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A gyepvegetáció éves szén-mérlegének alakulását vizsgáltuk különböző csapadékhiányú években. A 2003 nyarán 

tapasztalt nagy aszály és magas hőmérsékleti értékek azt eredményezték, hogy a vizsgált gyepek a szén-mérleg 
vonatkozásában forrássá - nettó szén kibocsátókká - váltak. A bugaci homokpusztagyep C-mérlege kevésbé, a 
szurdokpüspöki (Mátra), nagy agyagtartalmú barna erdőtalajon kialakult gyepé nagyobb mértékben sérülékeny az aszállyal, 
illetve az egyenlőtlen csapadékeloszlással szemben. A fizikai talajféleség nagyban meghatározza az ökoszisztéma időjárásra 
adott válaszainak változékonyságát. Ez nyilvánult meg, hogy a bugaci homokos talajú gyep esetében a szén-mérleg éves 
változékonyságát az éves csapadékösszeg önmagában meghatározta, a mátrai gyep esetében nagyobb szerep jutott a csapadék 
éven belüli eloszlásának. A homoki gyep esetében fontos, hogy a gyep éves csapadékösszegre adott válasza a forrás-nyelő 
éves csapadékküszöb (~ 450 mm) környezetében élesen változik, továbbá hogy ez a küszöb közel van a 10 éves – csökkenő 
tendenciát mutató – éves átlagos csapadékösszeghez. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy az aszállyal szembeni ökoszisztéma 
szintű sikeres adaptáció ellenére ez a gyep könnyen forrássá válhat egy adott év akár kisebb csapadékhiánya következtében 
is, s ennek a talaj szervesanyag-tartalma és ezzel potenciális termőképessége is kárát látja. A forrás illetve nyelő intenzitás a 
vizsgált időszakban (2003–2010) +100 és -200 gCm-2év-1 tartományban változott. 

Az örvény kovariancia (EK) a felszín és a légkör közötti kicserélődés mérésére alkalmazható árammérési technika. 
Kimutattuk, hogy a mikrometeorológiai szempontból védhető mérleg kapcsolata a valós időben végbemenő folyamatokkal 
(ökoszisztéma C-fluxus komponensei) és a belőlük származtatott mérleggel az eltérő időbeliség miatt nem nyilvánvaló. 
Ennek hátterében az áll, hogy az EK technika definíció szerint a felszín és a légkör közötti CO2-forgalmat méri, az 
ökoszisztémák működése azonban nem korlátozódik a felszínre, a szénmérleget alkotó folyamatok meghatározó része a 
felszín feletti folyamatoktól eltérő dinamikát követve a növények felszín alatti részeiben és a talajban megy végbe. Az EK 
módszerrel valóban meghatározható rövidebb (félórás) időszakra a felszín szén(dioxid)-mérlege, azonban ez a mérleg sok 
esetben eltérhet az ökoszisztémában lejátszódó folyamatokból eredő, ugyanarra az időszakra jellemző valós szénmérlegtől. A 
probléma megoldásához a talajbeli légzési folyamatok több szintben történő mérése, ezáltal a nettó ökoszisztéma gázcsere 
mérési eredmények több oldalról való kényszerítése (szűrése), illetve a modell - mérési adat fúzió (mint módszer) használata 
vezethet el. 
 
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. 

 
 


