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A talajok CO2-kibocsátásának jelentősége hazai gyepek szénforgalmában 
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A talajlégzés az ökológiai rendszerek szénforgalmának egyik legjelentősebb eleme, amely meghatározó a rendszer nyelő-
forrás karakterének alakításában. Az agrár-rendszerek széntartalmuk jelentős részét a talajban raktározzák, ez a szerves 
széntartalom szoros pozitív kapcsolatban van a talaj termékenységével. A talajlégzés folyamatos, de változó mértékű áramot 
jelent a talaj és az atmoszféra között, a kibocsátott CO2 azonban a talajon belül több különböző forrásból származhat, így 
például az újonnan, a növények által felvett szénből, vagy a talaj „régi” széntartalmából. Szárazság idején, melynek 
hazánkban a klímaváltozás várható hatásait tekintve egyre nagyobb a valószínűsége, a veszteség a nehezebben mobilizálódó 
„régi” széntartalomból származik és, mivel a növények általi CO2 felvétel ilyenkor korlátozott, nem pótlódik. Ez vezet ahhoz, 
hogy az ökológiai rendszerek aszály idején szénforrássá változnak, azaz több szenet bocsátanak ki, mint amennyit felvesznek, 
így tovább növelik az atmoszférikus CO2 koncentrációt. Annak ellenére, hogy hazánkban elsőrendű fontosságú a 
klímaváltozás természetes ökológiai rendszerekre, és az agráriumra gyakorolt hatásainak nyomon követése és előrejelzése, 
ebben a kérdésben ma még kevés információ áll rendelkezésre. 

Munkánk célja egyrészt szénforgalmi méréstechnikai problémák megoldása, másrészt hazai gyepek talajlégzésének 
vizsgálata volt, főként a talajlégzés talajhőmérséklettől és talajvíztartalomtól való függésének leírása, a biotikus faktorok 
figyelembe vételével. 

Nyílt rendszerű mérési technikára alapozva alacsony költség- és munkaigényű nyílt rendszerű automata mérőeszközt 
fejlesztettünk ki a talajlégzés vizsgálatára, amely a kamrák kis méretéből kifolyólag különösen alkalmas gyepek 
talajlégzésének a mérésére. A kifejlesztett rendszer jelenleg 10 db talajlégzés-mérő kamrával működik, ami figyelemreméltó 
ismétlésszámot jelent más hasonló rendszerekhez viszonyítva. Használatával nagy időbeli felbontású automata méréseket 
valósíthatunk meg, amelyek nélkülözhetetlenek az egyes szénforgalmi komponensek közötti kapcsolatok, vagy éppen a 
csapadékesemények hatásának nyomon követéséhez. A rendszer működését ismert CO2 áram létrehozására alkalmas kalibráló 
tartályon ellenőriztük. 

Öt különböző hazai talajtípus talajlégzésének környezeti tényezőktől és a vegetáció működésétől való függését vizsgáltuk 
és írtuk le egy egységes modell segítségével. A modell a talajlégzés hőmérséklettől és víztartalomtól való függését együtt 
vizsgálja, így nagyobb mértékben magyarázza (R2= 0.47–0.81) a CO2 kibocsátást, mint csak a hőmérsékletfüggés (R2= 0.31–
0.76). 

A modell-paraméterek szignifikáns kapcsolatot mutattak egyes talajbeli jellemzőkkel, így pozitív kapcsolatot találtunk a 
talajok agyagtartalma és a talajlégzéshez optimális talajnedvesség között, valamint negatív kapcsolatot a talajok teljes szerves 
széntartalma és a talajlégzés hőmérséklet-érzékenysége között. Kimutattuk, hogy a fenti modell illesztése során kapott 
maradékok és a fotoszintetikus CO2 felvétel között időben eltolt szignifikáns kapcsolat van. A kapcsolat a talajlégzés és az azt 
10-16 órával megelőző CO2 felvétel között volt szignifikáns, a maximum 13,5 óránál adódott. Ez azt mutatja, hogy a 
vegetációs időszakban a felvett CO2 jelentősen és gyorsan befolyásolja a gyökér-és gyökérkapcsolt légzés mértékét. Ezek 
alapján hoztunk létre egy modellt, amely a fő környezeti tényezők mellett a talajlégzés becsléséhez figyelembe veszi az azt 
megelőző időszak CO2 felvételét is. Eredményeink alapján homoki gyepben különböző modellek segítségével becsültük a 
talajlégzés éves összegét– ez 2008-ban 1137 gC m-2 év-1-nek, 2009-ben 1094 gC m-2 év-1-nek adódott. 

Az eredmények felhasználásával pontosíthatók az eddig használt szénforgalmi modellek, különösen a talajlégzés 
mértékének becslésében, amely minden szénmérleg-vizsgálat fontos részét képezi. A munka nyomán létrejött technikai 
újítások pedig szélesítik és hatékonyabbá teszik a rendelkezésre álló méréstechnikai eszköztárat. 

A kutatás a TÁMOP 4.2.2./B 10/1-2010-0011 „ A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a 
Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult meg. 

 


