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Cönológiai, mikrocönológiai vizsgálatok tervezésekor a mintaelemszám meghatározása és a mintavételi egységek térbeli 

elrendezésének megválasztása hagyományokon, bevált és sokszorosan ellenőrzött eljárásokon nyugszik. Mindkét tényező 
jelentősége közismert a feltehető és megválaszolható kérdések szempontjából. A CO2 gázcsere különböző összetevőinek 
kamrás mérése során ilyen tapasztalatok, irodalmi források nem állnak rendelkezésre, elsősorban a vizsgálatok újszerűsége 
folytán. Különösen igaz ez a funkcionális términtázati vizsgálatokra, melyek teljesen új keletűek. Ugyanakkor a mérési 
adatok értékelése, további, például felskálázó becslésekhez való felhasználása során alapvető elvárás, hogy a vizsgálati 
területre jellemző átlagértéket pontosan határozzuk meg. 

Egy széleskörű irodalmi áttekintés alapján úgy tűnik, a gázcsere kamrás mérésére általában használt mintaelemszám 
kisebb, mint amekkorát egyes szerzők optimálisnak ítélnek. 109, a témában releváns tanulmány 60%-ában kevesebb, mint 10, 
22%-ában 10-20 mérést végeztek egy-egy mintavételi foltban, míg az ezzel foglalkozó szerzők nagyjából 30 mintaelemet 
tartanának optimálisnak. 

Vizsgálataink során azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy mekkora a talajlégzés optimális mintaelemszáma egy 
bugaci homoki legelőn, milyen mintázati elrendezés lehet szükséges a pontos becsléshez, illetve, hogy mely tényezőket kell 
figyelembe venni ezekhez a döntésekhez. 

15 m-es körtranszszekt mentén folytattunk talajlégzés, talaj nedvességtartalom és talajhőmérséklet méréseket, 
alkalmanként 75 ismétlésben, 20 cm-enként. Rendelkezésre álltak ezen kívül NDVI-adatok a területen működő örvény-
kovariancia mérőállomás révén. Több évből, több évszakból származó adatsorokból két módszerrel is meghatároztuk az 
átlagos talajlégzés becslésére alkalmas optimális mintaelemszámot, ami 7 és 41 közöttinek adódott. A különböző időszakok 
változatos adatsorai lehetővé tették a mintaelemszámot meghatározó tényezők vizsgálatát is. A talaj nedvességtartalma volt a 
legfontosabb (r2=0.43, p<0.05), ami egyúttal a talajlégzés hatástávolságával is negatívan korrelált (r2=0.47, p<0.05). Az 
NDVI-értékek ugyancsak negatív összefüggést mutattak az optimális mintaelemszámmal, ám ez a kapcsolat nem volt 
szignifikáns. Többváltozós regresszió analízis során azonban a variancia 57%-át (p<0.05) magyarázta a két tényező 
együttesen. 

Vizsgálataink szerint az átlagos talajlégzés becslésére alkalmas optimális mintaelemszám mindig az aktuális 
hatótényezők függvénye. A mérésre fordított idő, munka és költség optimalizálása szempontjából nem elhanyagolható, hogy 
alkalmanként igen változó számú mérés szükséges vagy elegendő a precíz becsléshez. A releváns hatótényezők gyors 
tesztelése segít a szükséges mintaelemszám meghatározásában, valamint, a hatástávolsággal való összefüggéseken keresztül, 
a megfelelő mintavételi elrendezés kialakításában is. 
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