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A klímaváltozás mérséklésének érdekében immár a mezőgazdaság és az állattenyésztés ágazataiban is szükséges keresni 
azokat a technológiákat, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének (metán, dinitrogén-oxid), illetve az 
elnyelő képesség növelés (szén-dioxid) irányába hatnak. Ehhez szükséges ismerni a füves területek kezeléssel 
(kaszálás/legeltetés) és klímával összefüggő nettó szén-dioxid kibocsátását és elnyelését (nettó szénmérleg) is. 

Vizsgálataink során a kaszálás és a legeltetés hatását vizsgáltuk az éves szénmérlegre a bugaci homokpusztagyepen 
(2011). A szénmérleg időbeli változását a két kezelési területen párhuzamos és folyamatos eddy-kovariancia alapú szén-
dioxid fluxus méréssel követtük nyomon, egyéb becslések (biomassza, levélterület-index, vegetációs index) mellett. A 
méréssel a fotoszintézis által megkötött (bruttó primer produkció, GPP) illetve az ökoszisztéma légzése (növények, állatok, 
talaj, Reco) során kibocsátott szén-dioxid mennyiség közötti különbség, azaz a nettó ökoszisztéma csere (NEE) mérhető meg. 
Az NEE a terület szénelnyelő kapacitását jellemzi különböző felbontású időintervallumokra (félórás - éves). A két terület 
szén-dioxid fluxusában szerepet játszó komponensek azonosításához illetve azok időjárással összefüggő fluktuációinak 
detektálásához időszakos biomassza (földfelszín-alatti és feletti), talajlégzés illetve levélfelület index méréseket végeztünk. 
Továbbá megbecsültük a kaszálás és a legelés során a területről elvitt szén mennyiségét. 

A vizsgált időszakra (2011. ápr.–szept.) vonatkozón megállapítható, hogy a kaszált terület nyelő aktivitása kisebb volt, 
mint a legelt területé. Ez a kaszálást követő kicsi nyelő aktivitásból (szárazság), illetve megnövekedett kibocsátásból adódott. 
Megállapítható továbbá hogy a legelésből becsült szén-transzport kevésbé, míg a kaszálásból származó szén-transzport 
jelentősen csökkentette a nettó ökoszisztéma produkciót (NEP= -NEE-Flat, Flat: laterális C-transzfer). A talajlégzés a kaszált 
területen mind a talajhőmérséklettel, a talajnedvességgel, zöld és elszáradt biomassza mennyiségével és a levélterület-index-
szel szorosan (r2=0,2-0,6; p<0.05), míg a legelt területen csak a talajhőmérséklettel, a talajnedvességgel és a zöld biomassza 
mennyiségével korrelált szorosan (r2= 0,3-0,4, p<0.05; n=252 legelt, n=249 kaszált). A két terület domináns fajainak 
gyakorisága a kezelés alatt hasonló volt. További vizsgálataink a legelés intenzitás illetve a klimatikus érzékenység 
szénmérlegre gyakorolt elemzésére terjednek ki. Kutatásunk az EU-FP7 keretprogramja által finanszírozott „AnimalChange” 
projekt része, a két különböző kezelés mérése 2014-ig folyik a területen. 
 
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. 
 
 


