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Mi a probléma? 

Emberi tevékenység -> környezeti problémák 

Biodiverzitás védelme, és megőrzése 
 

MAGAS TÁPANYAGTARTALOM  + 

Bolygatások intenzitásának és gyakoriságának 
növekedése 

 EU Biodiverzitás Stratégiája 2020-ig 

Restaurációs kísérletek felvehető nitrogén mennyiség 
csökkentésére -> NITROGÉN IMMOBILZÁCÓ FOKOZÁSA
   



Restaurációs ökológia 
Fogalmak:  

• ökológiai restauráció 

• restaurációs ökológia 

Ökológiai restauráció lépései 

1. Lépés: állapotfelmérés, megtervezés 

2. Lépés: élőhely kialakítása (abiotikus, biotikus feltételek) 

3. Lépés: betelepítés, visszaszorítás 

4. Lépés: kezelés és monitorozás 

+ Lépés: restauráció eredményességének értékelése 

 



A Nitrogén természetes körforgalma és 
az emberi tevékenységek hatásai 

NITROGÉN KÖRFORGALOM 

1. Természetes és ipari 
nitrogénkötés 

2. Asszimilációs 
nitrátredukció 

3. Denitrifikáció 
4. Ammonifikáció 
5. Biológiai 

nitrogénkötés 
6. Nitrifikáció 



A Nitrogén természetes körforgalma és 
az emberi tevékenységek hatásai 

Az emberi tevékenység hatása 

• globális nitrogénkörforgás megváltoztatása 
(biomassza nő, biodiverzitás csökken) 

• nitrogén mobilizálás és fixálás 
(biomassza égetés,műtrágyázás, pillangósvirágú növények) 

• légkörbe kerülő nitrogéngázok 
(NO, NO2, NH3, N2O, ) 

• nitrogén kiülepedés 
(vízi és szárazföldi társulások, pH, ivóvíz, eutrofizáció,…)  

 



A nitrogén immobilizáció folyamata és 
hatásai 

• mineralizáció és immobilizáció 

• C/N arány 

• mikroorganizmusok  

- Biomassza szintézis 

szerves szénforrás igény + nitrogén igény 
MENÖVEKEDETT SZÉNFORRÁS -> MIKROBIÁLIS AKTIVITÁS NŐ 
-> TALAJ FELVEHETŐ N TARTALMA CSÖKKEN 

• Növényfajok életstratégiája, szukcessziós 
helyzete 



A talaj felvehető nitrogén tartalmának 
csökkentésére irányuló nitrogén immobilizációs 

kísérletek, esettanulmányok áttekintése 
 

• Milyen célok fogalmazódnak meg a kutatások 
során? 

• Honnan származnak a tanulmányok? 

• Kutatások megjelenési ideje: aktuális-e a téma? 

• Kísérletek típusai: laboratóriumi vagy terepi? 

• Milyen élőhelyen alkalmazzák? 

• Alkalmazott szénforrás típusai 

 



• Kezelés módja 
– Hogyan alkalmazzák? 

– Hányszor és mikor alkalmazzák? 

– Szénforrás mennyisége 

• Eredmények kiértékelése 
– Hogyan mérhető a siker? 

– Milyen hatások a talajban? 

– Milyen hatások a növényzetben? 

– Meddig észlelhető a kezelés hatása? 

– Ha többféle kezelést alkalmaztak, azok befolyásolták-e 
egymás hatását, ha igen, akkor hogyan? 

• Következtetések 



Esettanulmány: Kísérlet a vegetáció 
regenerációjának gyorsítására talajnitrogén 

immobilizációval kiskunsági parlagokon 

 

• Célkitűzés 

• Anyag és módszer 

– Mintaterület 

–  Kezelés 

– Mintavétel 

– Vegetáció alakulásának  

 kiértékelési módszerei 



Esettanulmány: Kísérlet a vegetáció 
regenerációjának gyorsítására talajnitrogén 

immobilizációval kiskunsági parlagokon 

 

• Eredmények 

– Raunkiaer életforma-kategóriák 

– Nitrogén igény relatív értékszámai (NB) 

– Simon-féle természetvédelmi érték-kategóriák 
(TVK) 

– Természetes élőhelyekhez kötődő fajok 

• Eredmények kiértékelése 



 

 

 
 

 

 

Képek forrásai: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag/ch02s07.html 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti-okologia/ch05s02.html 

http://openclipart.org/people/rg1024/grass4.svg 

https://maps.google.hu/  

http://www.fomi.hu  

http://www.une.edu.au/ers/research-disciplines.php 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


