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A talaj biodiverzitás jelentősége, 
vizsgálati lehetőségei
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Talajvédelmi stratégia

Talaj biodiverzitásának mérése



Biodiverzitás – biológiai sokféleség I.
Az ökoszisztémák közti különbségektől az őket alkotó fajokon
át az egyes fajokon belüli genetikai variációkészletig. A
biológiai sokféleség teszi lehetővé a természetes
kiválogatódás útján a megváltozott környezethez való
alkalmazkodást, az evolúciót, ami egyben az élő rendszerek
viszonylagos stabilitását is eredményezi.

A Biológiai Sokféleség Egyezményt 1992. június 13-án írták
alá Rio de Janeiróban az ENSZ Környezet és Fejlődés
Konferenciáján.



Biodiverzitás II.
A biológiai diverzitás több komponens egy funkcióját

jelenti:
• Az előforduló fajok számát, faj gazdagságát,
• Genetikai variabilitást fajokon belül,
• Az ökoszisztémák diverzitását,
• Az egyedek előfordulását más fajok között, előfordulási

kiegyensúlyozottságot.
A funkcionális diverzitás kifejezi a fajok, vagy faj

csoportok biológiai szerepét egy ökoszisztémában,
valamint azokat az ökológiai folyamatokat, amelyeket az
egyes szervezetek, populációk és közösségek
valósítanak meg. A biodiverzitás - tágabb értelemben -
az ökoszisztémák anyagcsere kapacitását is magába
foglalja.



Biodiverzitás III.
A biodiverzitás veszélyben van. A legfőbb okok a
természetes élőhelyek változásaiban rejlenek. Ezeket az
intenzív mezőgazdasági termelő rendszerek, az
építkezések, a külfejtések, az erdők, óceánok, folyók, tavak
és a talaj túlzott kihasználása, az idegen fajok inváziója, a
szennyezés, valamint egyre fokozódó mértékben a
világszintű éghajlatváltozás váltja ki.
Ötven faj pusztul ki naponta, míg egy új faj születése 1000
években mérhető. A Föld megállíthatatlanul halad
egyensúlyának elvesztése felé, hiszen az állat- és
növényfajok bármennyire legyenek is alkalmazkodóak,
képtelenek felvenni az őket és élőhelyüket érő változások
ütemét.



Biodiverzitási forrópontok
Olyan régiók, ahol igen nagy a fajgazdagság, és jelentős
az endemizmusok vagyis a ritka és veszélyeztetett fajok
száma és nagy a veszélyeztetettség mértéke. Ilyen
diverzitási forrópontok találhatók Brazíliában Kolumbiában,
Ausztráliában.

Egy 2000-ben végzett becslés szerint az edényes
növények 44 %-a, a gerinces állatok 4 csoportját tekintve
35%-a 25 olyan forrópontra lokalizálható, amely a Föld
szárazföldjeinek mindössze 1,4 %-át jelentik. Bolygónk
fajainak több mint a fele a szárazföldi területek mindössze
16 %-áról származik.



A talaj biológiai alkotóelemei

A talaj nagyon különös életközeg a Földön, sokféle
szervezet él benne. Több ezer mikroorganizmus és állat
található a talajban, a mikroszkopikus mérettől a nagyobb
állatokig.

A talaj összetett és egymástól eltérő környezetet biztosít a
benne élők számára. A biológiai aktivitás főleg a talaj felső
rétegében koncentrálódik. A talajban lévő biológiai
alkotóelemek a talaj szerves anyagának 5%-át adják.

A talaj biológiai alkotóelemei magában foglalják a növényi
gyökereket és a talaj élőlényeket is.



A talaj biodiverzitása

A talajban élő valamennyi szervezet együtt biztosítja a talaj 
biodiverzitását. Ezek az élőlények kétféle módon vannak 
hatással a talajok fejlődésére: 

• közvetlen hatás (a talaj lazításával, az elhalt szerves 
anyag lebontásával, a különböző tápelemek 
körforgalmának biztosításával),

• közvetett hatás (a táplálkozási lánc, valamint különböző 
szabályozási mechanizmus révén).

Ezek a szervezetek a talaj felszínén, az avarban, valamint 
a talajban élhetnek.



Talaj biotikus alrendszere
Egyedszám Élőtömeg g/m2 Fajok db/m2

Baktériumok 100 billó db 100 10 ezer
Gombák 50 km 100 500
Egysejtűek 100 ezer db 5 100
Fonálférgek 10 ezer db 5 50
Ízeltlábúak
Puhatestűek
Giliszták

5 ezer db 40 100

Emlősök 0,001 db 0,1 0,001
Növényi gyökerek 500 m 1000 10

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/biodiversity 

Szabó I. M. (2008):Az általános Talajtan Biológiai Alapjai



Talajfauna csoportosítása
• Permanens talajlakók: egész életciklusuk folyamán a

talajhoz kötöttek (pl. földigiliszták)
• Időszakos talajlakók: azon élőlények amelyek életük egy

jelentős részét a talajban töltik (pl. egyes rovarlárvák)
• Periódusos talajlakók: azon szervezetek, amelyek a talajt

gyakran elhagyják, de oda vissza is térnek
• Egyes darazsak egy vagy több generáción át a talajban

élnek, majd ezt követően néhány generációjuk föld feletti
biotópokba vonul és ott él

• Egyes fajok csupán átmenetileg kötöttek a talajhoz, ahol pl.
inaktív alakjaik (peték, bábok) fordulnak elő.



Az EU Talajvédelmi Stratégiája
• 2006. szeptember 22-én az Európai Bizottság közzétette

javaslatát a Talajvédelmi Direktívára. Közleményt adott ki a
Tematikus Talajvédelmi Stratégiáról, valamint elrendelte a
Tematikus Talajvédelmi Stratégia hatásainak felmérését.

• Az ENVASSO (Environmental Assessment of Soil for
monitoring) talajvédelmi stratégia célul tűzte ki Európa
talajainak egységes jellemzésére alkalmas indikátor és
kritériumrendszer kidolgozását, valamint azok felmérésére és
nyomon követésére alkalmazott eljárások és módszerek
rögzítését, amely alapjául szolgál egy európai talajinformációs
és monitoring rendszerhez.



Európai Unió által megfogalmazott 
talajt veszélyeztető tényezők

• Talajerózió (víz, szél, művelés hatása)

• Szervesanyag-készlet csökkenése (OC, tőzeg-„készlet”)

• Talajszennyezés (nehézfémek, savanyodás)

• Talajfedés (város-közlekedés,)

• Tömörödés, szerkezetleromlás (állapot és okok)

• Biodiverzitás csökkenése (mako-, mezo-, mikrofauna)

• Szikesedés (sótartalom mennyiség-minőség,)

• Árvíz, földcsuszamlás

• Sivatagosodás (kiterjedése, tüzek-okozatveszteség, OM)



Talaj biodiverzitásának csökkenésének 
okai

• KÖZVETETT
– talaj szerkezeti leromlása
– erózió
– talajfedés
– talaj szerves anyagának csökkenése

• KÖZVETLEN - szennyezés
– szikesedés
– Xenobiotikumok
– (biocidek, szennyezőanyagok)



Biodiverzitás csökkenésének mérése
A biodiverzitás csökkenésének monitorozásához három fő 
indikátor használatát javasolja az ENVASSO.

– A földigiliszta  és

– a collembola (ugróvillások) egyedszámának a vizsgálatát, 
valamint

– a talajrespirációs méréseket.

A mérési módszerekkel a makro- és mezo- fauna
diverzitását valamint a talaj funkciók minőségi változását
lehet nyomon követni.



Földigiliszták mennyiségének 
meghatározása ISO 23611-1 (2006)

Földigiliszták formalinnal való kinyerése:

4x5 liter 0,2%-os formalinos vizet kell lassan és
egyenletesen kijuttatni az 1 m2-es mintaterületre. Az első
10 liter kijuttatása után negyed óra elteltével adagoltuk a
következő 10 litert, hogy a földigilisztáknak legyen elég
ideje a felszínre jönni. A formalin irritálja a kutikulájukat, így
a felszínre menekülnek a formalinos oldat elől. Miután
kijuttattuk a 20 literes mennyiséget, összegyűjtöttük a
gilisztákat 70 %-os etanolt tartalmazó műanyag palackba.



Földigiliszták mennyiségének 
meghatározása ISO 23611-1 (2006)

A földigiliszták terepen történő kézi válogatása

Egy 50cm*50cm*50cm-es (0,125m3) talajszeletből
végezzük a giliszták kézi válogatását, majd 70 %-os etanolt
vagy formalint tartalmazó műanyag palackba helyeztük
őket.

http://www.biologia.ws/files/image/gilisztak.jpg



Collembolák mennyiségének 
meghatározása ISO 23611-2 (2006)

• A talaj felső 20 cm-es rétegéből bolygatatlan talajmintát
veszünk.

• A mintákat futtató tölcsérbe helyezzük melyet felülről
szárítunk (lámpával).

• Collembolák a talaj száradásával lejjebb és lejjebb
mennek, míg a tölcsérből ki nem esnek az etanolos
edénybe.

http://bugguide.net/node/view/239135



Talaj mikrobiális légzésének vizsgálata 
ISO 16072 (2006)

A talajlégzés, vagyis a CO2 talajból légkörbe áramlása a
földi anyagforgalom egyik legfontosabb komponense, és
elsősorban a talajban zajló mikrobiális lebontó folyamatok,
valamint a növényi gyökerek respirációjának a
következménye. Ezekhez képest jóval kisebb mértékű,
mindössze néhány százaléknyira tehető a talaj makro- és
mezofaunájának CO2 kibocsátása.
A talajokra jellemző, hogy oxigén nyelnek el és CO2-t
bocsátanak ki. A szabad levegőben a CO2 0,047% (térfogat
%), míg a talaj pórustereiben meghaladhatja a 6%-ot is.



Talaj mikrobiális légzésének vizsgálata 
ISO 16072 (2006)

A mikroorganizmusok oxigénfogyasztásának mérésével becsülték a
CO2 keletkezését.

Az alkáli abszorpciós módszer esetében egy lúgos oldatban vagy
anyagban (általában NaOH, KOH vagy szódamész) elnyeletik a
szén-dioxidot és a maradék lúg sósavas titrálásával számítják ki
a mennyiségét.

Gázkromatográfiás módszernél a talajra helyezett zárt kamrában
fejlődik a CO2, a kamralevegőből injekciós tűvel mintát vesznek,
majd gázkromatográfban megmérik a CO2 tartalmat.

Infravörös gázanalizátorhoz (IRGA) kapcsolt zárt dinamikus
kamrában a levegő a kamra belseje és az IRGA között cirkulál,
és a kibocsátás ütemét a CO2 koncentráció időbeli változásából
becsülik.



Jó termőképességű talajban élő 
szervezetek (Pankhurst et al., 1997)



Kapcsolat a talaj szerves anyaga és a 
biota között (Elliot, 1997)



A talaj biota hatása a  
talajtermékenységre (Elliot, 1997)



A talaj mikrobiális biomasszája
A mikrobiális biomassza (MB) a talajban a talaj szerves anyagának élő 

komponensei közül mikróbák tömegét jelenti.

A biomasszára vonatkozó néhány általános megjegyzés:
• mennyisége nagyobb hűvösebb, nedves területen, mint melegebb, de 

száraz régióban,
• finomabb textúrájú, agyag talajban nagyobb, mint durva textúrájú 

homokos talajban (azonos klimatikus viszonyok között),
• relatíve magas érték közepes szerves anyag tartalmú talajban is, az 

erősen mállott tropikus agyagtalajban (Oxisols), mivel a mikrobiális 
frakció adja a teljes C-mennyiség jelentős részét,

• relatíve magas érték vulkáni hamu talajában (Andosols), ahol allofán 
agyag található, mert az agyag stabilizálja a nagy mennyiségű szerves 
anyagot, ezzel párhuzamosan a mikroba sejteket is,

• viszonylag alacsony a szerves talajokban, a magas szerves anyag 
tartalom ellenére (Sparling, 1997).



Az agrotechnikai tényezők hatása a talaj 
biológiai aktivitására, és a biodiverzitásra

• Intenzív talaj használat (megváltozik az organizmusok
diverzitása,

• Növények hatása (lehet pozitív, ha pillangós növényeket
termesztünk, lehet negatív,

• több éven keresztül monokultúrás termesztés folyik,
növényi maradványok hatása, stb.) talajuntság,

• Műtrágya használat, a talaj pH-értékek változása
(műtrágya használat hatással van a kémhatásra, ezen
keresztül a mikrobiális közösség összetételére),

• Művelési módok alkalmazása (hagyományos szántás,
vagy konzerváló talajművelési mód?),

• Növény védőszer használat (általában a vegetációs
időszakban, a növényvédő szerek hatása mintegy 98%-
ban megszűnik



• Talajszennyezők hatása (nehézfémmel szennyezett talajban a
biomassza C nem változott, összehasonlítva egy nem
szennyezett talajjal, azonban az arány a rezisztens és szenzitív
baktériumoknak megnövekedett a szennyezett talajban,
valamint a fém-rezisztens baktériumok kevésbé hatásosak a
szerves szennyezők lebontásában).

• Művelési módok alkalmazása (hagyományos szántás, vagy
konzerváló talajművelési mód?),

• Növény védőszer használat (általában a vegetációs időszakban,
a növényvédő szerek hatása mintegy 98%-ban megszűnik

• Talajszennyezők hatása (nehézfémmel szennyezett talajban a
biomassza C nem változott, összehasonlítva egy nem
szennyezett talajjal, azonban az arány a rezisztens és szenzitív
baktériumoknak megnövekedett a szennyezett talajban,
valamint a fém-rezisztens baktériumok kevésbé hatásosak a
szerves szennyezők lebontásában).

Az agrotechnikai tényezők hatása a talaj 
biológiai aktivitására, és a biodiverzitásra



Ökológiai gazdálkodás és a 
biodiverzitás

Egyes tanulmányok kimutatták, hogy az ökológiai
gazdálkodás a talajban élő hasznos szervezetek számának
növekedését eredményezi, ami nagyban hozzájárul egy
egészséges növény- és állatállomány kifejlődéséhez.

Egy 2002-ben végzett tanulmány a következőket mutatta ki
az ökológiai gazdálkodással kapcsolatban:
– Megduplázza a ganajtúró bogarak számát a talajban 
– 50%-kal több földigilisztát eredményez 
– 60%-kal több holyvafélét eredményez 
– Megduplázza a pókok számát 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/296/5573/1694



Előadás összefoglalása

A biológiai sokféleség teszi lehetővé a természetes
kiválogatódás útján a megváltozott környezethez való
alkalmazkodást, az evolúciót, ami egyben az élő
rendszerek viszonylagos stabilitását is eredményezi.

A talaj biodiverzitása nélkülözhetetlen szerepet játszik a
(mezőgazdasági) talajok hosszú távú életképességének
fenntartásában.

Európai Unió kidolgozta a talajvédelmi stratégiát, melyben
nagy hangsúlyt fektet a talajok bidiverzitásának
felmérésére és megőrzésére.



Előadás ellenőrző kérdései

• Mi a talaj biodiverzitása?
• Mi a talaj biodiverzitásának csökkenésének okai.
• Talaj biodiverzitásának mérésének módszerei



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:

Magyarország váz, litomorf és zonális 
talajai

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