoznak, melyek képződésébe a biológiai folyamatok feltételei
csak kis mértékben vagy rövid ideig adottak. A korlátozottság lehet a talajképző kőzet tulajdonságainak
következménye, vagy származhat a felszín állandó, gyors változásából, így a talajképződés folyamatához nem
áll rendelkezésre elegendő idő.
Köves sziklás váztalajok
Hegyvidékek jellemző talaja. Itt még az aprózódás és mállás nem annyira előrehaladott,
hogy a növényzet megtelepedéséhez elegendő vizet tudjon szolgáltatni a talaj. Ott találhatók
kiterjedten, ahol a talajpusztulás erőteljes a szél és a víz szállítása végett. A talajréteg általában
10 cm-nél vékonyabb és sziklás foltokkal váltakozva fordul elő.
Kavicsos váztalajok
A jelenkori vagy régebbi folyók árterein, teraszain, törmelékkúpjain találhatók. Kavicstartalmuk olyan nagy,
hogy lehetetlenné teszi a talaj jó vízgazdálkodást és tápanyag-szolgáltató képességet. Szelvényeiben a tiszta
kavicsszinteket egy vékonyabb-vastagabb iszaptakaró fedi, ami vagy hullóporos-, vagy folyóvízi eredetű és ez
szabja meg, hogy a kérdéses talaj váztalaj-e vagy sem. A dunántúli, nagy kiterjedésű kavicshátakon jellemző,
ahol váltakoznak a barna erdőtalajokkal.
Igen fontos kritériuma a váztalajok elhatárolásának a földes rész és a kavics aránya egységnyi
térfogatban. 50%-nál kisebb kavicstartalom lehetőséget ad a talajképződésre, efelett
azonban csak váztalajok képződhetnek.
Földes kopárok
Itt már nincsenek tömör kőzetdarabok, az erózió végett a felszínt laza üledékek borítják,
így itt a talajképződést az állandó változás akadályozza, holott a megfelelő anyag rendelkezésre áll a kellő
mennyiségben. A humuszosodás a talajszelvényt egészen kicsiny részen érinti.
Karbonáttartalom alapján a nem karbonátos és a karbonátos földes kopárokat különítjük el. A
talajréteg itt is kevesebb 10 cm-nél.
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Futóhomok és jellegtelen homoktalajok
Ide sorolt minden olyan képződmény, amelyen még nem ismerhetők fel határozottan a
talajképződés bélyegei, a humuszosodás, a szervetlen anyagok átalakulása, vándorlása, felhalmozódása.
Növényzet nem tud megtelepedni rajtuk mivel a tápanyagszállító képességük
rossz. Kevés kolloidtartalmuk végett könnyen kiszáradva mozgásba lendülnek „elfutnak” :-).
Az tipizálásuk ugyancsak karbonáttartalom alapján történik, vannak karbonátos és nem karbonátos
homoktalajok, valamint lepelhomokok. Ez utóbbiak alatt 1-2 m mélységben iszapos, löszös, vagy eltemetett
humuszos üledék található.
Változataik az osztályozottságuk, valamint az ásványi összetétel szerint történik. Az
előbbi alapján léteznek durva- és finomhomok-változatok, az utóbbi esetben pedig a szilikáttartalom szerint
csoportosítunk, így léteznek szilikátokban (kvarcban) gazdag (< 20%), közepesen gazdag (5-20%) és szegény
homoktakarók (> 5%). További osztályozás a humusztartalom és a hidrológiai jellemzők szerint történik. 0,5%nál kisebb humusztartalomnál beszélünk humuszszegény, 1% felett gyengén humuszos homoktalajokról. Ha a
talajvíz 4m-nél mélyebben helyezkedik el, akkor mélyen fekvő-, ha 1-2 m között, akkor közepesen fekvő, ha
felszín- közelben > 1 m-nél, akkor igen közel fekvő talajvizű változatokat különböztetünk meg.
Humuszos homoktalajok
Ebben az esetben a humuszos szint morfológiailag felismerhető, de talajképző folyamatok
egyéb jele nem mutatkozik. Humusztartalom < 1%, a réteg vastagsága > 40 cm. Termékenysége jobb a
futóhomokénál, a jobb víztartó képesség miatt, a tápanyag-szolgáltatásuk gyenge.
Léteznek karbonátos és nem karbonátos szelvényeik. A harmadik altípus a kétrétegű homok,
amelynek szelvényében a felszíni humuszrétegen kívül a homok alatt iszapos, löszös,
vagy humuszos réteg található, max. 2 m mélységben. Változataik a humuszréteg vastagsága
alapján: sekély humuszrétegű (0-20 cm) és a közepes humuszrétegű (20-40 cm).
Kőzethatású talajok
Erre a típusra az erőteljesebb humuszosodás-, valamint a talajképző kőzettől eltérő szervesásványi kolloidok
kialakulása jellemző. Kismértékű bennük a kilúgozás.
Humuszkarbonát talajok
Jellemzőjük a laza, üledékes, szénsavas meszet tartalmazó talajképző kőzet, ami morzsás
vagy szemcsés szerkezetű, 2-5% szerves anyagot tartalmazó, 20-50 cm mély humuszréteg.
A kilúgozás mértéke elenyésző. E talajtípus humuszos szintje és a talajképző kőzet felé rövid az átmenete.
Löszös és márgás területeken fordulnak elő.
Vízgazdálkodása gyenge vagy közepes, mert a szerves anyagokat tartalmazó réteg viszonylag vékony.
Tápanyag-gazdálkodásuk közepes vagy jó, amennyiben több szerves-anyagot tartalmaznak és humuszszintjük
mélyebb.
Általában más talajtípusok között fordulnak elő, ahol a talajképző kőzet a lepusztulás végett a felszínre került,
majd a további erózió mérséklődött vagy leállt. A humuszréteg szerves anyag tartalma szerinti változataik:
gyengén humuszos (> 2%), közepesen humuszos (25%), erősen humuszos (< 5%). A humuszréteg vastagsága szerint: sekély humuszrétegű
(> 40 cm), közepes humuszrétegű (< 40 cm).
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Redzina talajok
A tömör, szénsavas meszet tartalmazó kőzeteken alakulnak ki, ahol a kőzet málladéka kevés szilikátos anyagot
tartalmaznak. Nálunk redzina mészkövön, tömör márgán és dolomiton található.
Erős humuszosodás és csekély kilúgozás jellemzi. A legtöbb redzina-szelvény sekély termőrétegű és köves, e
területek talajtakarója igen változatos. A típusai az anyakőzet tulajdonságain alapul:
Fekete nyiroktalajok
A tömör nem karbonátos, eruptív kőzetek málladékán képződött talajok tartoznak ide.
Jellemző rájuk az erős humuszképződés, a gyenge kilúgozás, a közel semleges kémhatás és a
szemcsés szerkezet. Általában andeziten, bazalton és ezek tufáin fordulnak elő. A név utal a
talajok agyagtartalmára, az agyag minőségére és az erőteljes humuszosodásra.
Vízgazdálkodásuk és mikroklímájuk szélsőséges, ami lehetetlenné teszi a jobb faállományok
kialakulását.
Fekete redzina: tömör karbonátos kőzetek, melyek kevés agyagos és kísérőanyagot tartalmaznak, málláskor
aprózódnak, és ezek az apró kőzettörmelék darabok tapadnak össze a mész által kicsapott humuszanyagok
hatására. Jó szerkezetű, morzsás, szervesanyag tartalma elérheti a felszín közelében a 30-40%-ot, gyengén lúgos
pH-ju.
Barna redzina: a fekete redzinával ellentétben olyan tömör, esetenként könnyen porló, sok szénsavas meszet
tartalmazó anyakőzeten képződik, ahol annak mállása során szilikátok is képződnek vagy szabadulnak fel, így
az agyagos rész hatására a humuszos
szint színe már nem fekete, hanem feketésbarna vagy vöröses. Vörös agyagos redzina: itt az anyakőzetet kísérő
vörösagyagok is szerephez jutnak. A mélységgel párhuzamosan egyre inkább a vörösagyagok tulajdonságai
kezdenek érvényesülni, ami szerkezeti változásokat
is maga után von.
Barna erdőtalajok
E típusban a mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások
a talajok kilúgozását, elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki. Humuszosodás
formája háromféle lehet: mull, moder és mor. A mull-nál a humuszosodás előrehaladott, a növényi szerkezetek
nem ismerhetők fel.
Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalaj)
A humuszosodáshoz és a kilúgozáshoz csak az erőteljes agyagosodás és a gyenge savanyodás
járul. A humuszos A-szint általában 20-30 cm vastag, színe barnás, szerkezete morzsás
vagy szemcsés, kémhatása közel semleges, porozitása jó.
Átmenete az alatta fekvő felhalmozódási szint felé diffúz, de rövid. E szint barna, vöröses
árnyalatú, agyagtartalma kevéssé tér el a kilúgozási szinttől, szerkezete szemcsés vagy diós.
Kicserélhető kationok közül a Ca a domináns. Mikroszerkezete pelyhesen összeállta agyagos
részeket mutat, amelyek összetapasztják a meglévő elsődleges ásványokat. A humusz típusa
erdőben televény1, humusztartalma 6-8% is lehet, ami szántóföldi művelés során 2%-ra
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is apadhat.
Vízgazdálkodásuk és tápanyag-ellátottsága kedvező, vízáteresztő képességük közepes,
víztartó képességük jó, nem erodált szelvényekben a N és P is közepes a K pedig jó. Területük
általában a barna erdőtalajok szárazabb szigeteire, medencékre vagy déli kitettségű lejtőkre és
a csenozjom területek szomszédságára korlátozódik. Három típusa.
Változataik az 1%-nál nagyobb szervesanyag-tartalom mélységével adhatók meg. Ez
alapján léteznek sekélyen (> 30 cm), közepesen (30-40 cm) és mélyen (< 60 cm) humuszos
szelvények. Humusztartalom alapján léteznek gyengén (> 1,5%), közepesen (1,5-3%) és erősen
(< 1,5%) humuszos változatok. Az erodáltság mértékében pedig: gyengén, közepesen és
erősen erodált talajokat.
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj
A humuszosodás, a kilúgozás és az agyagosodás folyamatit az agyagos rész vándorlása
és közepes mértékű savanyodása kíséri. Felismerhetők a szintekre tagolódás, a kilúgozási
szint fakó színe és a sötétebb agyaghártyás felhalmozódási szint.
Az agyagmérleg alapján az A-szintből kimosódott agyag több, mint a kőzetből örökölt és
a képződött agyag összegének 15%-a. Az agyagvándorlás a felhalmozódási szint
szerkezeti elemein észlelhető sötétebb színű és viaszfényű agyaghártyákról ismerhető fel. A
kilúgozási szint ásványi része fakó sárgásszürke vagy barnásszürke. Szerkezete száraz, poros,
vagy leveles. Nagy különbség van a telített és a száraz talajok színei között.
Televény: amikor a talajra jutó szerves anyag erősen humuszosodott és az ásványi résszel jól egybeforrt.
Típusos barnaföld: löszön vagy löszszerű üledéken esetleg bázikus vulkáni üledékek málladékán és agyagos
tengeri üledékeken képződik. Humuszos szintjük kb. 30 cm a felhalmozódási szint pedig 40-50 cm. Szénsavas
meszet ezekben a szelvényekben nem találni.
Regradált barnaföld: kimutatható karbonát van jelen, ami eres formájú mivel a régi gyökérhálózatban
kristályosodik. A pH-ja semleges, enyhén lúgos. Kialakulását elősegíti az erdő felváltása szántóföldi
műveléssel.
Mélyben kovárványos barnaföld: a felhalmozódásiszint két részre bontható,ahol az első szintösszefüggő
agyagosodottréteg, a másodikban azagyag kovárvány-csíkokbanválik ki. Ez az altípusáltalában kétrétegű
talajképzőkőzeten alakul ki.
A felhalmozódási szintig az átmenet diffúz, de gyors. Színe sötétebb, vöröses. Több agyagot tartalmaz így
szerkezete diós, szárazon hasábos, gyakran vaskiválások díszítik. A kilúgozási szintből a felhalmozódási szintbe
elsősorban szmektitek mozdulnak
el.
Vízgazdálkodásuk kedvező, vízvezető képességük kielégítő, víztároló képességük jó. A
kilúgozási szintben a hasznosítható vízmennyiség nagyobb, mint a felhalmozódási szintben.
Tápanyag-gazdálkodása közepes. Nitrogéntőkéjük függ a humusztartalomtól és ezért szegényes.
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P tartalmuk közepes, K-ellátottság jó. Hazánkban legnagyobb kiterjedésben a dunántúli
dombos vidékeken található. Három altípusa:
Elkülönítésük a termőréteg vastagsága alapján történik: sekély és közepes termőrétegű szelvények ismertek.
További elkülönítés az 1%-nál nagyobb szervesanyag-tartalom mélységével adhatók meg.
Ez alapján léteznek sekélyen (> 30 cm), közepesen
(30-40 cm) és mélyen (< 60 cm) humuszos szelvények. Humusztartalom alapján léteznek gyengén (> 1,5%),
közepesen (1,5-3%) és erősen (< 1,5%) humuszos változatok.
Az erodáltság mértéke alapján lehet gyengén, közepesen és erősen erodált talajokat. A talajsavanyúság
szempontjából savanyú és gyengén savanyú talajokról beszélünk.
Podzolos barna erdőtalajok
A humuszosodás, a kilúgozás, az agyagosodás, valamint az agyagbemosódás folyamata
mellett a podzolosodás, az agyagos rész szétesésének jelei is mutatkoznak, és a savanyodás
(pH 5,5-6,2) erőteljes bennük. Ha a fent már ismertetett viszonyszám kisebb, mint 1,5, akkor erről a talajtípusról
beszélünk. A kilúgozási szint kifehéredik, majd pedig a felhalmozódási szintben fellépő rozsda színű szabad
vas-oxihidrátok alakjában jelentkezik.
A vízgazdálkodása: az A-szint tavaszi és nyári nedvességtartalma nagy különbséget mutat,
a B-szintben nem mivel nagy az agyagtartalom így nagy a holtvíztartalom is. A növényzet
elsősorban az A-szintre vannak utalva. Tápanyag-gazdálkodása: rossz N és P ellátottság.
Altípusai a podzolosodás mértékével adhatók meg, így léteznek erősen podzolos, közepesen
podzolos és mélyben kovárványos barna erdőtalajok. (lásd. fentebb.)
Pangó vizes barna erdőtalajok
A humuszosodás, a kilúgozás, valamint az agyagbemosódás, az agyagszétesés folyamata
mellett a redukció jelensége is társul és a savanyodás erőteljes mértéket ölt az egész szelvény
mentén. A pH érték ritkán kisebb 6-nál és mind a hidrolitos, mind a kicserélhető savanyúság jelentős,ez utóbbi
mobilizált Fe és Al-hez köthető. Szürkén márványozott a felhalmozódási szint és ez követhető a
gyökérhálózaton keresztül, ami mind a redukció következménye.
Vízgazdálkodása kedvezőtlen (telítettség 40 és 20 V%), ami a felhalmozódási szint
duzzadóképességének köszönhető, így a gyengén porózus rétegeket még inkább elszorítja a
vízáramlástól. A mélyebb talajszinteken alig van éves talajnedvesség-tartalom változás. Az ingadozás a felső 80
cm-re korlátozódik. Tápanyag-gazdálkodása hasonlóan kedvezőtlen, mert kevés az N felhalmozódás, kevés a P,
és a K is.
A típusos agyagbemosódásos talajoknál a kilúgozási és a felhalmozódási szintek agyagjellemzői között nincs
különbség, így a molekuláris viszonyszámok hányadosa 1 körüli. A gyengén podzolos talajnál már eltérő
viszonyszámok mutatkoznak a két szint között, de ez nem haladja meg az 1,5-es hányadost.
Mélyben kovárványos agyagbemosódásos barna erdőtalaj alsó szintje kovárványcsíkokra
oszlik a kétrétegű talajképző kőzet miatt.
Altípusok: Ha a másodlagos ásványok megbomlása a podzolosodás értéket, azaz a kilúgozási
szint agyagos részének molekuláris viszonyszámát meghaladják és 1,5-nél nagyobbak
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a felhalmozódási szint hasonló értékeinél, akkor podzolos-, különben agyagbemosódásos
pangóvizes barna erdőtalajról beszélünk.
Csernozjom talajok
A humuszanyagok felhalmozódása, a kedvező, morzsalékos szerkezet kialakulása, valamint
a kalciummal telített talajoldat kétirányú mozgása a jellemző, és amely egy ősi füves növénytakaró alatt
bekövetkezett talajképződés eredményei.
Humuszosodás az aerob baktériumok által termelt és elhalásuk után képződő huminsavak
a talajoldat kalciumionjaival humátokat képeznek. A folyamat erőssége a mélység függvényében csökken, így a
humusztartalom fokozatosan csökken lefele haladva. A szelvényen belüli szervesanyag-eloszlást a talajban lakó
állatok turbáló hatása befolyásolja. Előfeltétele a füves növénytakaró, a talajba jutó szerves anyag baktériumos
lebontása, a gyengén lúgos vagy semleges kémhatású talaj, a kalciumban gazdag talajoldat, valamint olyan víz-,
levegő- és tápanyagviszonyok, amelyek a biológiai tevékenységnek kedveznek.
Mészlepedékes csernozjom talajok
A Duna-völgy jellegzetes talajképződménye, nevét a 30-70 cm között jelentkező mészlepedékről kapták. A
lepedékes réteg világos színű és könnyen szétesik elemeire. E lepedékcsík a talaj sajátos dinamikájának
következménye, ahol a mész kioldódás és kicsapódás felváltva történik a szelvény mentén. A kilúgozás a
csapadékosabb őszi-tavaszi időkhöz, míg a lepedékképződés a száraz nyárhoz köthető. A szántott réteg Asz
leromlott szerkezetet mutat. A feltalaj kémhatása semleges, vagy gyengén lúgos, humusztartalma 3-4%. A
szénsavmész tartalom vagy teljesen hiányzik, vagy nagyon alacsony.
A B-szintbe az átmenet fokozatos és egybe esik a lepedékréteggel. Humuszgazdagsága
kisebb, így világosodik és nő a mésztartalom is. Szervesanyag-tartalma 1% alá csökkent.
Vízgazdálkodása igen jó, mert kitűnő a víztározó képessége és a vízáteresztő képessége.
A talaj tápanyag-ellátottsága is kedvező a jó N, P és K szolgáltató képesség miatt.
Altípusai a sófelhalmozódás első jelei alapján, részben pedig a talajképző kőzet szerint határolhatók el
egymástól.
A humuszréteg vastagsága szerint léteznek, sekély közepes és mély humuszrétegű változatok.
Humusztartalom szerint vannak, gyengén-, közepesen gazdag és humuszgazdag típusok.
A karbonátos szint mélysége szerint megkülönböztetett a karbonátos változat (20-60 cm), a közepes mélységben
karbonátos (60 cm alatt) változatokat.
További csoportosítások a talajpusztulás mértéke alapján történhet és/vagy a sók minősége alapján.
Típusos mészlepedékes csernozjom, azokon a löszféleségeken található, amelyben a durva por az uralkodó, pl. a
Mezőföldön, a Tolnai dombságon, Pécsi síkságon, Kiskunságban. Alföldi csernozjomok olyan lösszerű
üledékeken fordulnak elő, amelyek több agyagos részt
tartalmaznak, de humusztartalmuk nagyobb az előbbi típusnál. Mélyben sós mészlepedékes csernozjóm,
szelvényében a vízben oldható sók mennyisége a B-szint alsó felében vagy a talajképző kőzet határán <0,1%. A
Na kiválások miatt a szerkezet tömöttebb.
Szikes talajok
A szikes talajok tulajdonságaiban döntő szerep jut a talajban felhalmozódott sóknak, melyek
lehetnek oldott állapotban, de előfordulnak kristályos fázisban is, a Na gyakran ionos formában
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a kolloidok felületére adszorbeálódik. A Na e három formájának milyensége és mennyisége határozza meg a
szikes folyamatok jellegét és a talaj tulajdonságait.
A szikesség mértékének növekedésével romlik a talaj termékenysége, mivel romlanak a fizikai kémiai
tulajdonságok a növények természetes feltételei.
Na hatására a szerves anyagok mobilizálódnak így a humuszos szint elfolyósodó anyaga a repedések mentén a
mélyebb rétegek felé áramlik. A kilúgozás elhanyagolható jelenség, mivel a szikesek száraz helyek
jellegzetességei, így itt nagyobb a kipárolgás, mint a bejutó csapadék. Az esetleges csapadék pedig képtelen a
talaj rossz vízgazdálkodása végett lehatolni.
A sófelhalmozódás oka az arid, szemiarid klíma, valamint a felszínhez közel lévő talajvízszint.
A csapadék kevés, hogy a mállástermékek sóit a víz elmossa, ezek csak a felszín közelben
vándorolnak le vagy fel, az időjárásnak megfelelően. Hazánkban és a mérsékelt égövön
a talajvízszint okozza az igazi problémát.
A párolgás során a kapillárisokon keresztül víz áramlik felfelé, a vízben levő sók pedig
sorra kicsapódnak, betöméynednek. A kevésbé oldódó Ca és Mg sók kikristályosodnak, így
megnő a talajoldatban a Na töménysége. Mivel a párolgás mértéke évszakos eloszlású, így a
szikesek önálló sódinamikával bírnak.
A felhalmozódott sókat a kationok és az anionok minősége és aránya alapján különböztetjük
meg. Lehetnek Ca, Mg, Na sók, illetve ezen belül kloridok, szulfátok, vagy karbonátok.
A legártalmasabb a nátriumos és a karbonátos sófelhalmozódás.
Szoloncsák talajok
E típus felső szintjeire a vízben oldható nátriumsók felhalmozódása a jellemző, szelvényfelépítése nem mutat
erős tagolódást. Az Na-al telített kolloidok fizikai tulajdonságaik kedvezőtlenek, kémhatásuk erősen lúgos. A
talajszelvény egyhangú, homogén. A sók mennyisége már a feltalajban 0,5% körüli. A vízben oldott sók nagy
része szóda, ritkább esetben konyhasó, vagy Na- és Mg-szulfát. Már a feltalaj szénsavas meszet tartalmaz, ami a
mélység függvényében rohamosan nő (30-60%). Száraz időben a felszínen az ún. szikvirágok jelennek meg, ami
sóvirágzást jelent.
Az oldott sók nagy része nátriumsó, ami a humuszokkal Na-humátot képezve elmosódik.
Szerkezete tömött, szárazon repedező, nedvesen lefolyósodó. Kémhatása erősen lúgos,
pH > 9. Vízgazdálkodásuk igen kedvezőtlen. Kevés humuszanyag-tartalma miatt tápanyag-szolgáltató
képessége is rossz.
Három altípusa ismeretes: a karbonátos szoloncsák talaj, amelyben a vízben oldott sók
több, mint 20%-a karbonát és hidrogénkarbonát. Karbonát-szulfátos szoloncsák talaj,
amelyben a vízben oldott sók anionjainak legalább 50%-a szulfát. A karbonát-kloridos altípus
sóinak 30%-nál több klorid van jelen a karbonátok mellett.
Réti szolonyec talajok
Nátriumsók koncentrációjának maximuma a szelvény mélyebb részeire esik. A felső részen kevés az oldott só.
Az A-szint 15 cm-nél vékonyabb, világos szürkésbarna színű, poros vagy lemezes szerkezetű. Kémhatása
semleges körüli, dőlhet gyengén mindkét irányba.
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2-3% humuszt tartalmaz és többnyire karbonátmentes. A felhalmozódási szint több
agyagot tartalmaz, színe sötétszürke, oszlopos elrendeződésű és itt halmozódik fel az Na is.
Nedvesen ragadós, alsó felében barna vasas foltok vannak, itt-ott vasborsokkal.
Vízgazdálkodása kielégítő, mert a felső szint lehetővé teszi a csapadékvíz elszivárgását.
Tápanyag-gazdálkodása függ a humuszellátottságtól. N és K szolgáltatása jó. P ellátottság közepes.
A Hortobágyon és a Kőrösök táján fordul elő. A só felhalmozódási szint mélysége befolyásolja a növényzet
kialakulását, így az altípusok is a szolonyecesedési szint alapján különíthetők el egymástól.
Kérges szolonyecekben az A-szint vastagsága > 5-7 cm. Közepes szolonyecekben < 820 cm. Mély szolonyecekben a B-szint 20 cm-nél mélyebben van. A vízben oldható sók minősége alapján
elkülöníthető a karbonátos, szulfátos és kloridos változatok. Felosztás történhet még a szologyosodás erőssége
szerint, aszerint, hogy a kovasavpor összefüggő réteget képez vagy sem.

10.4. 11.4. Feladatok, kérdések
1. 1.Milyen nemzetközi talajosztályozási rendszerek vannak?
2. 2.Melyek az USDA osztályozás jellemzői?
3. A genetikai talajosztályozás mennyiben különbözik a nemzetközi rendszerezésektől?
4. 4.A magyarországi genetikai talajosztályozásban milyen főtípusokat ismerünk?
5. Hasonlítsa össze a szikes talajok típusait!
6. Hol található Magyarországon nagyobb területen szikes talaj?
7. Az erdőtalajok típusainak kialakulása milyen tényezőktől függ?
8. Készítsen egy táblázatot térképi adatbázisokból a saját lakóhelye talajairól!
9. Jellemezze a rendzina talajt!
10.

Talajerózió ellen hogyan védekezhetünk?

11. 12. Az ökológia alkalmazása a mezőgazdaságban
Az ökológiai ismeretek, az ökológia tudományos eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása a
fenntartható mezőgazdaság és élelmiszertermelés érdekében az egyik legdinamikusabban fejlődő folyamat
világviszonylatban . Az intenzív, vegyszereken, gépesített technológiákon alapuló intenzív mezőgazdaságot
kezdik felváltani azok a termesztéstechnológiák, melyek hosszútávon képesek megőrizni az agrár
ökoszisztémák egyensúlyát.
Az IFOAM (InternationalFederation of Organic Agriculture Movements /Bio Mezőgazdasági Mozgalmak
Nemzetközi Szövetsége) szerint:
„Olyan mezőgazdálkodás, amely mind gazdasági, mind ökológiai, mind pedig szociális szempontból
egyaránt hosszútávon fenntartható.”
Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikke értelmében az ökológiai
gazdálkodás a mezőgazdasági termelés sajátos formája, amely a termelés során a helyi erőforrásokat és a
természetes folyamatokat részesíti előnyben a külső erőforrásokkal és természetidegen anyagokkal szemben,
ezáltal a gazdaságon belül zárt anyag- és energiaáramlás megvalósítására törekszik. Ennek megfelelően az
ökológiai gazdálkodásban tilos a szintetikus növényvédő szerek, műtrágyák és géntechnológiával módosított
szervezetek felhasználása.
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11.1. 12.1. Intenzív- extenzív mezőgazdaság:
A belterjes vagy intenzív mezőgazdaság az ipari forradalom idején indult fejlődésnek, a mezőgazdasági gépek
hatékonyságának növekedésével párhuzamosan. Az intenzív mezőgazdaság hármas egysége a föld, ráfordítás és
hozam. Hajtóereje egyik oldalról a fosszilis energia, mely a gépek üzemanyagát és a növényvédő szerek,
műtrágyák alapját szolgáltatja, másik részről az egységnyi területen elérhető maximális termésátlag minél
rövidebb idő alatt. Az ökológiai gazdálkodás ezzel szemben megújuló energiaforrásokra, káros
melléktermékek nélkül lebomló, biológiai eredetű növényvédő szerekre, a termőhelyek, a termesztett
fajok, fajták természetes adottságaira, ellenálló képességére, sokféleségére és társítására kell, hogy
támaszkodjon.
Jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő gazdálkodási módszer a világon.
környezetileg leginkább fenntartható mezőgazdálkodási mód
gyakorlat - egészséges, biztonságos élelmiszert biztosít a fogyasztók részére
az egyetlen környezetkímélő gazdálkodási mód, amely szinte azonos tartalmú jogszabályi előírásokon alapul az
egész világon.
jogszabályok előírások vonatkoznak a termék előállításának minden szakaszára az alapanyag termeléstől
élelmiszer elkészítéséig, amely betartását független, a termelést, feldolgozást és forgalmazást állami felügyelet
alatt álló ellenőrző-tanúsító szervezetek ellenőrzik.(Roszik 2009)
A hazai szakmai nyelvhasználatot véve alapul megállapítható, hogy az öko-, bio-, előszavak és az ökológiai,
biológiai jelzők a mezőgazdaságra vonatkoztatva ugyanazt a gazdálkodási formát takarják, ezt erősíti meg az a
tény is, hogy a140/1999(IX.3.)Kormányrendelet már az ökológiai gazdálkodás kifejezését használta.
élesen elkülöníthető a bio élelmiszer az egyéb divatos, de pontosan nem körülírt fogalmaktól:
• Alternatív(=más)
• integrált(=speciális környezetkímélő növényvédelemmel előállított)
• natúr(=természetes),
• reform,
• vegyszermentes
Az ökológiai gazdálkodás különböző irányzatainak közös célja hosszútávon is fennmaradó, egyensúlyban lévő
mezőgazdasági öko-rendszerek kialakítása.
A mezőgazdasági területek is életközösségek, amelybe az ember a termelés érdekében beavatkozik: műveli a
talajt, igyekszik távol tartani a gazdasági szempontból haszontalan növényeket, a kórokozókat és kártevőket.
A természetes ökoszisztémák kis mennyiségű, emberi fogyasztásra alkalmas terményt és gyümölcsöt
szolgáltatnak, de ha nincsenek durva emberi beavatkozások, és nagyobb katasztrófák, akkor hosszú távon
önfenntartóak. A konvencionális agrár ökoszisztéma
ezzel szemben nagy mennyiséget produkál bizonyos terményekből, de szükségszerűen
tiszavirág életű, mivel lerontja a talaj tápanyag és vízháztartását, és külső energiabevitel és szabályozás
hiányában az egyensúly felbomlik a rendszerben. (KOBJAKOV, 1992.)
Számos kutató dolgozott hosszú távú programok kialakításán már az1800-as évek végén is a természeti és a
humán erőforrások megőrzése céljából.
Az I. világháború előtt sikerült szintetikus úton nitrogént előállítani. Ezt használták alapanyagul a háború során
különböző mérges gázok és robbanóanyag előállítására. A háború befejezése után gondoltak a szintetikusan
előállított nitrogén mezőgazdaságban való felhasználására.
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Biodinamikus gazdálkodás
A 20-as években, Németország keleti részén élőgazdák vették észre, hogy szarvasmarháiknál termékenységi
gondok lépnek fel. Az ő kérésükre Rudolf Steiner 12 előadást állított össze,1924-ben amellyel elindította a
biodinamikus mozgalmat.
Lényege:
• biodinamikus preparátumokat használ
• a vegyszerhasználat területén szigorúbb
• kozmikus hatásokat vesz figyelembe.
Rudolf Steiner egy teljességre összpontosított mezőgazdaság képét vázolta fel. Szerinte a mezőgazdasági
üzemet a talaj, a növényzet, az állatok és az ember zárt, szervezett egységeként kell felfognunk,
amelyeknek kölcsönösen ösztönözni kell egymás életfolyamatait.
Az évtized végére száz, az 1940-es évek elejére pedig már ezer mezőgazdasági üzemben dolgoztak a környezetés emberbarát elveket követve.
A permakultúra
(PermanentAgriculture) Ausztráliából indul, Bill Mollison nevéhez fűződik. David Holmgren-nel írta meg a
Permaculture I. (Mollison- Holmgrenn 1975) című könyvet.
A fogalom a Permanent Agriculture angol szavak mozaikszava, vagyis az állandó mezőgazdaság jelentést
foglalja magában.
"A permakultúra kifejezéssel egy integrált, folyamatosan szukcesszíven fejlődő, az ember számára hasznos
növények és állatok ökológiai kapcsolathálózatán alapuló rendszert neveztünk meg.„ (Mollison –Holmgrenn
1975).
„A permakultúra olyan produktív ökoszisztémának a tudatos tervezése és kialakítása, amelyek rendelkeznek a
természetes ökoszisztémák stabilitásával, adaptív képességével. Az embernek és természetes környezetének
harmonikus integrációja, mely biztosítja számára az élelmet, energiát, lakást, valamint egyéb anyagi és szellemi
szükségleteit”. (Mollison,1988.)
Az a szoros kapcsolat, amely a törzsi társadalmak hiedelem- és mítoszvilágában az ember
és környezete között fennállt, napjainkra teljesen eltűnt s így a természeti környezetre vonatkozó tabuk is
megszűntek, tilalmak pedig újabban csak az emberek egymás közötti érintkezésére születtek.
A permakultúrában tulajdonképpen ezen régi “természeti tabuk" feltámasztása történik; a tervezés, kivitelezés
során új alapelvek szerint kell cselekedni, s így a régi dogmák, szabályok átértelmezésére is sor kell, hogy
kerüljön.
Alapelvek
A természetben minden elvett forrásnak ára van, azaz minden kivont energia vagy nyersanyag pótlásáról
gondoskodni kell.
Nem engedhető meg olyan források használata, amelyek egyéb, fenntartható források hozamát tartósan
csökkentik.
Tilos tehát a környezetszennyezés bármely formája.
A tervező számára az a kérdés, hogy miképp használható fel a legjobban,leghatékonyabban az adott
rendszerben jelen lévő energia, hiszen a tervezett rendszereknek törekedniük kell az alábbi célok kielégítésére:
A lehető legtovább funkcionálva működésük közben minimális legyen a fenntartásukhoz szükséges
energia.
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A napenergia felhasználásával az egyes rendszerek a tervező és ellenőrző embereket is ellássák megfelelő
mennyiségű termékkel.
Létezésük időtartama alatt több energiát termeljenek, mint amit a létrehozásuk, illetve fenntartásuk
céljából felhasználtak.
Komplexitás és kapcsolatok
A lehetséges komplexitás foka függ a rendszer elemeinek számától. Waddington (1977) szerint: egy egyszerű
interakció során a bonyolultság a résztvevő elemek számának hatványaival nő.
Az egyszerűség és összetettség gyakorta váratlan arányokat produkál az ökoszisztémában.
Egy egyszerű növénytársulásban olykor igen sokféle állat lakóhelyet találhat, melyet előre nem mindig
tervezhetünk és becsülhetünk.
Vagy a mobil fajok esete, amikor ugyanazon növényi egyed különböző szintjein más-más fülkét képesek
elfoglalni
A permakultúra gazdálkodási módszerei:
· Korai, közép és késői fajták társítása (az idő, mint forrás használata)
· Ugyanazon fajta ültetése eltérő környezetben (kísérletezés, megfigyelés jelentősége)
· Olyan fajok, fajták kiválasztása, amelyek folyamatosan teremnek
· A rendszer diverzitásának, sokféleségének növelése, génforrások megőrzésével, rendszerbe hozásával.
· Raktározó gyökerű növények termesztésére való törekvés (gyökerek, gumók raktározó funkciójának
kihasználása)
· Tartósítás vermelés, szárítás, aszalás, hűtött raktározás során (Föld hő gazdálkodásának, Nap energiájának
maximális hasznosítása)
· Regionális kereskedelem eltérő természeti feltételek mellett termelő közösségek között, tudás megosztása
· Genetika (szelekció hatásának érvényesítése)
· Fokozott trágyázás (bizonyos mértékig, szerves!)
· Fokozott vízellátás (bizonyos mértékig, újrahasznosítva!)
· Gondos gazdálkodás, időzítés, integráció
A permakultúra egyik befolyásoló irányzata volt a sajátos japán, Masanobu Fukuoka által elindított irányzat.
A japán mikrobiológus, Masanobu Fukuokaa "Ne tégy semmit" mozgalom buzgó élharcosa, rendszerében tilos
volt a talajművelés, bolygatás, a műtrágyázás, a gyomirtás és a növényvédelem (Fukuoka 1978).
Rendszerére jellemző, hogy a kultúrnövények magjait agyagpéppel drazsírozta, a területen tett bejárásai
alkalmával elszórja és a kedvező körülmények közé került magok kikelését idézte így elő.
Gazdálkodása kezdetén egy teljesen kopár sziget volt az elindulás alapja, ma ez a sziget dús, erdővel és
(élelmiszert adó) kultúrnövényekkel fedett, a növények egyedi termőképessége maximálisan kibontakozik, de a
termésátlaga rendkívül változatos növényelrendezés miatt alacsony.
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35. ábra: a Fukuoka farm (M. Fukuoka 1978.)
A fenntartható művelési irányelvei (Birkás, 2007) a következők:
1. A talajállapot ismeret hozzájárul a valószínűsíthető klímakár - kicsi, közepes, nagy - előzetes felbecsüléséhez.
2. A kárcsökkentés fontos lépése a vízforgalmat akadályozó tömör rétegtől mentes talajállapot létrehozása vagy
megtartása.
3. A tömör rétegeket a szükséges mélységig át kell lazítani, vízvesztő felület
kiképzése nélkül.
4. Kis vízvesztő felületet célszerű kialakítani bármely időszakban (kivéve az erózió veszélyeztette talajokat).
5. Kímélni kell a talaj szerkezetét, bármely művelésnél és idényben.
6. A mulcshagyó művelés védő hatását a nyári hőség és a heves esők ellen célszerű kihasználni.
7. A talaj felszínét aratás után hosszabb ideig érdemes takarni (védi a talaj szerkezetét és nedvességét).
8. Szerves anyag (szén) kímélő művelésre kell törekedni bármely idényben.
9. Alkalmazkodó (kár megelőző és csökkentő) alapozó művelési módszer (szántásos, lazításos) alkalmazása
okszerű.
10. A magágy készítés és vetés legyen vízkímélő: egymenetes mód alkalmazható
a 12-48 cm sortávolságú növényeknél; minél kisebb idő eltérés valósuljon meg a széles sorközű növényeknél.
Mára kialakult az általánosabb érvényű, több irányzatot magában foglaló ökológiai mezőgazdaság.
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Az ökológiai mezőgazdaság magában foglalja az összes olyan mezőgazdasági rendszert, amely környezeti,
szociális, gazdasági szempontból egyaránt fenntartható és egészséges termékek, élelmiszerek előállítását
biztosítja. Előtérbe helyezve a növények, állatok és a talaj természetes egyensúlyát célul tűzi ki a
mezőgazdaság és a környezet minőségének javítását, óvja a talaj termékenységét.
A biotermékek jellemzői, előnyei
Több szárazanyag, kevesebb nitrát jellemzi ezeket a termékeket.. Az ökológiai növénytermesztésben tilos a
nitrogén műtrágyák és a kémiai eljárásokkal oldhatóbbá tett egyéb tápanyagforrások felhasználása, ezért a
növények lassabban növekednek, és a szövetek kevesebb vizet tartalmaznak. A magasabb szárazanyag tartalom
egyértelműen jobb tárolhatóságot eredményez (a bio burgonyánál akár 50%-kal is kisebb lehet a tárolási
veszteség). A jobb tárolhatóság a kisebb vízvesztéssel és a tömörebb szövetek jobb ellenálló képességével
függ össze. A bio zöldségek alacsonyabb nitrát tartalma egyértelműen a nitrogén műtrágyák mellőzésére
vezethető vissza.
Magbiológiai alapfogalmak
A magvak érésétől és csíraképessé válásától a csírázás megindulásáig tartó állapotot magnyugalmi állapotnak
vagy dormanciának nevezzük. Ennek az állapotnak több különböző formája lehet a befolyásoló tényezőket
tekintve, lehet morfológiai, fiziológiai, fizikai vagy akár a szintje alapján is csoportosítható a fiziológiai
dormancia: feltételes, átmeneti és mély dormancia
A csírázást kiváltó környezeti hatások lehetnek a hormonok, a hideg, a magas konstans hőmérséklet, a nedves
rétegzés, a fény- vagy éppen a sötéthatás, amelyek fajtól függően váltanak ki választ. Általában a hűvös
mikroklímájú élőhelyek, pl. lápréti fajok magjainak nyugalmát a hideghatás; a fény a nyílt élőhelyek fajainál; a
sötét elsősorban a lomberdei fajoknál; a maghéjlebontás a vastag maghéjú, főként pillangós virágú fajoknál
oldja föl ezt az állapotot (Papp L. 2013.)A magvak felszíni szövetében található fotokémiai rendszer lehetőséget
biztosít a fény, pontosabban a hosszú- és rövidhullámok érzékelésére, a közeli és távoli vörös arányára (Papp
1998). A fényben és sötétben indított kísérletben a fajok többsége nem mutatott eltérést csírázási erélyében,
amely alól kivételt képez és meghaladta a 20%-os csírázási különbséget a Digitalis grandiflora, Lactuca
perennis és a Pulsatilla grandis.
Gyepek ökológiai adottságai
Az ökológiai adottságok magukba foglalják a gyep termőhelyén lévő talajok vízgazdálkodási jellemzőit és a
rajtuk megtelepedni képes, illetve megtelepíthető gyepalkotók termésképzéséhez szükséges tápanyagigény
természetes kielégítését. Az alkalmazott gyeptermesztési és hasznosítási technikával alapvetően be lehet
avatkozni az ökológiai adottságok érvényre jutásába, a potenciális termőképesség és az elérhető termés
gazdaságos összehangolásával.
A gyep talajökológiai viszonyaira épülő összefüggéseket a táblázat mutatja.
A gyep ökológiai viszonyai, várható termése és állateltartó képessége.

Hidrológiai
gyeptípus

Ökológiai A
talaj
fekvés
pórustérfogat
típus
évi
átlagos
víztelítettsége

Várható
száraz
anyag
termés

Tervezhető Hasznosítási lehetőség
számosállat
eltartó
képesség

%

t/ha

db

Legelő

Kasz.

Xerofita

Aszályos

20 – 30

0,5

0.2

Juh

-

Mezoxerofita

Száraz

30 – 60

1-1,5

0.4- 0.6

Juh és HM

Kaszáló

Mezofita

Üde

60 – 80

2 - 4,0

0.8 – 1.6

TM és juh

Kaszáló

Mezohigrofita

Nedves

80 –100

5

1.5 - 2

Időszakos legelő

Kaszáló
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Hidrológiai
gyeptípus

Ökológiai A
talaj
fekvés
pórustérfogat
típus
évi
átlagos
víztelítettsége

Várható
száraz
anyag
termés

Tervezhető Hasznosítási lehetőség
számosállat
eltartó
képesség

Higrofita

Vizenyős

6

2.5

100

-

Kaszáló

TM= tejelő marha, HM= hús marha
Az ökológiai fekvéstípus a talaj pórustérfogatának várható évi átlagos potenciális víztelítettségét jelenti. Nem
azonos a földrajzi égtáj szerinti kitettséggel.
A fekvés meghatározza a termeszthető növényfajokat és termésképzésüket, ezen keresztül hasznosíthatóságukat
és természetes állateltartó képességüket.
5. Feladatok, kérdések
1. Mit jelent az extenzív és intenzív mezőgazdaság?
2. Mik a permakultúra alapelvei?
3. A biodinamikus mezőgazdasági technológia miben különbözik a permakultúrától?
4. Miért tartjuk az ökológiai gazdálkodást fenntarthatónak?
5. Mit jelent a gyep állateltartó képessége?
6. Mit mond a Fukuoka irányzat a szántásról?
7. Dormancia fogalma, típusai a növények magjainál.
8. Sorolja fel, melyek a fenntartható mezőgazdaság legfontosabb alapelvei.
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