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Talajkörnyezet. A talaj, mint élőhely. 
A talaj az élőlények élettere

• Talajkörnyezet. A talajban a mikroorganizmusok mikrokörnyezetben, a talaj
ásványi részecskéin belül, és/vagy között élnek. Kis távolságon belül
különbségeket találunk a pH-ban, a nedvességtartalomban, a pórusok
méretében, a felvehető táplálék típusában az élőhelynek egy széles
sorozatát skálája mutatható ki (KILLHAM, 1994).

• A talaj, mint élőhely. A talaj a benne élő szervezeteknek, folyamatosan
biztosítani tudja azokat az életfeltételeket, amelyek nélkülözhetetlen
számukra. Így a víz- és levegőszükségletet, a szervetlen és/vagy szerves,
oldott tápanyagot, a megfelelő fény- és hő viszonyokat. A talaj fizikai és
kémiai tulajdonsága alapvetően meghatározza az élőhely jellegét, a benne
előforduló élő szervezetek mennyiségét és összetételét.

• Az egymásra ható fizikai és kémiai tényezők egy széles spektruma járul
hozzá a talaj élőhely változatosságához, mivel az a talaj bioták összetételét
és aktivitását meghatározza egy adott térben és időben (STOLP, 1988).
Ezen élőhely meghatározó talajtényezők közül a legfontosabbakat mutatjuk
be, különösen mikroszinten, figyelembe véve több, jelentős kölcsönhatásuk
közül néhányat.



Fontosabb talajtulajdonságok
• Az élettelen és az élő környezeti tényezők együttesen hatnak az

élőlényre, amely végső soron csak azon az élőhelyen tud
megmaradni, ahol minden tényező a tűréshatáron belül van.

• A tűréshatárokat egy-egy tényezőre külön-külön vizsgálhatjuk. Az
egyes környezeti tényezőkre vonatkozó tolerancia az optimum
görbékkel írható le.

• A talaj élő szervezeteinek legfőbb környezeti tényezői a talaj fizikai
tulajdonságai közül a talaj textúrája, pórus viszonyai,
nedvességtartalma tartalma, annak szerkezete és hőmérséklete.

• A kémiai tulajdonságok közül kiemeljük a talajok kémhatását és a
kémhatáshoz kapcsolódó talaj paramétereket, a redoxi viszonyokat,
valamint a különböző tápanyagok koncentrációját, a talaj
szervesanyag tartalmát és kolloid tulajdonságait.

• Az abiotikus tényezők mellett az élő környezet is nagymértékben
befolyásolja az élőlények előfordulását és elterjedését (Jakucs,
1999).



A talaj néhány fizikai tulajdonsága 
(Filep, 1999)

• Talajtextúra: A különböző méretű, elsődleges ásványi
anyagok relatív mennyiségétől függ. Kifejezi, hogy egy
tömegegységnyi talajban a különböző méretű részecskékből
mennyit találunk. Lehet: dúrva homok, homok, homokos
vályog,vályog, agyagos vályog, agyag és nehéz agyag.

• A talaj pórustére: A természetes szerkezetű, térfogat
egységnyi talaj azon része, amelyet víz és levegő tölt ki.
Optimális körülmények között a levegő : víz = 70 : 30.

• Nedvességtartalom: a talajban található víztartalom, amelyet
leggyakrabban 105 C°-on történő szárítással határozunk meg.
A azabadföldi vízkapacitás két vízformából áll: a növények
számára felvehető diszponibilis és a növények számára
felvehetetlen holt vízből tevődik össze.



A talaj néhány fizikai tulajdonsága 
(Filep, 1999)

• Talajszerkezet: vázát a 0,02 mm-nél nagyobb talaj
részecskék adják, amíg az aggregátumok összeragasztását a
0,02 mm-nél kisebb alkotóknak köszönhető. A talajszerkezet
a talaj azon tulajdonsága, hogy az elsődleges ásványi
anyagai összeragadnak, aggregátumokat képeznek és azok
sajátos térbeli helyezkedése.

• Hőmérséklet: fontos éghajlati elem, amely jelentősen és
időben, évszakosan változó mértékben befolyásolja a talaj
hőmérsékletét. Legnagyobb hőmérséklet ingadozás a talaj
felszínén és a felszín közeli rétegekben tapasztalható.

• Fény: természetes abiotikus tényező, amely csak a talaj
felszínen és kb. a felső 2 cm-es rétegben játszik szerepet,
elsősorban a szintesttel rendelkező baktériumok és algák
számára fontos.



A talaj pórus és nedvességtartalom
A pórustér vízzel való telítettsége (feltöltöttsége) alapvető jelentőségű a 

biológiai aktivitás szempontjából. 
• A talaj baktériumok és a protozoák mindenkor a talajban lévő víz irányába

haladnak. Amikor kiszárad a talaj egy vékony filmréteg képződik a talaj
részecskék körül, és ide vándorolnak.

• A gombák keresztül növik a levegővel telt pórusokat.
• A nagyobb állatok elfoglalják a nagyobb pórusokat, amelyek általában

levegővel teltek és csak akkor töltődnek fel, amikor a talaj vízzel telítetté
válik. A talajok nedvességtartalma biztosítja a talaj bioták különböző
komponenseinek térbeli elhelyezkedését.

• A pórusok mérete meghatározza a víztartó képességet, ennek a
vízformának a felvehetőségét, a levegőzöttséget, valamint az oldott
tápanyag ellátottságot, szabályozza az ozmotikus potenciált és a talajoldat
kémhatását.

• A mikrobák nagyobb toleranciát mutatnak a talaj nedvességtartalmával
szemben, de többségük számára is a magasabb rendűek által igényel
optimális nedvességtartalom biztosítja a legkedvezőbb feltételeket.



Az élőlények hatása  a talaj szerkezetére
Nemcsak a talaj struktúrája gyakorol jelentős hatást a talaj bioták környezetére

és aktivitására, hanem a talaj bioták maguk is közvetlen hatnak a talaj
szerkezetére.

A növényi gyökerek két mechanizmus révén hatnak a szerkezetére.
– A növényi gyökér tömeg (különösen fűfélék) - hozzájárul a jó morzsás

szerkezet kialakításához.
– A növények gyökerei nyákos váladékot termelnek, amelyek erőteljesen

ragasztják a talaj ásványi részecskéit.
Közvetlen hatás:

Különösen a fonalas gombák vesznek részt a stabil aggregátumok képzésében.
A talaj mikrobák szintén termelnek poliszacharidokat, amelyek a talaj
részecskéit összekapcsolják.
A talajban élő állatok is figyelemre méltó hatással a vannak a talaj szerkezetére,
különösen a földigiliszták, amelyek mozgásuk eredményeképpen járatok hoznak
létre. Ezek a csatornákat képesek a talaj vízbefogadás- és a növényi vízfelvétel-
, valamint a pórustér növelésére, és így csökkentik a talaj térfogattömegét.



Összefüggés a talaj fizikai paraméterei 
között

Ha a talajtextúrája homok, - amelyet mérésekkel is tudunk bizonyítani - a
szerkezete gyenge lesz, ugyanakkor a szabadföldi vízkapacitás mellett 30-40%-
os lehet a levegő tartalma.

Ha a talajtextúra vályog, a talaj szerkezete nagyon fejlett aggregátumokat
tartalmaz, ugyanakkor a szabadföldi vízkapacitás mellett 10-25% lehet a levegő
tartalom.

Ha a talajtextúra agyag, a talaj szerkezete erősen aggregált, ugyanakkor a
szabadföldi vízkapacitás mellett 5-15%-os lehet a levegő tartalma. A fűfélék
minimális levegő igénye: 6-10 V%

A homok texturájú talajok nagyobb méretű pórusokkal rendelkeznek, nagy a
vízáteresztő képességük, nem képesek az élőlények számára felvehető víz
megtartására.

A vályog texturájú talajokban a kapillárisok dominálnak, amelyek képesek az
élőlények számára felvehető víz megtartására, így homok és agyag talajokhoz
képest kedvezőbb víz- és levegő gazdálkodású talajok.

Az agyag texturájú talajok sok kis méretű pórussal rendelkeznek, ahonnan már nem
képesek az élőlények felvenni a vizet, nagy vízmegkötő, kis vízáteresztő
képességűek, a víz erősen kötődik a kolloidokhoz.



A talaj néhány kémiai tulajdonsága

• pH: A talaj vizes szuszpenzió hidrogén/hidroxonium ion
koncentrációjának negatív logaritmusa.

• A pH-hoz kapcsolódó talajparaméterek:
A talaj savanyúság formái: hidrolitos és kicserélhető
aciditás,
a lúgosság jellemzői: a mész- és/vagy szódatartalom és
a sótartalom.

• Redox viszonyok: A talaj levegő oxigén ellátottságának
(levegőzöttségének) mértékétől függ.



Az életközeg kémhatása (pH)

• Az életközeg pH értéke jelentősen befolyásolja a
mikroorganizmusok előfordulását, aktivitását.

• A savanyú talajokban elsősorban a mikroszkopikus és
makroszkopikus gombák, a közel semlegesekben, ill. a
lugos kémhatású talajokban a baktériumok
tevékenykednek nagyobb intenzitással.

• A pH érték növekedésével csökken a gombák és nő a
baktériumok mennyisége.

• Az erősen savanyú talajok esetében (pH <5,5)
megszűnik a nitrifikáló baktériumok tevékenysége
(AVDONYIN, 1972).



A talaj redox potenciálja
• A növények, a talajban élő állatok és a gombák többsége 

aerob körülmények között lélegzenek, és a légköri oxigént 
használják elektron felvevőként (obligát aerobok). 

• Csak néhány növény képes adaptálódni a redukciós
körülményekhez. Az obligát aerob baktériumok és a
gombák többsége nem képes túlélni az anaerob
körülményeket.

• A baktériumok között találjuk az igazi anaerob
szervezeteket, mint például a denitrifikáló, a deszulfurikáló,
metánképző baktériumokat.

• A talaj redox potenciálja igen nagy térbeli változatosságot
mutat, ez különösen az aggregációnak köszönhető, amely
a nagyobb biológiai aktivitás helyszíne.



A levegő összetétele
• A talaj pórusok víztelítettsége meghatározza a talaj levegő, valamint 

a talajoldat gázhalmazállapotú komponenseit. 
• Egy levegőzött talajban 20% alá esik a talajlevegő O2 tartalma,

ugyanakkor a CO2 egy % fölé emelkedik. Ha a talaj agyag textúrájú
és/vagy réti jellegű is a biológiai aktivitásnak köszönhetően akár
10% közeli is lehet a széndioxid tartalom.

• A legtöbb növény a levegő szabad oxigénjét vagy a vízben oldott
oxigént igényli.

• Az algák világosban nem igényelnek külső oxigénforrást, sötétben
azonban, a többi élőlényhez hasonlóan különösen szerves anyag
jelenlétében igen oxigénigényesek.

• Vannak olyan szervezetek különféle baktériumok, gombák,
bélférgek, szabadon élő fonalférgek és más rothadó iszapban élő
állatok, amelyek átmenetileg vagy állandóan oxigén jelenléte nélkül
képesek élni (fakultatív, vagy obligát anaerobikus élőlények)
(Felföldy, 1981).



Meghatározó talajkomponensek
• A talaj tápanyag tőkéje: A talajban található tápelemek 

összessége, jelentős része a növények számára nem 
hasznosítható.

• A talaj szerves anyagai: Humusz és nem humusz jellegű
anyagok.
A humusz specifikusan átalakult szerves anyag. Nem humusz
jellegű szerves anyag:szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak, zsírok,
viaszok és a lignin.

• A talaj tápanyag szolgáltató képessége: A folyamat sebességét
a tápanyag feltáródás határozza meg. A folyamat során keletkezett
tápanyagforma a növények számára közvetlenül felvehető.
Különösen fontos a nitrát-nitrogén és a hidrogénfoszfátok jelenléte.

• A talaj kolloid: a talaj legkisebb méretű, ásványi alkotó részei,
fontos szerepet játszanak a talaj szerkezetének kialakításában, a
víz megkötésében és a kationok adszorpciójában.



Meghatározó talajkomponensek
• A talaj tápanyag tőkéje: A talajban található tápelemek

összessége, jelentős része a növények számára nem
hasznosítható.

• A talaj szerves anyagai: Humusz és nem humusz jellegű
anyagok.
A humusz specifikusan átalakult szerves anyag. Nem humusz
jellegű szerves anyag:szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak,
zsírok, viaszok és a lignin.

• A talaj tápanyag szolgáltató képessége: A folyamat
sebességét a tápanyag feltáródás határozza meg. A folyamat
során keletkezett tápanyagforma a növények számára
közvetlenül felvehető. Különösen fontos a nitrát-nitrogén és a
hidrogénfoszfátok jelenléte.

• A talaj kolloid: a talaj legkisebb méretű, ásványi alkotó
részei, fontos szerepet játszanak a talaj szerkezetének
kialakításában, a víz megkötésében és a kationok
adszorpciójában.



A tápanyagtartalom és az élőlények 
kapcsolata I.

• A tápanyag forgalom magába foglalja az elemek fentiekben
említett körforgalmát a szerves kötésből a szervetlenbe és
viszont.

• Mobilizáció során a felvehetetlen, vagy éppen szerves
kötésben lévő forma alakul át felvehetővé (oldódás, mállás,
mineralizáció).

• Immobilizáció során az oldatban lévő, felvehető elemek
válnak felvehetetlenné (kicsapódás, kémiai kötés, biológiai
felhalmozódás).

• A fenntartható gazdálkodás fontos része, hogy a talajba
kerülő tápanyagok mennyisége (a tápanyag-gazdálkodás
input alkotói) és a betakarítással a szántóföldről elvitt
tápanyagok mennyisége (output alkotók) egy adott vegetációs
időszak során egyensúlyban legyen.



A tápanyagtartalom és az élőlények 
kapcsolata II.

• Azokban a talajokban, ahol kisebb a talajok
tápanyagtőkéje, általában – beavatkozás nélkül - kisebb
a tápanyag-feltáródás is.

• Azokban a talajok, amelyek szerves anyagban,
humuszban gazdagabbak a tápanyag-feltáródás,
sebessége lényegesen nagyobb lehet. A feltáródás,
többségében fiziko-kémiai, kémiai és biológiai folyamat.

• Gyakran előfordul viszont, hogy a talaj szerves
anyagban, humuszban gazdag ennek ellenére a
feltáródás lassú, mivel más folyamatok (túlzott
víztelítettség, nagy agyagtartalom savanyú kémhatás
stb.) akadályozzák – többek között - a talaj élő
szervezeteinek tevékenységét is.



Energia- és tápanyagforrás I.

• Az élőlények (a növények, az állatok és a mikrobák )
különböző mértékben függnek a talajkörnyezet energia- és
tápanyag ellátásától.

• A növények és baktériumok egy kisebb csoportja ásványi
tápanyag szükségletüket közvetlenül a talajból (pontosabban,
annak vizes oldatából) nyerik.

• A növények és a fotoautotróf mikrobák (főként algák) a
napsugarak energiáját, a kemoautotrof mikrobák szervetlen
vegyületek oxidációja során felszabaduló energiát használják
fel a légköri széndioxid asszimilációjához.

• Számos, a növényi gyökereken élő mikroba közösségek
specializálódtak és képesek közvetlenül fixálni a légköri
atmoszféra nitrogénjét is.



• Az állati szervezetek és a mikroorganizmusok többsége energia-
és tápanyag szükségletét a talajban található átalakult vagy
kevésbé átalakult szerves anyagok lebontása során nyerik. Az
így keletkezett energiát használják fel saját szervezetük
felépítésére és alapvető életfolyamataikhoz.

• A talaj heterotrófok, szaprofiták, képesek átalakítani az elhalt
szerves anyagokat és/vagy azokat felhasználni.
Humifikáció: a szerves bomlás termékek szintetikus folyamatok
során, új makromolekulává, humusszá alakulnak.
Mineralizáció: az élőlények a talaj szerves anyagát, amely lehet
humusz vagy nem humusz jellegű, széndioxidra, vízre és egyéb
szervetlen anyagokra bontja.

• A cellulóz, a lignin bontásának intenzitása, amely a legtöbb
növényi maradvány nagyobb mennyiségét jelenti, fontos és
informatív talaj mikrobiológiai paraméter a szaprofita szervezetek
aktivitásra.

Energia- és tápanyagforrás II.



Természetes ökológiai tényezők

• A természetes ökológiai tényezők közül több
befolyásolja a talaj néhány tulajdonságát (így a
csapadék, a domborzat és a vízrajz a talaj
nedvességtartalmát, az alapkőzet a rajta kialakuló
talajtulajdonságokat: karbonátos, vagy nem karbonátos-
e a talaj. Említhetjük még a növényzet hatását is a
talajképződésre).

• A hősugárzás közvetlenül hat a talaj hőmérsékletre. A
fénysugarakat is különböző módon hatnak a talaj
felszínén vagy a talajban élő szervezetekre.



A talaj mikrobák hőmérséklet igénye
• A mikroorganizmusok esetében is meg kell különböztetnünk a 

hőmérsékleti igényt és a hőtűrő-képességet. Szaporodási 
intervallumuk –5-+80 °C között mozog. 

• Szaporodásuk alsó határát a nagyobb víztartalom miatt a
fagypont, felső határát a fehérje és a nukleinsavak
hőérzékenysége befolyásolja.

• Hőmérsékleti igényüket három értékkel (minimum, optimum,
maximum) jellemezhetjük. A kriobionta (hó- és jéglakó)
szervezeteken kívül a mikroorganizmusok pszichrofil
(optimális hőmérséklet: 6-15 °C), mezofil (25-37 °C), termofil
(45-55 °C) csoportba sorolhatók.

• Éghajlati viszonyaink mellett elsősorban a mezofil fajok
terjedtek el. Bizonyos körülmények között egyes csoportok
(trágyaerjesztésnél, mezofil-termofil) váltják egymást.



A talaj felszínén és a talajban élők 
fényigénye

• A fotoszintetizáló zöld- és bíborbaktériumok, ill. az algák
feltétlenül igénylik a fényt, a fotoszintézis során a nap
hősugarai segítségével épül fel színtestek (színanyagok)
jelenlétében a szervetlen anyagból a szerves anyag, az
elsődleges biomassza, amely nélkül elképzelhetetlen a földi
élet. Ezek az élőlények csak a talaj felszínén fordulnak elő.

• A többi mikroorganizmusra káros hatással van a fény, amely
hatás részben hőhatáson alapul. A szórt fény ugyan nem
gyakorol pusztító hatást a mikroorganizmusokra, de gátolja
növekedésüket. Minél hosszabb a fény hullámhossza, annál
kisebb az energiája. A mikroorganizmusokra a legpusztítóbb
hatást a rövid hullámhosszú, erős fotokémiai hatású UV
sugárzás és az ionizáló sugárzások fejtik ki.



A talajban élő szervezetek főbb 
csoportjai

Az élővilág öt országra osztható (Whittaker, 1969, cit. Jakucs,
1999). Szerveződési szintjük szerint az alábbiakat különböztetjük
meg:

• Monera (ősi egysejtűeket), 
• Protoctista (közös csoportba helyezték az egy- és többsejtű 

algákat, valamint ostoros állati és gombaszervezeteket)
• Fungi (külön országba tartoznak az ostor nélküli gombák) 
• Plantae (a növények), és 
• Animalia (az állatok).

A talajban a baktériumoktól a magasabb rendű szervezetekig
több ezer élő szervezet fordul elő. A talaj egyik alapvető funkciója
a benne élő élőlények diverzitásának megőrzése. Ezért is
nagyon fontos megismerni a talajban élő és különböző működést
végző szervezeteket.
Azokat az élőszervezeteket, amelyek a talajt életközegnek
tekintik edafonnak nevezzük.



A talaj élővilág (edafon) összetevői
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Forrás: Stefanovits et al.: 1999
Szabó I. M., 2008



Prokarioták  - Eukarioták
A mikroorganizmusok szabad szemmel nem látható

élőlények, amelyek rendszerint egysejtűek, olykor
sejthalmazokba tömörültek, de szövetté nem
rendeződött élőlények, továbbá az evolúció során a
sejtté alakulásig el nem jutott, de az élőlényekre jellemző
anyagokból álló képletek, a vírus is.

A mikroorganizmus összefoglaló elnevezés alatt a vírus, a
rickettsia, a micoplasma, a baktérium, a gomba, az alga
és a protozoa csoportokat értjük. A baktériumok (bennük
a cianobaktériumok, vagy kékmoszatok, valamint a
sugárgombák) prokarioták (kisméretű, egyszerűbb
felépítésű őssejtek).

A legtöbb alga, gomba és a protozoonok a magasabb
rendűekhez hasonlóan eukarioták (sejtes felépítésűek).



Mi a különbségek a Prokariota és 
Eukariota sejtek fejlettsége között?

A baktériumok (bennük a cianobaktériumok, vagy kékmoszatok,
valamint a sugárgombák) prokarioták kisméretű, egyszerűbb
felépítésű őssejtek. Nem rendelkeznek sejtmaghártyával
körülhatárolt sejtmaggal, csak sejtmag anyaggal. A
citoplazmában nem alakult ki a membrán rendszer és
hiányzik több sejt szervecske. A cianobaktériumok
színanyagai is diffúz állapotban vannak.

Az eukariota sejt magját a citoplazma membrán választja el, a
mag örökítő anyaga a DNS, amelyhez sajátos összetételű
fehérje kapcsolódik, és kromoszómákká formálódik. Ezek a
fehérjék a DNS-ről történő információátírás szabályozásában
játszanak szerepet. A citoplazmában is sokféle membrán
szerkezet és szervecske található.



http://www.icarito.cl/medio/lamina/0,0,38035857_0_255579239_255389326,00.html
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Baktériumok (Schizomycetes)
A baktériumok egysejtűek, általában hasadással szaporodó, mikroszkóppal

tanulmányozható, valódi sejtmaggal nem rendelkező, önálló anyagcserét
folytató, természetes és mesterséges táptalajon is tenyészthető,
ellenálló, nagy tűrőképességű, általánosan elterjedt, nagy számban
előforduló szervezetek.

A baktériumsejt a bioszféra legkisebb, önálló anyagcserére képes,
individuális szintű biológiai rendszere. Apró méretük és relatíve igen
nagy testfelület-testtömeg arányuk kiemelkedő fiziológiai és ökológiai
jelentőségű.

A baktériumok igen nagyfokú fiziológiai változatossággal rendelkeznek.
Testtömegük 100-1000-szeresének megfelelő anyagmennyiséget
tudnak lebontani egy nap alatt. Részt vesznek a felépítő és lebontó
folyamatokban egyaránt.

Egy gramm talaj, akár 100-1000 millió baktériumot is tartalmazhat. Közel 1-
5 tonnára tehető az egy hektárra jutó aktív baktériumtömeg.



Baktériumok morfológiája

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Bacterial_morphology_di
agram_hu.svg



Sugárgombák - Actinomycetes

• Az Actinomycetes (sugárgombák) a baktériumok egy
nagyobb csoportját alkotják, növekedésük során a
gombákhoz hasonló hifákat képeznek, aerob baktériumok.

• A sugárgombák nagyon sokféle szubsztrátot bontanak, de
különösen jelentős az aktivitásuk a nehezen bontható kitin
és cellulóz degradációjában.

• Ezek a szervezetek magasabb pH-jú közegben aktívak. A
gombák is jelentős szerepet játszanak ezen anyagok
bontásában, de elsősorban alacsonyabb pH-jú közegben.

• A sugárgombák közül néhány csoport antibiotikumot is
termel, közülük is legismertebb a Streptomyces
nemzetség.

• A talaj ”tavaszi szagát” adják!



Sugárgombák - Actinomycetes

http://www.jic.ac.uk/STAFF/mervyn-bibb/

http://www.staff.kvl.dk/~nogj/Aquatic/Aquaculture/actinomyceter,%20dyrket.jpg

http://www.blm.gov/nstc/soil/bacteria/images/actinom2.jpg



Cianobaktériumok - Cyanobacteria
• A Cianobaktériumok (kékmoszatok, kékbaktériumok) a

baktériumok egyik fontos csoportja. A többi prokariótához
hasonlóan, a Föld legősibb szervezetei közé tartoznak .

• Fotoszintézisre képesek, a talajfelszín közelében fordulnak elő
nagyobb számban, de a talaj felszín alatt, 15-20 cm-rel is
megtalálhatók.

• Sejtjeik felépítése alapvetően megegyezik a baktériumokéval.
Plazmájuk az örökítő anyagot tartalmazó belső, színtelen
centroplazmára és a fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó külső
kromatoplazmára tagolódik.

• Legtöbb fajuk kozmopolita flóraelemként édesvizekben fordul elő,
ahol tartósan meleg időjárás mellett vízvirágzást okozhat. A légköri
nitrogént képesek megkötni a talajban és vizekben élők egyaránt.
Elárasztott rizsföldeken segítik a növények nitrogén táplálását.



Cyanobacteria
http://universe-
review.ca/I11-30-
cyanobacteria.jpg

http://zuserver2.star.ucl.
ac.uk/~rhdt/diploma/lectu
re_4/cyanobacteria.jpg



A baktériumok csoportjai  életmódjuk 
alapján I.

1. Autotrófok
- Fotoszintetizálók: talaj felső rétegeiben
- Kemolitotrófok: nitrifikálók

2. Heterotrófok:
szervesanyag átalakítása szervetlenné,
(az anyagkörforgalomban fontos szerepet töltenek be!)

3. Szimbiózisban élők: hasznos együttélés
4. Paraziták: betegséget okozók



Fungi – Gombák I.
• A gombák (Fungi, Mycetes) klorofill nélküli, spórás, egy

vagy többsejtű, fonalas, valódi sejtmaggal rendelkező
telepes szervezetek, ivartalanul és ivarosan spórákkal
szaporodnak.

• A gombák, mivel klorofillal nem rendelkeznek, így
szerves anyagot nem szintetizálnak, ezért heterotrófok.
A heterotróf táplálkozási módon belül is speciális
táplálkozásúak, mivel a gombák a szükséges
tápanyagokat abszorbeálják a sejtek felületén, vagyis
kilotróf táplálkozási módot folytatnak.

• Aerob szervezetek.
• A talajban élő gombák is mikroszkopikus nagyságú

sejtekből épülnek fel, amelyek rendszerint hosszú
hifákká alakulnak. A hifák kötegeit micéliumnak
nevezzük.



A gombák táplálkozás típusai, 
életmódjai

Szaprofita (lebontó szervezetek): kizárólag holt szerves anyaggal
táplálkoznak

– Elhalt növényi és állati részeket bontják. A lignint csak a gombák
képesek bontani.

Parazita
– Főleg a növények betegségeinek előidézői, de megtámadják az

állatokat is; több, mint 5000 fajuk növénybetegséget okoz.
– Obligát paraziták, csak az adott gazdanövényen képes élni:

Peronospora, lisztharmat.
- Fakultatív paraziták, a gazdanövénytől függetlenül is életképesek

Fusarium.

Mutualizmus (mikorrhiza): gombafajok és magasabb rendű növények
kölcsönös együttélése. A gomba ásványi tápanyagokkal látja el a
magasabb rendű növényt, amíg a gomba szerves anyagot kap.



Táplálékfelszívó heterotróf táplálkozás

• A szénforrásuk mindig szerves anyag;
• A hifa csúcsa enzimeket bocsát ki;
• A tápanyagokat az enzimek lebontják;
• A lebontott részecskéket a hifa felszívja;

A termékeket a 
hifa felszívja és 
felhasználja

A magvak hátrahúzódnak és irányítanak



Mikroszkopikus gombák a talajban 

Gombák: 1. Rhizopus, 2. Penicillium, 3. Aspergillus, 4. Trichoderma,
5. Verticillium, 6. Helminthosporium, 7. Fusarium 8. Cladosporium
http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/photos/

1 2 3 4

5 5 6 7

http://www.naturheilpraxis.de/exclusiv/nh-online/2005/nhp09/images/rub01ae.gif


http://www.world-of-
fungi.org/Introduction/mycorrhiza_2.jpg

Mycorrhiza



Algák morfológiája

• Az algák valamennyi törzse az egysejtű formából alakult ki, és
különböző szerveződési szintre jutott el.

• Közös jellemzőjük, hogy autotróf, klorofillal és sejtmaggal
rendelkező szervezetek, Eukarioták. Fotoszintetizálnak.
Sejttestük egyedi, citoplazmatikus hártyák által reakcióterekre
osztott. Ezek a terek sajátos élettevékenységeket végeznek.

• Az algák osztályozásában a fotoszintetikus pigmentek
összetétele, a fotoszintézis eredményeképpen keletkezett
tartalék tápanyagok előfordulása, az ostorok mikroszkópos
szerkezete és a testszerveződés szintje játssza a
legfontosabb szerepet.

• A színanyagok alapján a Chlorophyta, a Chromophyta és a
Rhodophyta csoportok különíthetők el.



http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ch
lorophyta/Closterium/cornu/cornu.jpg

Algák



Zuzmók
A zuzmók igen különleges élőlények, hiszen cianobaktériumok

vagy moszatok (fotobionta) és gombák (mikobionta) tartós
együttéléséből keletkeztek.

Speciális szervezeteknek minősíthetjük őket, mert alkotóikhoz
képest minőségileg más morfológiai és fiziológiai
tulajdonságokkal rendelkeznek és azoktól eltérő élőhelyeket
népesítenek be.

A cianobaktériumok közül a Chroococcus, a Gloeocapsa és a
Nostoc nemzetségek,
- a zöldmoszatok közül a Trebouxia, a Trentepohlia, a
Pleurococcus, a Cystococcus és a Chlorella nemzetségek,
- míg a tömlősgombák közül az apotéciumképző Lecanorales
rend, ritkábban a peritéciumképzők közül a Sphaeriales rend,
illetve elvétve a bazídiumos gombák közül a Clavariaceae és a
Tricholomataceae családok tagjai vesznek részt a
képzésükben.

Tevékenységük nagyon jelentős az ásványok és a kőzetek
biológiai mállásában, a talajképződés folyamatában.



http://www.elkhornslough.org/newspages/lichens.htm

Zuzmók



Állati egysejtűek, véglények (Protozoa) I.
Az állatvilág legősibb és legegyszerűbb szervezetei a

protozoák. Mikroszkopikus méretű, egysejtű,
eukariotikus, ivartalanul és ivarosan szaporodó
szervezetek, amelyek élő, ill. szerves részecskék
bekebelezésével és oldott anyagok felvételével
táplálkoznak.

Kivétel nélkül heterotróf szervezetek, testük felépítéséhez
szerves anyagok szükségesek. Egyesek paraziták,
mások viszont szaprofiták.

Kis méretűek, alakjuk változó. Nincs valódi sejtfaluk.
Több mint 250 fajuk van.
Művelt talajokban biomasszájuk azonos lehet a

földigilisztákéval.
Baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat

fogyasztanak.



http://www.animalpicturesarchive.com/list.php?sec=SBJT&qry=protozoa

http://hu.pandapedia.co
m/wiki/P%C3%A1nc%C
3%A9los_ostorosok

http://lifesci.rutgers.edu/~tri
emer/index.htg/E_sanguine
a.jpg

http://www.sulinet.hu/tart/cik
k/Sea/0/32627/1

Protozoák



Állati egysejtűek, véglények (Protozoa) II.
• Rossz kultúrállapotú talajban a csillósok elvesztik uralmukat,

és a gyökérlábúak kerülnek az első helyre.
• Nem homogén elterjedésűek, hanem gócpontok mentén

élnek (rothadó anyag és gyökerek mentén).
• Bár az egysejtű állatok képesek egy óra alatt 30 ezer

baktériumot is fölfalni, bizonyították, hogy a nagyobb
véglény-aktivitás nagyobb mikrobiológiai aktivitást
eredményezett.

• Megállapították, hogy a baktériumokkal való együttélésük
során nő a CO2 mennyisége, holott csökken a baktériumok
száma, de ezzel párhuzamosan nő a szaporodásuk üteme.

• A véglények egyszerűbb vegyületekké alakítják a bonyolult
szerves anyagot, így hozzáférhetővé teszik a magasabb
rendű növények számára.



Fonálférgek (Nematoda)
Óriási alkalmazkodó képességgel rendelkeznek a talaj

többméteres mélységeiben, és sivatagokban is
megtalálhatók!

A talajban széleskörűen elterjedtek, közel 20 000 leírt fajuk
ismert.

Főként mikroorganizmusokkal táplálkoznak, ezáltal a mikrobák
számát korlátozzák.

Nagyobb pórusokban lévő vízhártyákban élnek, durva textúrájú,
nedves talajban a leggyakoribbak.

Fontos szerepük van a szerves anyag lebontásában,
Kedvezőtlen körülmények között:
- összezsugorodik, teste víztartalma jelentősen csökken,

életműködését szünetelteti évekig, míg megfelelő
körülmények nem jönnek.



Fonálférgek (Nematoda)

http://tolweb.org/Nematoda/2472 http://www.bu.edu/gk12/eric/nematode.jpg

http://www.nrm.se/en/menu/researchandcollections/departments/invertebratezoology/research/factsoninv
ertebrates/nematodapicturegallery.5366_en.html

http://www.anisn.it/omodeo/o
modeo/images/Nematoda.jpg



Ugróvillások (Collembola)
• A világon az egyik legelterjedtebb rovar

• Bármely élőhelyen: tengerpart - magas hegység –
Antarktisz (Cryptopygus antarcticus)

• Elsődlegesen szárnyatlanok
• Gyakran vakok vagy max. 8 szem laza halmaza alkotja 

a szemet
• A kifejlett állatok is vedlenek

http://www.animalpicturesarchive.com/list.php?sec=BASIC&qry=collembola



Táplálkozásuk, előfordulásuk

• Vegyes táplálkozásúak: 

- elsősorban gombahifákat, 
- növényi gyökereket, növényi részeket, avart, 

algát, zuzmót,

- baktériumot, nematodát, 

- más Collembolát, vagy azok petéit fogyasztják.

• Leggyakoribb előfordulás:

- talajban (2 m) (fehérek, általában vakok);

- talaj felszínén, avarban (sárga, barna, fekete);

- fák kérge alatt;

- hóban.



Érzékenyek a környezeti hatásokra

• A Collembolák érzékenyek a túl magas
hőmérsékletre → levándorolnak.

• Extrém alacsony hőmérsékletre nem olyan
érzékenyek: akár meg is fagyhatnak, amikor
felmelegszik a talaj, akkor újra aktívvá válnak.

• A Collembolák termékenysége nagyban függ a
gombafonalak N-koncentrációjától (Booth, 1983).



Atkák (Acari)
Az atkák szabad szemmel nem látható apró rovarok. 100-500

µm nagyságú, pókszabású állatkák.
A fejtorból álló törzsükből a fej elülső része különült el. Szúró-

szívó szájszervük van. A kifejlett egyedek nyolclábúak.
Ezek végén karmok ill. tapadókorongok vannak. Sok faj
csak a bőrén lélegzik.

A kifejlett állatok több fejlődési szakaszon mennek keresztül.
Közel 300 órát élnek és 50 utódot hoznak világra.

Különféle növényi és állati anyagok nedveinek kiszívásával
táplálkoznak. Rengeteg fajuk él a földben, vízben,
levegőben, de vannak élősködők, sőt ragadozók is. A
leggyakoribbak a földben élő fajai, melyeknek jelentős
szerepük lehet a talajképződésben (Páncélos atkák).
Számuk 1 m2 területű talajon több ezer is lehet.



http://www.animalpicturesarchive.com/list.php?sec=BASIC&qry=mite



Medveállatkák (Tardigrada)
Törzsük a fejjel mindig összenőtt és fejtort alkot, féregszerű,

halványan ízelt. Lábaik csonkszerűek, ízeletlenek, a
negyedik pár mindig a test hátulsó végén fekszik,
valamennyi karmokban végződik, ezeknek száma 2-4.

Hímnősek, petéik leggyakrabban a szülők levedlett bőrében
fejlődnek tovább.

Helyváltoztatásuk igen lassú és nehézkes, nagyon hasonlít a
medvékéhez, innen kapták nevüket is. Leggyakrabban
nedves mohák alatt találjuk, de vízben is tenyésznek.

Táplálékuk növényi és állati anyagokból áll. A kiszáradás
alkalmával tetszhalottakká lesznek s csak a vízbe jutás után
kelnek új életre.

Eddig mintegy 600 fajuk ismeretes. Az 1 mm nagyságot
egyikük sem éri el; nálunk is tenyésznek.



http://www.animalpicture
sarchive.com/list.php?s
ec=BASIC&qry=Tardigr
ada

Medveállatkák



Hangyák (Formicidae)

A sarkköröktől a trópusokig nagy számban megtalálhatóak.
Fészkeikben a zsákmányolt állatokat raktározzák, ezáltal

nitrogéntartalmú anyagokat kevernek a talajba.
Járataikkal javítják a talaj szerkezetét, levegő- és

vízáteresztő képességét.
Nagy mennyiségű talajt szállítanak egyik helyről a másikra.
Szárazabb területeken a föld alatt készítik el a fészkeiket,

közben alaposan összekeverik a fel- és altalajt. Nélkülük
a talajok jóval tömődöttebbek lennének.

Hegyi legelőkön átveszik a földigiliszták szerepét, mivel
azok a köves talajt nem kedvelik.



Bogarak, bogárlárvák (Coleoptera)
A Földön mintegy 350 ezer (más forrás szerint 400 ezer), a

Kárpát-medencében pedig 6300 fajjal a rovarvilág
legnépesebb rendje. Testük legnagyobb részét
kitinképletek borítják.

A bogarak (Coleoptera) az ízeltlábúak törzsének és a
rovarok osztályának egyik rendje. Jellemző rájuk a
következő négy tulajdonság együttes megléte:
- két pár szárny, az első pár kemény szárnyfedővé
módosult, a hátulsó pedig hártyás,
- előtoruk szabadon áll, a közép– és utótoruk egymással
és a potrohhal is összenőtt,
- rágó szájszervekkel rendelkeznek,
- teljes átalakulással fejlődnek.



Pókszabásúak  Arachnida

A valódi pókok (Araneae) a pókszabásúak osztályának
egyik rendje. Két testrésszel, nyolc lábbal, csáprágóval
rendelkező, ragadozó életmódot folytató ízeltlábúak.

Minden pók termel pókhálóselymet, egy vékony, erős
proteinszármazékot, amit (a legtöbb esetben) a hasuk
végében lévő mirigyek termelnek, választanak ki. Sok
fajuk használja ezt fel arra, hogy zsákmányát elejtse.
Ennek ellenére több faj háló nélkül vadászik.

Az Uloboridae és a Holarchaeidae családba tartozó fajokat
leszámítva (ez kb. 350 faj) mérget termelnek, amelyet
vadászatkor és önvédelemkor alkalmaznak.



Rovarok, hangyák, pókok

http://www.ezermester.
hu/articles/article.php?
getarticle=691

http://www.majoshaza.co
m/html-
ek/kincsek/bogarak.html

http://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/d/df/Wolf_spider
_tunnel.jpg



Földigiszták (Lumbricidae)
Világszerte elterjedtek a legtöbb talajféleségben;
Számuk sok: a mérsékelt és trópusi területek erdős és fás

vegetációval borított területein;
Számuk kevés/nincs: a száraz, sivatagi, ill. fagyos

területeken.
Gyakoriságuk: 10 – 2000 db /m2

Mérsékelt égövi lombhullató erdőben:
100 – 400 db/m2

Növényi maradványokkal, ill. a rajtuk lévő
mikroorganizmusokkal táplálkoznak;

Elfogyasztják a talajt a benne lévő növényi
maradványokkal együtt (2-30-szorosát a saját
testtömegének naponta);



Csoportosításuk életmód szerint

Bomló szerves anyagokon élők:
– erdei ökoszisztémákban, avarban, szerves

hulladékokban, korhadó fákban, stb. találhatók,
– a tápanyag-forgalomban fontos.

Ásványi talajszintek lakói:
– ideiglenes járatok (30-50 cm mély),
– a szerves anyag bekeverésben fontos.

Mélyben aknázók:
– állandó, függőleges járatok (150-180 cm),
– növényi maradványokat leszállítják,
– a víz beszivárgását gyorsítják.



Giliszták hatása a talajra
Járataikat ragadós, mésztartalmú váladékkal „kitapasztják”;
Jelentős szerepük van az aggregált, jó talajszerkezet

kialakításában;
Nő a talaj légjárhatósága, levegőzöttsége, vízáteresztő

képessége;
Szárazabb talajokban számottevően javul a

vízgazdálkodás;
Nő a különböző fiziológiai csoportba tartozó baktériumok

száma, így az aerob cellulózbontó baktériumok
tevékenysége;

Az emésztőcsatornán áthaladt talaj veszít savanyúságából;
Ürüléke mull típusú szerves anyagnak tekinthető,

amelyben aktívabb a biológiai aktivitás;
A növényi gyökerek könnyebben mélyebbre hatolnak a

járatokban, jobb lesz a növények tápanyagfelvevő
képessége.



Földigiliszták (Lumbricidae)

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/re
sources/cynthia_parr/earthworm.jpg/large.jpg http://zizala.navajo.cz/zizala-3.jpg



Vakondfélék (Talpidae)
Föld alatti életmódhoz alkalmazkodtak.
Mellső lábuk ásásra módosult.
Földben élő rovarok és azok fejlődési alakjainak (lárvák,

bábok, imágók) pusztításával a zöldségeskertekben
nagy hasznot hajtanak.

A földigilisztákat is kedvelik. Élelem-raktárában több száz
gilisztát is elraktároz, melyek olyan merevek, hogy nem
tudnak elmászni. Tavasszal – aki túlélte – elvándorol.

Nagy mennyiségű talajt mozgatnak meg és kevernek
össze.

Sok növényi anyagot dolgoznak be a talajba.
Járataikkal lazítják, javítják a talaj szellőzését és

vízgazdálkodását.



Talajlakó gerincesek

http://www.edenkert.hu/zoldovez
et/oko/kepek/vakond.jpg

http://faunagen.nhmus.hu/index.php?page=munkaterv_2_6&lang=en



Előadás összefoglalása
A baktériumok egysejtű, általában hasadással szaporodó,

mikroszkóppal tanulmányozható, önálló anyagcserével
rendelkező, természetes és mesterséges táptalajon is
tenyészthető, szervezetek, valódi sejtmagjuk nincs.

A gombák elhalt, vagy élő növényi, vagy állati szöveteken élnek,
fonalszerű micéliumot képeznek. Savanyú talajban számuk
jelentős. Többségük obligát aerob, heterotróf szervezet.
Életmódjuk alapján lehet: szaprofita, parazita és
szimbiózisban élő mikorrhiza.

A mikro és-mezofauna legfontosabb képviselői a talajban: a
Protozoa, Fonalférgek (Nematoda), Ugróvillások
(Collembola), Atkák (Acari) és a Medveállatok (Tardigrata).



Előadás ellenőrző kérdései

• Milyen élőlények alkotják az edafont?
• Mi a különbség a Prokarióta és eukarióta 

szervezetek között?
• Jellemzése  a talajban élő baktériumokat! 
• Hogyan táplálkoznak a talaj mikroszkopikus 

gombák?
• Jellemzése a mikro- és mezofauna alkotóit! 
• Milyen hatást gyakorol a földigiliszta a talajra?
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Mezőgazda Kiadó. Bp. 161-369. p.
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• Gisi, U., Schenker, R., Schulin, R., Stadelmann, F., Sticher, H. (1997) 
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Elsevier. 195-226. p.
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe: 
A talaj biodiverzitás jelentősége, vizsgálati 

lehetőségei

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd
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