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A szakdolgozat tárgya és célja 

• Tárgy: vegetációégés → égés: 
– éghető anyag: vegetáció, élőhelyen 

– égést tápláló anyag: O2 

– gyulladási hőmérséklet: igníciós esemény 

(természetes, emberi) 

• Cél: A vegetációtüzeknek a földi 

rendszerekben (Föld-rendszerben) 

elfoglalt helyének bemutatása. 



A szakdolgozat tematikája 

• A vegetációtüzek és a biogeokémiai ciklus: 
anyagforgalom, visszacsatoló hatások 

• A vegetációtüzek és az élővilág: 
tűz és élővilág kölcsönhatásai 

• A vegetációtüzek földtörténeti múltja: 
a feltételek változása 

• Az ember hatása a vegetációtüzekre: 
a feltételek megváltoztatása 



Biogeokémiai ciklus (1) 

• Primer produkció: fitomassza 

• Biomassza és nekromassza egyensúlya 

• Égés: anyag vissza a légkörbe és a talajba 

• Kiemelt elem: szén → 

legnagyobb szénraktárak: erdők 
– 650 Pg szén összesen 

– 44% biomassza, 11% nekromassza, 45% SOC 

– -0,5 Pg/év: erdőterületek csökkenése 

 

Anyagforgalom 



Biogeokémiai ciklus (2) 

• Negatív: 
– fitomassza csökkenése (kis tér- és időlépték) 

– oxigénkoncentráció csökkenése (földtörténeti lépték) 

• Pozitív: 
– sugárzási kényszer változása → 

éghajlatváltozás (nagy tér- és időlépték) 

– szén-dioxid 

– BC-aeroszol 

Visszacsatoló hatások 



Élővilág 

• Tűz és élővilág 

kölcsönhatásainak értelmezése 
– az egyed szintjén 

– a populáció szintjén 

– az életközösség szintjén 

• Kölcsönhatások a populáció szintjén → 

pl.: növények adaptációja 
– védekezés a tűzzel szemben 

– élet a tűz után 

 



Földtörténeti múlt (1) 
Légköri oxigénkoncentráció 



Földtörténeti múlt (2) 
Vegetáció 



Emberi hatások 

• Igníciós esemény 
– tűzhasználat → népességnövekedés 

– népességnövekedés → tűzhasználat 

– Ma a vegetációtüzeket kiváltó igníciós események döntő 

többsége emberi tevékenységre vezethető vissza! 

• Éghető anyag 
– csökkentése: erdőirtás, erdőgazdálkodás, 

mezőgazdálkodás, legeltetés 

– növelése: emberi tevékenységgel való felhagyás 

– extrém növelése: tüzek kizárása → „tüzek paradoxona” 
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