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III. évfolyam 

 
1. A kutatás 

 

A kutatás célja a növényzet talaj-anyagcserére gyakorolt közvetlen hatásának megfigyelése 

és leírása, valamint kapcsolat keresése a talajban megfigyelt jelenségek és a mikroklíma-

jellemzők között. Field scale kutatásról van szó, amely ebben a problémakörben – annak 

összetettsége miatt – világszerte is ritka. Az eredmények hozzájárulhatnak a talajok 

működésének jobb megismeréséhez, amely a környezet szempontjából is fontos, hiszen a 

klimatikus és/vagy növényzeti változások a mikroba-közösség gyors módosulását okozhatják 

a talajban, amely például termőtalajok minőségi változását idézheti elő, vagy mocsarak 

esetében jelentős (és nem kiszámítható mértékű) üvegházgáz-felszabadulással járhat. 

 

2. Elvégzett munka 

 

2010 óta folynak kampányszerű terepi vizsgálatok mintaterületünkön, 2012 óta OTKA 

támogatással. A leghosszabb kampányok minden év júliusában voltak. Évről-évre történtek 

apróbb-nagyobb módosítások, fejlesztések a mérési paraméterek, mérési módszerek, 

eszközök tekintetében és a mérési pontok száma is folyamatosan nőtt. A legfontosabb 

eredmények az összefoglaló végén, táblázatban láthatók. 

Az eredmények átfogó értékelése, feldolgozása még a jövő feladata. Célkitűzéseim nagyobb 

részéhez sikerült a megfelelő adatmennyiséget összegyűjteni (mint pl. a talajban lévő vas- és 

szénformák megoszlása a szilárd és folyékony fázis között), a hiányzó méréseket idén 

nyáron tervezem elvégezni. 

 

3. További tervek 

 

Idén júliusban tervezzük az utolsó terepi méréseket, amelyek a doktori munkához 

hozzájárulnának. Szeptemberben szeretném megkezdeni utolsó félévemet, és - amint a 

feltételek teljesülnek – elindítani a fokozatszerzési eljárást. Szintén szeptemberben tervezek 

részt venni a VII. Magyar Földrajzi konferencián, amelynek anyaga lenne az alapja a második 

elvárt közleményemnek. 
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5. Táblázat 

 

Év  Vizsgált paraméterek  Eredmény/Tanulság  

2010.  3 pontban: 

 Cönológia 

 Mikroklíma 

 Talajoldat  

 Eh/pH  

Markáns különbségek az ökotópok 
között 
 

Zavarás hatása 

2011.  4 pontban: 

 Cönológia 

 Mikroklíma 

 Talajoldat  

 Eh/pH 

 Gázmintavétel (kísérleti jelleggel)  

Évszakos különbségek => 

I. KÖZLEMÉNY 

2012.  4 pontban: 

 Mikroklíma 

 Talajoldat 

 Eh/pH 

 Szilárd fázis alaposabb vizsgálata  

A talajban előforduló oxidált/redukált 

vasásványok  

2013. 4 pontban: 

 Mikroklíma 
több mélységben: 

 Talajoldat 

 Eh/pH 

Mintakezelés optimális módja 

 

Magas Na-tartalom a talajban 

2014. 

(tervezett) 

 Cönológia 
4 pontban: 

 Mikroklíma 
több mélységben: 

 Talajoldat 

 Eh/pH  

 talajnedvesség-mérés 

Talajvízszint magasan => várhatóan 

mindenhol eléri a gyökérzónát. 

 

Vas oxidáció sebessége a mintában. 
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