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Légköri CO2 koncentráció növekedése  

ipari forradalom:       
280 ppm 

 
Jelenleg: 
 401 ppm 



SzénSzén--dioxid forrásaidioxid forrásai  

Antropogén Természetes 



A talajlégzésA talajlégzés  

• Komponensei: 

 1. gyökérlégzés 

 2. rhizomikrobiális légzés 

 3. növényi maradványok lebontása 

 4. növényi maradványok vagy gyökér exudátumok 
indukálta mikrobiális szervesanyag-lebontás (SOM) 

 5. talaj szervesanyag (SOM) mikrobiális lebontása 
növényi maradványoktól ill. gyökér exudátumoktól 
mentes talajban 



Talajlégzést befolyásoló tényezőkTalajlégzést befolyásoló tényezők  

 

- a hőmérséklet, 
- a talajnedvesség 
- a talaj szervesanyag-tartalma 
- a felszín feletti és alatti flóra és fauna populációk                        
és társulások dinamikája 
- egyéb talaj fizikai tulajdonságok 
 



A talajhőmérséklet hatásaA talajhőmérséklet hatása  

• A talajhőmérséklet és a respiráció viszonya pozitív 

• A hőmérséklet 0-30°C között 

                nő a mikrobiális aktivitás és a növényi gyökérlégzés 

• A hőmérséklet 40°C  felett   

                csökken  a  respiráció 

• A hőmérséklet 50°C felett 

                megszűnik a respiráció 



A talajnedvesség hatásaA talajnedvesség hatása  

• A  talajnedvesség növekedésével párhuzamosan egy bizonyos  

szintig a talaj CO2 kibocsátása is növekszik. 

     Függ: az  adott  ökoszisztéma vízlimitáltságának  fokától 

A ritkább, de nagyobb  csapadék-események 

 

       Száraz területeken                                      Nedves területeken 
 

     Nő a talaj CO2 kibocsátása                       Csökken a talaj CO2 kibocsátása                                             

 



Saját mérésSaját mérés  
  A talaj szénA talaj szén--dioxid emisszió mérése a talaj hőmérsékletének dioxid emisszió mérése a talaj hőmérsékletének 

és nedvességtartamának függvényébenés nedvességtartamának függvényében  

 

Kísérleti terület: Józsefmajor 
 

 

 

- mérés:  Talaj CO2 kibocsátás 
                 Talajhőmérséklete 
                 Talajnedvesség-tartalom 



A talaj hőmérsékletének és A talaj hőmérsékletének és 
nedvességtartalmának mérésenedvességtartalmának mérése  

Mérőműszer: Decagon 5TM szonda             beépített termisztor segítségével 
Mérési mélység: 5-10 cm között                         hőmérséklet mérés 



Talaj COTalaj CO22    emisszió méréseemisszió mérése  
Mérő eszköz: zárt statikus kamra            ebben  a  zárt  kamrában fejlődik a CO2 
                        vákuumozott fiola (12ml) 
Kiértékelés: gázkromatográf 
Mérés menete: a 7 kamra véletlenszerű elrendezésben 
                            mintavétel a kamratető rátételekor és 20 perc letelte után 
                              
 
 



EredményekEredmények  
A talaj COA talaj CO22  emissziója a környezeti hatások  függvényében  emissziója a környezeti hatások  függvényében    



Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket  figyelmüket    


