TANULMANYA GYEP TALAJANAK ELOVILAGAROL

'

JANOS

'Tubb hazai szerz5 (FEHER, 1954;
ABO, 1986) foglalkozott
munkaiban a taiajokban 616 szervezetekkel, azok talajban betoitott szerepevel,
de a retek, legel6k vegetaci6ja alatt e1olordui6 61616nyek tevekenys6gevel
kaposolatosan osak sz6rvanyos adatakat taliTunk. Tajekortat6nkban ezert a
talajok 616vilagara, mint filtalinos kiindul6si alapra hivatkozunk, es erre epitjuk
a ,yep alatti talajektre vonatkoz6 ismereteinket.
A talajban 616 mikrofi6rat is - faunit (az edafont) alkot6 szervezetek
kalcsonhatashan elnek egymassal, valarnint szoros kapcsolat alakul ki a talaj es
a berme 616 szervezetek kozat is. Ennek a kapcsolatrendszernek kaszonhet6,
bogy az egyes Okoszisztimdkban megval6sul az anyagkbrforgas cs az
energiainatrilas. A talaj eietkozossege (a hioediri6zis), a killonbbz6 ajok
elaordulasa es viszonylagos mennyisege alapvet6'en nemcsak a talajtipus
ftiggvenye, hanem dinamikusan viatozik az id6jarist61, az evszakt61, a

nbvinytakar6t61 es az ember altal alkalmazott agrotechnikai diariistol fiigg6en,
A szdrazfoldi iikosziszternakban a rendszer anyagkorfargaimanak lebont6
szakasza a talajban zajlik le. He keriilnek a bioebnozis az elhalt
n5vinyi reszek, allati terrnektk, b lsar vizelet. Az emlftett szerves anyagok a
talaj asvAnyi szemeseivel alkotott egyUttese rneg rnindig szerves torrnelek Jenne
a talaj el5vilaga nelkill, A szerves anyag litalakul6sa
a talaj 616vila. ganak
kozrernalidesevel
a mineralizaci6 es a humifikacii5 folyamatsorozatan
keresztal val6sul rneg. Arnig a mintraIithei6 soran a szerves vegyigetekszervetlen vegyilletekre es isva'nyi alkotikra bornlanak, addig a hurnifikici6
soran a bomliks termekek egy r6sze spezifikus szerves anyag
keletkezik, a humusz.
A talajban 616 szervezetek
eleuevekenysegiik soran - tio'segitik a
novenyi tapanyagok kozvetlen feltariisit ill. tobb, alas talajtulajdonsig
(humusztartalom, humuszmin5se'g, szerkezet, Ieveg6zEitts6g, vizformak)
kedvez6 valtozasat. Ha sikeriil az 616szervezetek szam6ra kedvez6bb6 tent-1i az
eletak_haz saksiges felteteIeket, (igy azok anati rohamosabban elszaporodnak,
hasznos tev6kenysegtik aria nagyobb mertekil Iesz is ezzel a talaj
terrnekenyseget is fokozzal: (KEMENESY, 1972).
,
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A retek es legela`k alatt evro51 evre nagy mennyisegti szerves anyag
halmcz6dik fel a talajban, hiszen gyokerzet szitmottev6 resze kicsere16 -dik_ A
talajba jutott nbvenyi maradvinyok novelik a talaj szervesanyag-tartalmat.
Min& melyebbre kertil a nOveny gyokerzete, annal vastagabb lesz az a reteg,
amelyben elhart gyakerzetet caIalank. Optirrkas felteteiek rneilett fokoze'dik a
talajban e15'k anyag- es energia atalakit6 tevekenysege. A rnelyen gyokerez5 es
sok humuszt kepz6 gyep nagyobb rnertekben novelheti a talaj terrnekenys6get.
A talajban 615' szervezetek 6nrnaguk csak nagyon keves szerves anyagot
tudnak termelni, hiszen fotoszintezisre csak a talaj lak6 alga kepesek, de azok
is csak a talaj felszinen vagy annals kozvetlen kOzeleben. A talaj primer
produkci6ja vegulis elhanyagolhat6. A fogyaszt6 (konzumens) es a lebonto
(dekompenza16) szervezetek szarna viszont rneglep6en nagy.
Egy ret talajitnak Osszetetelet tanulnaanyozva rnegaLlapitottak, bogy az
isvanyi anyagok 93 go-a rnenett 7 * a szerves anyag. Ez ut6bbin beliil85 % a
humusz, 10 To a novelly' gyibleer es 5 % a talaj el6vilaga. Az el6vilAgnak 85 %at a mikroorganizmusok (bakteriumok, sugairgomba, gombik, alga C,
protozoonok) alkotjak, mig a talailak6 fauna reszesedese lenyegesen ki ebb (20
%); ebb61 8 To a gyartisfergek el6fordulisi aranya (S KY, 1979),
A talaj eleivilaga - tigabb etteiernben - a rnagasabb rendti novenyeket is
maggiba foglalja. Amikor a szorosan vets talajeletr61 beszellink, facepp
talajlak6 mikrof16rara es - faunira gondolunk.
A rnikrofli5rahoz tartoznak - fontossagi sorrendben - a bakteriurnok
(Schizornycophyta), a mikroszk6pikus gornbak (Fungi), a bakteriumok torzsebe
sorolt sugargotnbak (Actinomycetes), majd kisebb jelent5seggel az algak
(Algae). A talajfaunihoz soroljuk a protozoonokat (rneretiik alapjan a
mikrofauna aikot6ja, ugyartakkor mikr6banak is tekintjfik). A magasabb
renaiek kOztil a gilisztalcat (Lumbrieida,e), fonilfergeket (Nematcda), az
ugr6vill6sokat (Collembolla) erneljiik ki.
Dolgozaturikban kett6s cell tfiztiink ki. Rtividen ismertetjiik - a teljesseg
igenyel nelki.il - a nagyobb rendszertani kategiliriakhoz tartoz6, nehany
fontosabb, talajban cli5fordu16 eloleny csoport tevekenyseget (A talajok
rnikroii6ratja.), vaIamint hivatkozunk nehany olyan k-utatasi eredmenyrc, amely
a talajtulajdon sh.'gek es a gyep vegetElci6ja alatt 616 sze -rvezetek kozotti
osszeftiggesekre utalnak.

A talajok mikroflordja
A talajban a mikroorganizrnusok fordulnak e16 a leg nagyobb
mennyisegben, kiemelked5 biornasszaval es aktivitassal. Beoslesek szerint a

86

teljes anyagatalakilas 60-80 %-a a mikrof -16ranak ktiszeinhet6, BRADY (1990)
szerint a mikrof16ra - a gilisztakkal egyiitt - dont6en meghatarazzak a talaj
biologiax aktivitisLit.
A talajban 615, fontosabb 'csoportok el5forduldsi gyakorisagat es
biomasszijat az 1. tablazatban mutatjuk be (BRADY, 1990) 1-tason16
aranyokr6Iszamoit be STOCKL1 (1950. cit. FEELER, 1954) is,
Bakteriurnok (Schizornycophyta)
A rnikroszervezetek kortil mennyisegtiket es szamukat tkintve
kjern•encednek a bakteriumok. Szirraik egy gramm talajban aka r nehAny
millrardot is alerheti, tdmegiik pedig mintegy 400 kg/ha125 cm reteg
(Ft:1,0<Y, 1988). Ez az adat STOCKLI 0956 cit. FEHER, 1954) sz4mitasa
szerint 10 000 kg/ha/15 cm, araig BRADY (1990) becsiese alapjzin 900-9000
kg/ha/15 em), Kedvez6 korililm6nyek kbzott testtbmegfik 100-1000-szeresenek
megfele16 anyagmennyiseget tudnak egy nap alatt atalakitani. Egy hektiir feIs5
2.5 cm-es retegenek tiirnege 4000 t, hErom % szerves anyagot feltetelezve 120 t
vagyis tomegiik 300-szorosa jut a bakteriumokra Ft:J -1,0(Y (1988) szzimittisa
aiapjan. olyan mennyiseg, amelyet egy-ket nap alatt feldolgozneinak. A talaj
szerves anyagainak felepitesen mulik nem a bakteriumok mennyis6gen
bogy ez nem val6sui meg. A bakteriumok nagyfokii lebont6kepessege azzal
magyarhzhatO, bogy leJuJetiik, arricly kbzvetien erintkezisr tcsz lehet6ve
kibrnyezettildcel - viszonyiag nagyobb tbmegiikhoz kepest. A bakteriumok
inajdnern minders felepit6 es lebont6 folyarnatban reszt vesznek a talajban
KizarOlagos szereptik an a nitrogen korforgalmaban.
A talajban 616 mikroorganizmusck es a termesztett n6v6nyek egyik
ertekos kapcsolata a I6gkori nitrogent megkat6 bakteriumok es a nijiveny
gyokerei kEizatti viszony. A bakteriumok tevekenysege a 1egjelent6sebb e
teren, jOilthet nehany kekalga is kepes erre. Ma mar kbizel hartnincra tehet6
azoknak a Triikroorganizmusoknak a szima, amelyb61 sikertilt e166.ilitani a
nitrogen rnegkoteset vegzei nitrogen az enzimet. Az eddig ismert nitrogenkiit6
milcroorganizmusok kivetel nelktil a prokariotakhoz tartoznak (FIELNIECZI,
1991).
.

Az egyik csoponba azok a nitrogenkot6 bakteriumok sorothatok, atnelyek
szimbiazisban elnek a pillaugos virago niivenyekkel, azok gyokergilni6iben.
Ezen mikr6bak 1egismertebb rmmzetsege a Rhizobium. A nittog-enkot6
bakteriumok mdsik resze, az Azotobacterek, aerob kdriilmenyek 6.5 a
Clostridium fajok anatrob feltetelek mellett, szabadon elnek,

A bakteriumok fatal megkbtott nitrogen mennyisegere vonatkoz6 meresi
eredmenyeket sok tenyez5 (a talaj tfpusa, h6rnersekIete, nedvessegtarta1rna,
szimbiontak eseteben a niiveny fajtajtt, a meresi metodika stb.) befolyasolja.
igy nGrn veletlen, Ii.ogy a kit nbdz6 sze,r2 .6161 idezet• adatok lenyegesen
hilifinbOznek egyrnast61. A szabadon 616-k (SZEKY (1979) szerint 1-15 kg,
Nitiaiev; BRADY (1990) szerint 5-30 kg NI/Wev), de killiinosen a szimbiontak
(SZEKY (1979) adata: optimalis kbri.i1nnenyek kOzott 60 kg/NI/ha/6v; BRADY
(1990) adatai novelly fajtit61 ftigg5en 30-250 kg Niha/ev kdzoit valtortak;
KASPER (1986) feller here alatt 150 kg NA -la/6v 6rteket niert) jelent6s
rnertekberi gyarapit.0_1( a ta1aj nitrogen t6keja.
Sugargombak (Actinonnyeetes)
Rendszertanilag a bakteriumok thrzsebe tartoznak es kidon rendbc
812TOljuk a sugargombikat, arnelyek nagy 57.1mban fordulnak e15 a talajban.
Szarnu.k elerheti a grammonkEnti 100 rniiiii3t. Szerepilk fontos a szerves
maraclvanyok bont6sabaa es ezaltal a nbvenyi tapanyagok szabaddi teteIeben.
Gombak (Fungi)
Testbk bifakb6I 6011 fel, amelyek bonyolult ketegekke, mic6liurnokka
tomortilnek. A gombiik kUldnosen nagy intenzfLissal akkor kapcsol6dna.k be a
leboacisi folyarnatokba, amikor a bakteriumok es sugargombak - kiiiOnbi5z5
okok ryliatt nern kepesek arra,. A mikroszkopikus gombik mennyisege a
talajban rneghaladja a 10 milli6/g erteket is.
A sugargombakkal ellentetben a gombik inkabb a savanyu ta1ajban fejtik
ki hatasukat, -mint a sernleges pH-ju talajon. Bnnek nera az az aka, hogy
savanyu kozegben a gombik ftilfdese intenzliveloh, hanem az, bogy a gorribak
altalaban szelesebb skalan kepesek alkalrnazkodai a hicirogen ion koncentraci6
nevekedesehez, mint a bakteriumok. A savanyu kozegben pedig jelent6sen
csokkeri a bakteriumok konkurenciaja, a gornbak fejl5dese es novekedese
kedvez5bb koriilmeayek kijzott tortenik (GYORI, 1984).
A gombak talajban betoltat szerepei k zul kierrielkedCien fontos a
celluloz es a lignin boritiisa. Ugyanakkor, termeszetesen a kiinnyen
mobilizithat6 feherjeket es cukrot is hasznositAk,
novenyekkel szirribiotikus egyiitte16st icialakito
A magasabb
rnikorrbiza gomb6k szeies kOrben elmjedtek a termeszetben. Az
endomikorrhiza gornbik gyakorlatilag valamennyi talaj is eghajlati k6rtilmeny
ki5zint.t. ifiegtalaIhat6k. A terrnesztett ntivenyek kortil a gabonafelek,
zoldsegfelek, gyUrnalcsfajtak es a sz616 eseteben jelenti5s szerepUk van.
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Szirnbiozist a1akitanak ki a pillangos viraguakkai es a pazsitfil-felekkel is
(MUROMCEV et al. 1986),
Ezeknek t gombaknak a fona1ai (nifii) reszben a gyoker feltleten
talAlhatak, resthen behatolnak a gazdanoveny sejtjeibe. Az endomikorrhiza
gornbtik a taIajbal felveszik es a gyoke'rsejteknek atadjak a fontos tipanyagokat
els5scrban a foszfort es a nit,rogent s ezert oserebe a gazdanoveny altal
feldolgozott tiipanyagbai eis6sorban cukrokat, vitaminokat es mas szeffes
anyagokat kapnak (HARLEY-SMITH, 1983. cit. STE,CSI et al. 1989).
1, 1.1.1blizat

Nehany fontosabb eloleny csoporthoz tartozik szama
es biomasszaja a talajokban (BRADY, 1990)
el, ie^iv
csoportok

g talaj

Mikrotleira
Bakteriurn (Schizomycophyta)
Actinornyceres
Fungi
Algae

10 8 -109
107 -108
105 -106
104_105

Fauna
Protozoa
Nematoda
LtIlTibricidatt
Tbbbi all at

10-10 5
10 -102

-

szarna
vagy

m2

bi . ornassza
kg/ha/15 cm

450-4500
450-4500
1120-1,1200
5 6-5 60

-

17-170

11-n0
30 -300
103 -105

110-1100
17-170

+ a fels6 15 ern-es talajr'etegben
A talajok

A talajlak6 allatok felosztAsa atlagos testnagys .ziguk alapjan tortenik_ A
mikrofaunahoz a 0,002-0,2 a mezofaunahoz a 0,2-2, a makrofaundhoz a 2,0-2 . 0
mm kbzotti, a megafaunahoz a 20 mm n61 nagyabb allatok sorolhatok be.
A 2. tablazatbol kitunik, bogy egy m 2 tertileten 30 cm vastagsagti talajban
mennyi anat. 61. A bernutatott aclatok ktilbribt5D5 szerzokt61 szirmaznak, eur6pai
talajokra vonatkozei, atiag &tactic.
A rnikrofauna fontos kepvisel6i a talajlak6 veglenyek (Protozoa),
amelyek a talaj vizkeszletehez nagyrnertekben kati5dnek. Els6sorban ott elnek
nagy egyecIszimban, ahol egya mikroszervezetek is nag'' stirtisegben
-
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fordulnak e16. Taphilkozitsi szempontb61 a vegleay fajok csaknern fete
bakteriumev6, egy negyed resze vegyes taplalkortisti (bakteriumot, algat,
detrituszt' egyara- nt fogyaszt6), egy negyede ragadozd eletm6dii (csill6s
veglenyek). A talajban a Protozoa retszaminak csiikkenese a bakteriumot
szama.nak novekedesevei jar es forditva.
A mezofaun6hoz tartoz6, nag -y torneget kepvisel6 ariatcsoport, az
alacsanyabb rendfl rovarokhoz besorolt ugrdvillasok (Collembolla). A talaj
szerves anyaganak feldoIgozasiban nelkillozhetetlen tevekenysegiik. Jelenletiik
es letszamuk j61 jeIzi a taiaj allapotit, a jó terrnekenysegfi talajban rnindig
nagyszarnban elnek.
A mezofa.una masik nagy csoportjat a fonalfergek (Nernatoda) alkotja. A
csaknem 5000 szabadon 616 fonadferegfaj koziil hazankban csak 280 faj fordui
Ezek egy resze 616 novenyek gyekeret szivja, sok kozottak a bakterium-,
alga- es gombaevg, de vannak ragadoz6k (vegienyekkel, kerekesfergekkel es
mas fonalfergekkel raasok elhalt, rothad6 szerves anyagot
fogyasztanak, Tbbbsegiik mindenev6, A fiatalok taplaieka killenbazhet is a
kifejlett fonalfergeket61. A nOveny gybkerekkel sfirtin atsz6tt, novenyi
marad-vanyokban gazdag talajokban kaidnosen sok a fonalfereg. Tenneszetes
reten es legel6n nagyobb a szimuk es biomasszajuk (5,2-8,7 rnilli6irn 2/14 cm
reteg; 52-6,9 g/m 2), mint a szantdoldon (2,6-4,5 milli6/m 2/10 cm reteg; 2,64,5 gira2).
Emlitest kell meg tenntink a mezofaunahoz tartoz6 kerekesfergela -51,
amelyek els6sorban nedves talajban forduinak el6 alof,v allapotban es a
talajlak6 atkakr61, amelyek kozul az Un. pancelosatkak killonosen hasznos
tagjai a talaj eletkozossegenek cellul6zbont6 kepessegiik miatt.
A talaj makrofaunaja kbziil a televenyfergek (Enohytraeidae) es a
foldigilisztak (Lumbricidae) a leggyakoribbak, az izeltlibuak kozin az
iszkarakok (Isopoda), ikerszelvenyesek (Diplopoda), szaziabuak (Chilopocla),
es ezeriabuak (Chiiognatha) mellett a rovarok es a p6kok (Araneidea) is
jeient6s szerepet j5tszanak a talaj eieteben.
A megafaunahoz a foldigiliszta es a gerincesek sorolhatok. Hazinkban
59 foldigiliszta faj el es ezeknek egy resze elhalt navenyi anyagokkal
taplalkozik, triasik resztik a haraifikal6dott szerves anyagot hasznaja
Mivel ez ut6bbi nem tudja elvalasztani a humuszt a talaj ti5bbi
reszetin, ezert talajev6k6nt e1, Az els6 csoport folent az erdei E5koszisztemak
taiajara, esetleg a reti talajokra jellemz6, rnig a rnasik csoport fajainak a mt'ivelt
terrn6talaj eleteben van fontos szerepe,
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2. tatlazat
i:118/111836 rendszertani csoportokhoz tartozS Eillatok egyedszarna es
biornasszaja

Eicy, 1979)

(Brauns, 1968 nyomdn cit.

kilatesoportok

optinnalis

itlagos

egyedszarn

5tlagoS
s it r, g

m 2-enkent
Mikrofaunn (Protozoilk)
°stores egyseiri, dlIatok

0_5 billi6

1 billi6

(Flagellata)
gyokerldb6 egysejtilek
(Rhizopoda)

csi.116sok (Ciliata)
Mezofauna
kertkesfergek (Rotatoria)

fonilfergek (Neinatoda)
atkak (Acarida)
ugrovi116sok (Colternbolta)
Makrofauna
televerkyf6rrk (Enchytraeidae)
csigik. (Gastropoda)

palok (Araneiclea)
iiszkanikok Osopoda)
ikerszeiv6riyeek (Diplopoda)
szazhibuak (Chilopoda)
ezerlibuak (Chilognatila)
bogarak (ColcopLera) es
bogEir13 rc al
ketszarriyuak .1rvfii (Diptera)
egyeb To v arok
Megafauna
gyartisfergek (Lumbricidae)

gerincesek (Vertebrata)

0,1 billi6

0,5 billi6 .

10
10
10

1 nailli6

100 milli6

25 ezer
1 milli6
100 ezer
50 ezer

600 ezer
20 naillii5
400 ezer
400 ezer

0.01
I
1
0,6

10 ezer
50

200 ezer

2

50
50

1000
2 00
200

150

500

50
100

300
2000

2
0,2
0,5
4
0,4
0,05

100
100

600
100

1,5
1

150

15000

80

800

40

0,1

0,1

0,001

.

egy m 2 terGleten, 30 cm vastagsagti talajban 616' illatok egyedszima
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Szint6f61dek talaj6ban iltalaban kevesebb (ha-lent 100-500 ezer), amig a retek
es kaszal6k talajdban lenyegesen tobb (nebiny milli6) allat is el. A hurriuszban
gaz dag kerti talajokban mennyiseguk akar a 20 milli6t is meghaladhatja.
A talaj biocOn6zisnak fontos alkot6i a fokligiliszt5k, arnelyek szoros
kOlcsonhatitsban elnek a talajban el6fordul6 tabbi populitoi6vai. A gilisztak
belcsatomaja't megvizsgilva meginapitottak, hogy abban rninden kisebb
mertekii talajlak6 6161eny csoport kepviseloje jelen volt (baktaium, gomba,
alga, protozoon, kerekes- es fonfilfergek). A bacterium zOnle sertetienal
tavozott eI az irulekkel soft az drillekben tab bakteriurnot (64 rnilli6/g)
tara'ltak, mint amennyit a talajban (20 millia/g), A giliszta uzii1Cke hurnuszban
es felveheto. t6panyagokban is gazdagabb volt, mint a talaj.
A gilisztak nagy szerepet jatszanak a szerves anyag A'talakft6
folyamatokban. Az emlitetteken livid j6rataikkal es morzsa-kepzestikkel
javitytk a talaj szerkezetet, nbvtlik a talaj porozitasat, ezaltal n6- az aerob
bakteriumok mennyisege es azok aktivitisa is
A gerincesek - a keteltiek, es al -10116k egy resze, valarnint a kisernicisok lak6-buv6- es vadilsz6 helyet taialnak a talajban. JitrataLk a p6ruskepz6d6s es
igy vizgazdalkodasi szempontb611 jelent5sek, amig az allatok liriilee wiveli a
talaj SZCI- VeS anyag keszletet is
,

A talajok bioobn6zisanak osszetetele - optimaiis okol6giai fltetelek
mellett - rneghat6rozza azok anyag- es energiaataltht6 folyamatait (SZEKY,
1979).
A rizoszfira mikrofiirdja
A talajban nOveked6 gyOkerk feltiletehez talajreszecskek tapadnak. Mind
a gyokereken, mind a talaj reszecAekben bakteriumok es sombak tenyesznek.
A gy6kerepidermisz felszinet nyLkareteg borftja, amely kerriiai 5sszetetele
kevesbe ismert es - tdbbek kdaditt n6venyfajoakent is elter5. A gydkerzetet
sokszor talab sejtreteg vastags6.gban litivelykent kortilfogva kolonizalia -k
rnikroorganizrnusok. A gy6kerek kozvetlen feltileten - elsO fsorban a felszird
nyilkaretegben, az un. rizoplanban es a gyokerekhez kOzel es6 (ri6h4 . fly mm
tavolsag,ban levd7), talajban az un. rizoszferaban - a rnikrobak sz6ma AltalEiban
nagyobb, mint magaban a gybier-tavoli talajban, a gybkerekt61 tibb cm
tavoistigban (SZABO, 1986). A mikroorganizmusok szama BRADY (1990)
szerint szazszor nagyobb a rizoszferaban, mint mag6ban a talajban.
A gyokerizzadmanyok, vagyis a gyokerek fatal a talajban kiv i.asztott
anyagok - az analizis eredmet l ye alapjin
nagyon sokfele vegyuletet
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(szenhidratokat, arninosavakat, szerves savakat, nukleotidokat, flavonokat,
enzimeket novekedesi faktorokat es rnas vegyilleteket) tartalrnazhatnak.
A gyiikerek feltileten es a gyiiker kezeli rizoszfera talajban szaporodo
mikrobak magabal talajb61 sz5rmaznak. A mikToarganizmusok a
gybkerv6ladekok hatdsara szeiektalodnak, kozfi1iik bizonyos tipusok
kiviilogati5dnak es gyokereken vagy azok k6zvetlen kbzeleben elszaporodnak.
Meglep6en szegenyesek azok az adatok, amelyek a gyiikerek aital kivilasztott
ve2yiiletek terrneszetes mikrofl6ra eggs tagjaira gyakorclt hatisaira
vonatkoznak.
A gyekereken es annak kikvetlen kozeleben 61[5 mikrof16ra Osszetetelet
funkcionfilis szernpontok szerint jellemezve nieg6napfthatjuk, hogy a rizoszfera
mikr6bal tulnyornoreszt aktivan mozgo, kromogen, gyorsan ,szaporod6
bakt6riumok, kozotaik tulsfilyban vannak az amrnonifik616, cukorferrnenti16,
savkepz6, ceIlulazbont6, denitrifika16, metilehkek redukal6 szervezetek,
amelyek kepesek giLikort, acetitot es anilint is oxidaini (SZABO 1986).
A rizopi6n, rizoszfera es a kontroll talaj mikroll6raiban mutatkoz6
mennyisegi es min6segi eltereseket a biiza cseteben MACURA (1972)
vizsga'lta. Megallapitotta, hogy a rizopEn es rizoszfera floraja a noveny kor6,val
novekszik es legera- teljesebb a vegetativ n6vekedes idejen. A ndvelny
elhaMsa.kor a gyekerfl6ra Osszetetelet a halt gyekermaradvanyok lebontEsat
vegz5 mikrabak kdiztisqege jellernzi. A gyOker populaci6 iisszetetelere - a
ndvenyck feji6desi stadiuman kivtil az eghajlati tenyezok es a
talajruIajdonsAgok is hat6ssal vannak (eft. SZABO, 1986).

Osszefliggesek a gyepek atatti talajok jrz kai
kerniai tulajdonsagai es az
eldvildgritiak tevekenysege kdartt
Termeszetes es te1epitett gyepet ma ftItalaban olyan talajtipusokon
talaiunk, amelyek mas knittimovenyek termeszrese're nern - vagy legalabb is
gazdasigos terrnesztesere nern alkaamasa.k, Gyep telepftesere esetleg ma's
esetekben - talaivedelem vagy rekultivici6 ae1jab61 is - SOT kertilhet. A gyeppel
boritott talajtipusokra viszont altalanossagban jellemz5, hogy fizikai vagy
kerniai tulajdons6gaik kozi.i1 egy vagy tobb, szels5seges erteket mutat (er5sen
savanyil vagy logos kernhatisii; szerkezete lazy vagy tomott, ebboi
kovetkez6en porozitasu kisebb; keves vagy sok kolloidot tartalmaz, ezzel
6sszefliggesben viztartakepessege kicsi vagy vagy, aerob vagy anaerab
feItetelek uralkodnak a talajban stb).
A retek es legera novenyzete altalaban a 01=5,0-6,0 kernhatasii
talajokban dIszlik ❑ legjobban (1-IABERLAND, 1966). Kialakulhatnak azonban
,
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ziirt 1ege16 es reti novenytarsuasok pH=4,1-9,5 kozotti talajokon is
SCHECHTNER (1974) szerint, a gyepek optirnalis pH erteke a talaj asvinyi
kolloid- es szervesanyag- tartalrnaval szoros 15sszefUggest mutat. A
sze1s(5segesen savanyd es lugos talajt ti r6 navenyfajokb61 6116 gyep kisebb
ta,karrninyertekil A talaj kenatiatasanak miff viszonylag kisebb cstkkenesevei
vagy navekedesevel is rnegviiltozik a dornina.ns es a tobbi gyepkepz& fai
mennyisege es aranya,
A gyepek alatti talajokban csak azok a mikroorganizmusok kepesek
rnegelni, el6fordulni, amelyek elviselik vagy/es valamilyen szinteli
alkalrnazkodnak azok fizikai es kemiai tulajdonsiigaihoz ill. rnegjelenestik
gyakorisitga kapcsol6dik a talajt takar6 novenyzetehez_
Az alabbiakban roviden hivatkozunk nehany olyan kutatasi
eredm6nyekre, arnelvek a talajtulajdonsasok es a ret, lege15 vegetaci6ja alOtt
el5fordul6 615szenfezetek kortitti asszeftigg6sekre utalnak.
A talaj teurnekenyseg6t - EHLERS (1984) velemenye szerint - annak
fizikai-, kemiai- es rnikrobi ❑ldgiai tulajdonsAgai egyiittesen hatarozzak meg.
Vizsgalatai SarE111 ezt meger6sitette '<ATM (1992). E rOvid osszefoglal6ban is
a gyep, a talajtuiajdonsagok es a miktof16ra, valamint fauna komplex
kapcsolatrendszere'nek bernutatiisara tereksztink.
A mikrobialis biamassza lenyegeben egysegesen kezeihet6, alive]
szereptik van a novenyek tapanyage116.tasiban es erzekehy indikLera a talajban
bekbvetkezett valtozlisoknak (BROOK ES et al 1985)..

A fiztical tulajdonsdgok hatasa az itiviltigra a gyep vegetticioja alait
A fizikai tulajdonsagok koziil a talajok mechanikai osszetetele tomettsege
- leveg5z6ttsege, vizgazdalkodasa es szerkaetessege kiemelkcc16 jelenteise25
param6ter csoportok, arnelyek alapvethen befolyisoljak a mikr6ba
tevekenyseget.
LANG AD (1964) tapasztalata alapjan, ha a gyep talaj
leveg6zik, javul a talaj szerkezete, elenkii1 a gyokerkepz5des, csokken a talaj
tapanyag- es viz vesztes6ge. Ugyanakkor novekszik a humusz kepz6des es a
rnikrobiol6giai tevekenyseg is_ A sze116zes elmaradisa tbrindrodes t,
gyokerfulladast eredrnenyez, a mikrobialis tcvekenyseg le1assul, lean, rornlik
gyep
A p6ruster es
elet szoros icapcsolarara hivjak fel a Egyelmet
PRIMAVEST et aI. (1966), arnely kapcsolat majdnern line iris.
A talaj oxigenellatottsa. ginak hi iriva csbkkentheti a noveny ellenall6 kepesseget a normalis
rizoplan- es rizoszfera-mikrof16ra pusztulasa miatt (SZABO, 1986). llyeakor
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gyokereken az aerob bakteriumok es aktinornicetak szArna er6sen redukidadik,
de n6 az anaerob kozossegeke_
A talajban 616 gilisztAk cs6lckeneset figyelte meg BOSTROM (1.986) a
talaj tornoriiddsevel. Traktor uta'ni tiimorodes hatisat tanuirndnyortak
g yeptalajon ARITMAT et al. (1977) es megallapitottak, hogy a tatajelet
intenzitasa Iecs6kkent. Hason16 tendenciat eszleltek a gilisztak szarn a. bari is
Tulnedves retekeri elve'gzett drenezes kovetkeznnenyekent POVELAJTISZ
(1967) azt tapasztaiM, hogy az ernifiett beavatkozas rnegjavitotta a talaj
tulajdonsagait (fteriiciajtit), gyorsitotta a talaj felmelegedeset es igy a talajeInt
11-40 nappai korabban indult meg.
A vizki1I6 szeikezeti reszecskek nagyobb mennyisegben talalhatak olyan
novenyeknel i arnelyek nern ig6nylik a taIajmiivelest, cart takaret biztositanak a
talajon (Rifelek, lucerna), mint mat novenyeknel (gabonafelek, kapa'sndivenyek)
(GYORI, 1984).
. BLACK 1968 (cit. GYORI, 1984) megemliti, hogy a hives nbvenyzet
alatt kiarakult viza116 szerkezet fruraid klima alatt a-tlagosan harom evig marad
meg, amig viszonylag szZa-az klima alatt hatevig. Letrehozisahoz iegaiabb
ket evre volt szukseg.
A mikroorganiz.uiusck az aggregkumok kepz6desere direkt es indirekt
madon fejtik ki hatasukat. A fonalas gornbak rnechanikai uton a hifik kore
tbnioritik a talaireszecskeket vagya hifakra tapasztjak azokat (RUSSEL, 1961.
cit. PICO, 1.978). Ez a direkt hats, arnely szerkezet stabilitast eredmenyez, a
kohezi6 rivekedesenek tudhat6 be. A bakteriumok gurniszerti szekreciok es az
eoes sejtek 51ta1 kivillasztott nyilka (kapszula) k€pzitidese reven fejtik ki direkt
h atasukat • Az ind irek-t hats a mikrobjElis eredetii, szery es
anyagcseretermikeknek, mint pl. a poliszticharidolmak, zsiroknak es
humuszanyagoknak tulajdonithatci,
A niftveny gybkerzetenek talajszerkezetre gyakorolt ktizvetlen hatisa
rnellett nem hagyhato figyelmai kiviil a kozvetett hates sern, mint ismert a
rizoszfera pozitivan befolyasolja a talajszerkezet-kepz6 mikroorganizmusokat
is. Bebizonyitottak, hogy a lagyszar5 novenyek es killanbsen a pizsitftIvek
rizo5zfe.'rahatisakifejezett (PICCI, 1978).
A keiniai tuiajdansagok hateisa az el dvilagra
a gyep vegetticiija alatt
A kerniai vAltoz6k Vail' a talaj kernhatisa (es a 1 -rozzaka.peso1666
vidtozi5k), asvanyi- es szervesanyag- tartalma dont6en hatnak a talaj fzzikai es
mikrobiol6giai tulajdoiisAgaira•
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A tab.,

kernhatasanak v 4itozgsa nemcsak a gyepfkira osszeteteiet es
biornasszaTit befolyasolja, hanem a mikraorganizmusok elettevekenyseget is. A
mikroil6ra es a talaj kiizOtti Osszefiliggeseket vizsgErak HIGASHIDA et al.
(1956) leger6 alatt. EredrneRyeik pozitiv korrelki6t bizonyitottak az osszes
bakteriumszam, a nitrifikal6k mennyisege es a talaj kbzott. Killenbezei
p arameterek korrelacias vizsgalata ala.pjan TIWARI et al. (1987) alt
hangsfilyortak, hogy a nedvessegtartalorat61 ftigg6en viitozott a parameterek
korrelaci6ja legkifejezettebben a mikr6bak szama es aktivitisa, valamint a pH
ert6kek kOzott. L6gsziraz alapotban (5 tf%) a bakterium popolici6 es a pH
eseteben pozitiv, amig a szant6f6Idi vizkapacitisng (48 tf%) negativ
ktiTcsonhatist tapasztaltak. let magasabb nedvessegtartalom eseteben (48 es 71
tf%) a naikroszkopikus gornbak mennyisege es a pH kozott negativ kapcsolatot
611apilottak meg.
A talajszerkezet leromlisa a talaj szervesanyag-tartalrnanak csokkenesevei
szoros kapesolatban van (GYORI, 1984). Ezzel szemben a killonb6z6 szerves
anyagok (novenyi maradvAnyok, ist6116 tritgya) nEivolik a vf,z6.1;6
aggregiturnokban megkbt5d6 itsvanyi resze.k mennyiseget.
A mikroorganizmusok tevekenysege szorosan Osszeftigg a talajban
eldifordul6 szerves anyagok mennyisegeve1 es Osszetaelevel. Szembettio6,
hogy a "terrneszetes talajok", retek sokka1 gazdagabb mikrofiorival
rendelkeznek. Ez azzal is magyarizhato, hogy a nagyttimegti gyekerzet

Eilland6an ad le kornyezetenek tipanyagokat es ernellett elhal6 gyekerresz is
alland6an jelen van (14ELNIECZI, 1991).
A talajterrnekenyseg - SCI
DER (1984) velernenye alapjin rnikroorganizmusok tomegeti51 ftigg, amelyek zavartalan
rnegfele16 technologist es az iataluk bonthat6 szerves anyagok jelenletet
igenylik, a mar emlftett talajszell6zesen kivol.
A talaj legcsere forditott aritnyban van az aggregtitumok 6tmeri5jevel
(SEIPERT,
1964.
cit, PICCT,
1978). Ennek megfelel6en
az
aggregi.tumkepz5des lassitja a talajlegcseret es ezzel vedi a szerves szenet
gyors mineralizaci6t6I.
A fuves vegeacii rizoszferiffeinak eavilaga
Vegill, de nern utoiso sorban szoinunk kell a gyep rizoszfelfajaban 616
mikr6bgik tevdkenyseger61 is. Vetesforg6k es monokuitiiral tabiait vizsgaltak
KAZANCEVA et al. (1986). A pitzsitfilvek alatt taialtA a legkedvezobb
mikrobiologiai es biok .erniai fo1yamatokat. A bakt6riumok koziil novekedett a

nitrifikal6k es sughgombik szarna, de csokkent a rnikroszk6pikus gornbak
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ftivek stabilizaltak a talaj
mennyisege. Tapasztalatuk szerint az
riiih-o -flortijlit es az egeszseges nov .eny fejleidesenek egyik tenyez6jeve valtak.
Tenyeszeclenyes kiserletben harorn gyepalkot6 (Lolium perenne,
Trifoliurn leper's, Piantago •anceolata) gyokerzonajanak bakterium florajat
vizsgaltak LAWLEY et al_ (1983) kiiIijn-kii1On es egyiittes vetesben. A
bakterium populaci6 n-kennyisege fi.iggott a nOvenyekt51. Kevert vetes eseteben
nagyobb bakteriumszarnat kaptak, mint az egyes novenykultdraban.
A gornbak ktilOnosen gyakoriak a gyoker felLilet6n. A Latham perenne es
a Plantago lanceolata gyakeren nave v6 hifafonalak hosszAt egy mm 2 gyoker
szamitva 12,1 ill. 14,3 mm-nek taMtak. Egy masik kiserletben az
Agopyron repenst es az Agrostis stoioniferat 32P-jelzett Gacomannomyces
grarninis hifiikkai inokulalta es a hifak novekedesi sebesseget a gyakerek
tenter autoradiogrOdval merve 0,7-0,8 mm/nap-oak mertek (SZABO, 1986).
alatti tafajok fajokban gazdagabb faunaval rendelkeznek, mint a
fives tertiletek talaja, t it az el5szervezetek osszes tomege es a fauna
aktivitasa, hekttlronkent nagyobb a fuves tertileteken. A rntive1t talajokban
altaliban alacsonyabb az ei6lenyek szama es biomasszaja, mint a zavartalan,
terrne'szetes tertileteken, killiinesen 6rvenyes ez a rnegallapitas a fatmara
(BRADY, 1990).
Az egymis utan iefinelt vagy egymas menett 61E5 novenyek Y anyagesere
terrnekeiken kereszttil - serkenthetik vagy giitaihatjak egyrnas novekedeset,
feib5deset. Ennek egyik peklija az allelopatia. E jelenseg szificebb eitelmezeset
PUTNAM-DUKE (197S. cit. SZABO, 1986) szerint hasznaljuk. Az allelopitia
valamilyen novenyfai aItal kivalasztott vagy termelt, rneghatarozott
vegyilleteknek alas nOvenyekre gyakorolt elEpnytelen hatasara vonatkozik.
Ferman a lehet6sege annak, hogy az allelapatias hatasok hasznosftasival r6tek
niivenytArsukisainak faji OsszeteteIet megfele16 m6clon stabilizaljuk es ezzel
tenntartsuk a novenyevelc szarnara az optimalis min6seg6 lege16t.

oSSZEFOGLA LAS
Tanulrniinyunkban kett5s cell thtiink ki. irodalmi forrasmunkSk alapjan,
egyreszt bernutatjuk a talajban 616, nehany fantosabb el6Jeny csoport
tevekenyseget, masreszt hivatkozunk nehany olyan, tijabb tudomanyos
eredrnenyre, amely a talajtulajdonsAgok es a ret, legel6 matt el6fordulo
el6szervezetek kozotti disszethggesekre utalnak,
A talaj mikrotiorn'jihoz tartoznak fontoss6gi sorrenriben a bakteriumok
(Schizomycophyta), a rnikroszk6pikus gombak (Fungi), sugirgombzik
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(Actinornycetes) es kisebb jelent5seggel az alg5k. A faunahcz scroljuk a
protozoonckat, a magasabb renthiek kijztil a gilisztakat (Lumbricidae), a
fortalfergeket (Nernatoda) es az ugraviliasokat (Cpllembolla) emeljik ki. A
talajban 1ej6.tsz6d6 anyag- 6s energia italakita folyarnatokban dOnt6en a
rnikmorganizmusok es a faldi giliztaik vesznek reszt.
A talaj eietkOzOssegenek tagjai nerncsak egymassal
annak
kolosenhatiLsban, hanem a talajjal, annak mind fizikai, mint kemiai
tulajdonsigaival. Ezek a talajtulajclonsagok dtintGen meghatirozzak a talaj
el5vilagAnak osszetetelet es tevekenyseget, ugyanakkor az el6vilig is visszah -at
a tafaj j:Hapotaira, tufajdonsigaira.
A fizikai viltoz6k kOzfil a talajok mcchanikai iisszetitele, tomeasegelevegeozottsege, vizgazd@kocliisa es szerkezetessege kiemelked6 jeltnt6segfi
tulajdonsag csoportok, amig a kerniai valtoz6k kortil a kemhatis (es a
kapcsal6d6 v6.1toz6k), az asvtinyi- es szervesanyag-tartalorn jellernz6
valtoz6khoz sorolhat6k azok, amelyek alapvetCien befolyasoljak a
tnikroorganizmusok tevekenyseget,
A terrneszetes erdepk es a meivelesbe vent szint6fOldi kultdrik, valamint
retek es legel& alatt eIter6 kiirttmenyek jonnek letre es sajatos jellernzi5
folyarnatok jatszodnak le, A r€tek es legelok eseteben nem hagyhatjuk
figyelmen a vegetki6 talaj szerkezetere (morzsa-kepzesere),
leveg6zous6ge're, vrzgazdalkodaVSra, a novay maradva:nyok leboradsth -a
vonatkoz6 kedvez6 hafasait.
A gyeppel boritott talajtipusokra tiltalinossigban megallapithato, bogy
fizikai es kemiai tulajdonsagaik l txziil egy vagy tobb, szeis6seges erteket mutat.
Ez a magyarkzata annak, bogy a gyepek alatti talajokban csak azok
mikroorganizmusok kepesek megelui, amelyek elvisel t vagyies valgu -niIyen
szinten alkalmazkodnak azok tulajdonsigaihoz ill. megjelenestik gyakorisaga
kapcsolddik a talajt barite novenyzethez. Ebben a kapcsolatrendszerben vegtilis
a gyep maga is hatist gyakoral a talaj fizikai, kemiai tulaidonsagaira es
folyamataira. Epptnezert a talaj tevekenysegenek megitelesekor
- v'elernenyiink szerint is - az emlitett valtcze csoportok csak egyuttesen,
komplexen e'rte'keIhet6k eredmenyesen.

SUMMAR Y
We have two aims in our essay. According to the literature first of all the
activities of some important groups of living organisms in soils are shown, on
the other hand we refer to such new results, which are connected with
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relationships existing between the soil properties and living orgarnisms in the
soil of grasslands .
The Schizornycophyta, Fungi, Actinomycetes and Algae belong to the
sail microflora, in order of importance. The soil fauna consists of Protozoa,
Lurnbricidae, Nernatoda and Collembolla. The microorganisms and
Lumbricidae have a great importance in the material - and energy transfering
processes of the soils.
Special conditions come into existence and the characteristic processes
take place in the soils of natural forests, cultivated fields and grasslands. We
can't eliminate the favourable effects of grass vegetation on soil structure,
porosity, water supply and degradation of plant residues,
it can be established in general, that the different soil types covered with
grasses have one and more of physical, chemical properties, which show
extremo values. This can be the explanation for the fact, that only those
mioroofgamisms are able to live in grasslands which tolerate or/and adapt in a
certain degree to the soil properties, Their frequencies are connected with the
vegetation.
Finally, the vegetation itself also has an effect on the -physical and
chemica properties of the soil and its microbiological processes in the
ecosystems. Therefore - we emphasize too - the mentioned characteristic
groups can be evaluated only in a complex way when we study the soil fertility.
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