A talajlégzés és összetevői szerepe a szénmérlegben
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Összefoglalás: Munkánk során homoki legelő talajlégzésének változását vizsgáltuk több év során. A talajlégzés az
ökoszisztémák szénmérlegének jelentős részét képezi, s az eddig meghatározónak tartott hőmérséklet függése mellett
mára már – részben kutatócsoportunk munkája révén is – jól ismert a talajnedvesség és a napi (fotoszintetikus)
szubsztrátellátáts erős limitáló szerepe is. Ha a tavaszi-nyári időszakban tartósan kevés a csapadék (aszály),
akkor az éves szénmérleg a lecsökkent felvétel és a csökkenés ellenére is folyamatos légzési aktivitás miatt
veszteséges lehet. Ez a talajbeli széntartalom csökkenéséhez vezethet, illetve növeli az atmoszférikus CO2
koncentrációt. Mivel a klímaváltozás várhatóan növeli az aszályos évek gyakoriságát és az átlaghőmérsékletet
hazánkban, az ökoszisztémák légzési folyamatai még meghatározóbbak lehetnek a szén-forgalomban.

Bevezetés
A szárazföldi ökoszisztémák üvegházgáz-mérlegét meghatározó gázok közül a CO2nál a talaj és a vegetáció szerepe döntő, a N2O-ot a talajok, míg a CH4-t a vizes élőhelyek
és a legelő állatok bocsátják ki. Közülük légköri mennyisége és a növényi produkcióban
játszott szerepe miatt a CO2 a legfontosabb. Az ökoszisztémák CO2-forgalmát leíró nettó
ökoszisztéma gázcsere alapvetően a következő komponensekre bontható:
Nettó ökoszisztéma gázcsere = fotoszintézis - (talajlégzés + felszín feletti légzési aktivitás)
Az egyenletből következik, hogy ha a talaj és a föld feletti növényi részek (és az avar)
légzésének összege meghaladja a fotoszintézis által fixált szén mennyiségét, az ökoszisztéma szénmérlege veszteséges lesz. Az a tény, hogy a talaj folyamatosan bocsát ki CO2-ot,
még kedvezőtlen időszakban is, amikor a fotoszintézis nem, vagy korlátozottan működik,
a talajlégzés fontos szerepét bizonyítja az ökoszisztémák forrás vagy nyelő aktivitásának
kialakításában (Tuba et al. 2007).
A talajlégzés jelentős részét alkotja az ökoszisztémák légzési aktivitásának: a bruttó
primer produkció 40–60 %-át, illetve az ökoszisztéma légzés 60–80 %-át adhatja (Raich
és Schlesinger 1992). A talajból származó CO2 legnagyobb részét a gyökerek bocsájtják ki,
szakirodalmi adatok 0–60 %-ra teszik a gyökérlégzés részarányát a mérsékeltövi gyepekben (Raich és Tufekcioglu 2000).
Anyag és módszer
A talajlégzés mérését 2000-2005-ig zárt rendszerű plexi félgömb gázcseremérő kamra (d=20 cm) és LICOR-6200
(LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA) hordozható infravörös gázanalizátor segítségével végeztük. 2005-től LI-6400 (LICOR Inc., Lincoln, NE, USA) infravörös gázanalizátorral és a hozzá tartozó gyári talajlégzés-mérő kamrával mértünk.
Jelen összefoglaló a Kiskunsági Nemzeti Parkban, Bugacpusztaháza település közelében (46,69°N, 19,60°E,
111,4 m t.sz.f) működtetett mikrometeorológiai és eddy-kovariancia kutatóálllomáson mért főbb eredményeket
mutatja be. A mérőhely részletes leírása megtalálható Nagy et al. (2007) cikkében.
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Eredmények és megvitatásuk
A vizsgált talaj talajlégzés-intenzitásának éves változása jól követhető menetet mutatott: a tavaszi gyors emelkedést kora nyári maximum követte, majd ősszel egy jobban
elnyúló csökkenő periódus, ami az aktuális hőmérsékleti viszonyoktól függően decemberjanuár hónapokban érte el a minimum értékeket. A mért minimum és maximum talajlégzés
értékek 2006-ban 0,2 μmol m-2 s-1 (2006.02.20., Ts -1,1 oC és SWC 26,6 % mellett) és 9,9
μmol m-2 s-1 (2006.06.14., Ts 10,7 oC és SWC 15,6 % mellett ) voltak. A nyári hónapokban
megfigyelhető volt, hogy a talajlégzés intenzitása a magas hőmérséklet ellenére jelentősen
csökkenhet a csökkenő víztartalom hatására.
A talajlégzés éves változása mellett az egy napon belüli változásokat is igen jelentősek
lehetnek, erre hoz példát az 1. ábra. A légzésintenzitás egy napon belül elsősorban a
talajbeli hőmérséklet-változás hatására módosul, de itt érhető nyomon a CO2 felvétel és
a talajlégzés kapcsolata is: a gyökerek szubsztráttal való ellátottsága is jelentősen módosíthatja a légzés intenzitását. A talajbeli víztartalom jelentősen nem változik egy napon
belül, de száraz időszakban napközben a gyökerek közelében lecsökkenhet annyira a
talajnedvesség, hogy az a gyökerek légzését limitálja.

1. ábra. A talajlégzés-intenzitás (Rs) és a nettó ökoszisztéma gázcsere (NEE) napi menete
2006. 04. 27–28-án Bugacon

A talajlégzés mértéke méréseink alapján a nettó CO2 felvétel 50 %-át, vagy annál
többet is elérhet, kedvezőtlen időszakban a légzésintenzitás meghaladhatja a felvétel
mértékét. Éjszaka az ökoszisztéma légzés jelentős részét (akár több mint 90 %-át) adhatja.
A mikrobiális, valamint a gyökér- és gyökérkapcsolt légzés szétválasztására növényektől
(gyökerektől) mentes és növényzettel borított talajfoltok légzését is vizsgáltuk 2003–2008
között. A gyökér- és gyökérkapcsolt légzés részaránya a teljes talajlégzésen belül 20–
60 % között változott az év során.
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