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Az utóbbi évtizedekben az emberi tevékenység a légszennyezésen keresztül gyorsított ütemben degradálja a még megmaradt természetes

környezetet, így a természetközeli erdőket is. A megnövekedett szén-dioxid és nitrogén kibocsátás egyrészt eutróf hatást jelent, másrészt

az üvegházhatás fokozásával melegedést, és a Föld számos régiójában (így a Kárpát-medencében is) szárazodással járnak. Erdeink már

hosszú évek óta jelzik a degradációt számos fafaj pusztulásával, ugyanakkor más fafajok növekedésének gyorsulásával, a lágyszárú

diverzitás csökkenésével stb. (Fekete et al. 2014). Jelen kutatásukban azt vizsgáljuk, hogy a fenti atmoszférikus változások miként hatnak

az erdőtalaj szerves anyagára és néhány mikrobiológiai jellemzőjére. A talaj megváltozó szerves anyaga és a vizsgált mikrobiológiai

jellemzők milyen szerepet játszanak az erdővegetáció fenti válaszaiban.

EREDMÉNYEK

A különböző különböző nedvesség tartományba tartozó erdőkben a talaj szerves

széntartalma és humuszos réteg vastagsága jelentős különbséget mutat a száraz

területek javára. A két időpontban mért (2017 dec., 2018 ápr.) talajnedvesség

értékekek között összességében nincs szignifikáns különbség, a nedves területek

talajnedvesség gradiense általában a legnagyobb.

A teljes mikrobiális aktivitást jelző dehidrogenáz enzim a két időpontban nem mutatott

szignifikáns különbséget. Az adatokat a továbbiakban összevontan kezeltük. A

különböző nedvesség tartományba tartozó erdők közötti különbség azonban már

szignifikáns. A mélységgel csökkenő aktivitás a csökkenő szervesanyag és

nedvességtartalmat követi, de vélhetően a biokémiai folyamatok által igényelt oxigén

szint lefelé történő csökkenése legalább akkora, ha nem nagyobb szerepet játszik

ebben. A legnagyobb csökkenést a nedves erdőkben tapasztaltuk.

A 2017 decemberében mért proteáz aktivitás esetében nem tapasztaltunk szignifikáns

különbséget a különböző nedvesség tartományba tartozó erdők között. A 2018 áprilisi

eredények szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyultak, ami a mélyebb rétegekben a

kimutathatósági határ alatt volt. A 2018 áprilisában mért ß-glükozidáz esetében sem

tapasztaltunk szignifikáns különbséget. Mindkét enzimről elmondható, hogy a felső 5

cm-es rétegben szinifikánsan magasabbak, mint a mélyebb rétegekben, különösen a

nedves erdők esetében.

KÖVETKEZTETÉSEK

A talajok széntartalmát a biológiai folyamatok jelentősen befolyásolják. A szerves

anyagok bontási sebességét mind a talajlégzés, mind a különböző enzim aktivitási

folyamatok megbízhatóan indikálják. A mineralizációs és humifikációs folyamatok

egyensúlya, illetve annak esetleges eltolódása a talajban raktározott szénkészlet

nagyságát is befolyásolja. A a különböző csapadékviszonyokkal jellemezhető

erdőterületeken a vizsgált talajtani paraméterekben mérhető különbségek

tapasztalhatók. Monitorozásuk hozzájárulhat a klímaváltozás hatásainak

megismeréséhez, előrejelzéséhez.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

Az időbeli változások kimutatásához a „hamis idősor” módszerét választottuk, azaz a

Kárpát-medencén átnyúló klimatikus gradiens mentén két évszakban (2017 tél -

avarhullás után, 2018 tavasz) vizsgáltuk a talaj szerves anyagának és biológiai

aktivitásának fontosabb jellemzőit 6 nedves, 6 mezofil és 6 száraz erdei

mintaterületen, három különböző mélységben (0-5, 5-15 és 15-30 cm). A kutatás

érdekében a különböző csapadékviszonyokkal jellemezhető területeken mind

kocsánytalan tölgyeseket vizsgáltunk, azért, hogy a lombavar ugyanaz legyen.

A talajmintákból meghatároztuk az aktuális nedvesség tartalmakat, továbbá a

dehidrogenáz, ß-glükozidáz és proteáz enzim aktivitásokat (Veres et al. 2013;

Sinsabaugh et al. 1999), valamint a szerves széntartalmat (Fekete et al. 2014). Az

adatokat variancianalízissel (p<0.05) vizsgáltuk, Tukey féle post-hoc teszttel.

A 125688 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból

biztosított támogatással, a KH_17 pályázati program finanszírozásában

valósult meg.

A vizsgált területek ökológiai adottságai

Nedves erdők Mezofil erdők Száraz erdők

Erdészeti 

klímaosztályozás 

szerinti besorolás 

(jellemző társulás)

bükkös és gyertyános 

tölgyes klíma (főként 

Querco-petreae 

Carpinetum)

cseres-tölgyes klíma 

(Quercetum petraeae-

cerris) 

erdőssztyepp klíma, 

tatárjuharos tölgyesek 

(Aceri-tatarico-

Quercetum)

Jellemző talajtípusok

(gyengén podzolos) 

pangóvizes BET, 

agyagbemosódásos BET

Ramann-féle BET

Csernozjom BET, 

mészlepedékes 

csernozjom

Évi csapadékösszeg 

(1981-2010 átlagában), 

mm

OMSZ

688 - 724 583 - 651 545 - 577

Évi középhőmérséklet 

(1981-2010 átlagában) 

OMSZ

10,8 -11,3 10,6 - 12,4 11,0 - 12,1

Ellenberg Index = 

(Tjúl/Pössz) x 1000
27,65 - 29,40 32,98 - 38,01 36,96 - 38,83


