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Összefoglalás

Hazánk legnyugatibb szegletében helyezkedik el az ėrség, mely tágabb értelemben magában
foglalja az Alsó- és FelsĘ-ėrséget, a Vasi-hegyhátat és a Vendvidék magyarországi területét. A
táj a természetföldrajzi adottságoknak, illetve az évszázados múltra visszatekintĘ kultúrhatásnak
köszönhetĘen változó vízellátottságú, pszeudoglejes barna erdĘtalajokkal jellemezhetĘ termĘhelyekkel rendelkezik. A termĘhelyek mai állapotát nagyban befolyásolják a korábbi erdĘhasználati módszerek (ún. „kisparaszti szálalás”), illetve a jelentĘs avarhasználat.
Munkánk során – egy nagyobb projekthez kapcsolódóan – mértük fel az Ęrségi erdĘterületek
talajának széntartalmát. Felvételeinket 35, korábban különbözĘ használatokkal érintett, többnyire fenyĘelegyes lombos állományban végeztük el. Mintaterületenként öt ismétlésben, a talaj
felszínérĘl avarmintát, illetve a feltalajból (0-30 cm) rétegenként talajmintát gyĦjtöttünk. Az
egyes mintáknak meghatároztuk a tömegét, a pH-ját, szén- és nitrogéntartalmát, valamint a
talajminták mechanikai összetételét. Mintaterületenként vizsgáltuk a talajok térfogattömegét is.
Méréseink szerint az avar átlagos mennyisége 15,5 t/ha, ennek 67%-a bomlott avar, 15%-a
lombavar, 12%-a tĦlevél és 6%-a ág. Az avar vizes kémhatása 5,3, az avarban tárolt szén menynyisége 5 t C/ha. A talaj átlagos pH értéke a különbözĘ rétegekben 4,3-4,4 közötti, átlagos térfogattömege 1,2 g/cm3, a talajban tárolt szén mennyisége 46 tonna hektáronként.
Summary

The ėrség is situated in the westernmost corner of Hungary. This region includes four parts: the
Alsó- and the FelsĘ-ėrség, the Vasi-hegyhát and the Hungarian area of the Vend-region. The
landscape has mostly pseudogley brown forest soil sites with variable hydrology owing to the
geographical characteristics respectively the centuries-old culture like the special methods for
the sylviculture and the litter gathering.
Joining to a bigger project our investigation was about to measure the carbon content of the
forest soils in the ėrség. Samples were taken from 35 plots (five replicates per plots) of mostly
mixed forest stands that were used differently before. Samples were collected from the litter of
the surface and from the 0-5, 5-10, 10-20 and 20-30 cm soil layers according to the specification of the IPCC. The following properties of the samples were examined: dry mass, pH, C- and
N-content as well as the mechanical composition of the soil. The bulk density of the soil was
also measured in each sample plot.
According to our measurements the average amount of the litter is 15,5 ton ha-1. It contains
67% of decomposed litter, 15% of foliage litter, 12% of needles and 6% of branches. The pH of
the litter is 5,3, the litter carbon stock is about 5 ton C ha-1 on the average. The pH of the different soil layers is between 4,3 and 4,4, with an average bulk density of 1,2 g cm-3 and 46 ton C
ha-1 carbon content.
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Bevezetés
Az erdĘk és azon belül is az erdĘtalajok szénmegkötĘ képességének a vizsgálata azóta
vált különösen fontossá, mióta bebizonyosodott, hogy Földünk klímájában az emberi
tevékenység hatására globális változások indultak el (SOMOGYI, HORVÁTH, 2006). A
növényzet, ezen belül az erdĘk fontos szerepet játszanak a klíma stabilizálásában, illetve a negatív hatások mérséklésében (FÜHRER, MÁTYÁS, 2005, 2006). A szénmegkötés,
illetve -tárolás szempontjából hangsúlyozandó, hogy az erdei ökoszisztémákban a talaj
igen nagy jelentĘséggel bír, hiszen ez az a komponens, amely végleges szénnyelĘként
(sink) funkcionál, a holt szerves anyag és a humuszanyagok felhalmozódása, raktározása által (MÁTYÁS, 2005).
Az ėrség területe domborzatilag az Alpok keleti nyúlványainak folytatása. Nyugatról kelet felé fokozatosan ellaposodó dombokból és dombsorokból áll, melyek tengerszint feletti magassága 350-150 méterig csökken (DANSZKY, 1963; HALÁSZ, 2006).
JelentĘs folyója a Rába, amely mintegy természetes határt alkot a Rába-völgyétĘl
északra az országhatáron átnyúló Fels-rség és az országhatár által szintén kettévágott Alsó-rség között. A tájrészletet északon a Rábába sietĘ patakok völgyei, déli
részén a Zalába és a Kerkába futó völgyek tagolják (HALÁSZ, 2006).
A táj egységesen a mérsékelten hvös – nedves klíma hatása alatt áll. Az átlagos évi középhĘmérséklet 9,5 °C, a tenyészidĘszaki 15,8 °C. Az átlagos évi csapadékösszeg 738 mm,
ebbĘl 467 mm (63 %) a tenyészidĘszakban esik. Az ėrség az ország leghumidabb tája. Sok
a csapadék és magas a relatív páratartalom, ez alapján, az erdészeti klímaosztályozás szerint, bükkös klímával jellemezhetjük. A záporszerĦen és nagy mennyiségben lezúduló
csapadék idĘszakosan vízfeleslegedet ad, ami levegĘtlen állapotot és pangó vizet hoz létre
a talajban (DANSZKY, 1963, HALÁSZ, 2006).
Az ėrség geológiai szempontból három folyónak (Rába, Zala, Kerka), és ezek mellékfolyóinak hordalékából épül fel. A táj nagy részét pannóniai eredetĦ homokosagyagos üledékek alkotják. Ezekre rakódott rá a folyók harmad- és negyedkori hordaléktakarója (DANSZKY, 1963). A Rába egykori kavicsteraszát rövid patakvölgyek tagolják, felszínét fĘként a Rába kiemelt kavicstakarója alkotja, amelyet többnyire agyagosodott jégkori vályog borít (HALÁSZ, 2006).
A klimatikus és geológiai adottságoknak köszönhetĘen a táj döntĘ részét barna erdtalajok, azon belül is pszeudoglejes, agyagbemosódásos, ill. gyengén podzolos pszeudoglejes
barna erdtalajok borítják (BERKI et al., 1995). A terület kevesebb, mint 5%-án kavicsos
váztalaj, humuszos öntéstalaj, öntés réti talaj, réti talaj, réti erdtalaj, öntés erdtalaj,
lejthordalék erdtalaj, valamint rozsdabarna erdtalaj is elĘfordul (HALÁSZ, 2006).
Növényföldrajzi szempontból a táj a tĦlevelĦ elegyes lomberdĘk vegetációzónájába
esik. A dombhátak agyag- és vályogtalajain tölgy- és bükk elegyes erdeifenyvesek,
kavicson elegyetlen mészkerülĘ erdeifenyvesek élnek. A völgyoldalakra gyertyánostölgyesek, bükkösök jellemzĘek, egyes északi kitettségĦ völgylábakon elegyes
lucfenyvesek alkotnak extrazonális társulásokat (PÓCS 1960; PÓCS et al., 1958, 1962;
SZODFRIDT, 1961; TÍMÁR, 1995, 2002).
Anyag és módszer
Vizsgálatainkat Ęrségi erdĘterületeken végeztük – egy nagyobb projekt részeként –
melynek során mértük az erdĘtalajok, illetve az avartakaró széntartalmát. Méréseinket
35 mintaterületen, korábban különbözĘ használatokkal érintett, hetven évnél idĘsebb,
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többnyire fenyĘelegyes lombos állományokban végeztük el. Mintaterületenként öt
ismétlésben, a talaj felszínérĘl egy 30x30 cm-es keret segítségével avarmintát, illetve –
az IPCC (2003, 2006) módszertani elĘírásnak megfelelĘen, amely a talaj felsĘ, 0-30
cm-es rétegére vonatkozó széntartalombecslést írja elĘ – 0-5, 5-10, 10-20 és 20-30 cm
rétegekbĘl talajmintát gyĦjtöttünk. Az avarmintákat szétválogattuk (levél, tĦ, ág, bomlott összetevĘkre), majd meghatároztuk az összetevĘk száraz tömegét. Az összes avarmintának mértük a pH-ját (pH H2O), illetve mintaterületenként 1-1 pontban a szén- és
nitrogéntartalmát. A talajmintáknak szintén mértük a pH-ját, valamint mintaterületenként 1-1 pontban a szén- és nitrogéntartalmát, továbbá mechanikai összetételt. A talaj
térfogattömegének meghatározásához talajrétegenként Vér-féle hengerrel bolygatatlan
talajmintát is vettünk az egyes mintaterületeken. A talajszelvényekbĘl vett minták laboratóriumi vizsgálatát a Magyar Szabványban foglaltak szerint végeztük el (BELLÉR,
1997). A szerves széntartalmat Elementar vario EL CNS készülékkel határoztuk meg.
Eredmények
Talajvizsgálati eredményeink szerint többnyire pszeudoglejes és agyagbemosódásos
barna erdtalajok találhatók a mintaterületeken. Ezek jó része meglehetĘsen erodált
felszínĦ, amit az alacsony humusztartalom mellett gyakran a felszín közeli redukciós
bélyegek is jeleznek. A Rába kavicstakarójának köszönhetĘen egyes szelvényeknél
igen magas (40-50, ill. 60-70%) váztartalommal találkoztunk a feltalajban. A vizsgált
talajok fizikai talajfélesége többnyire vályog, agyagos vályog, ill. agyag.
Az avartakaró mennyiségét és összetételét alapvetĘen az erdĘállomány fafaj összetétele, illetve szerkezete határozta meg. Az átlagos avartömeg összetevĘnként az alábbiak szerint alakult: levél 20,4 g, t 8,4 g, ág 16,5 g, míg a bomlott rész 95,1 g-ot tesz
ki mintapontonként. Ezeket az érékeket hektárra vetítve levélbl 2,3 tonna, tbl 0,9
tonna, ágból 1,8 tonna, bomlott részbĘl pedig 10,6 tonna fajlagos tömegértékeket kapunk. Az összes avartakaró száraz tömege mintegy 15,5 tonna hektáronként. Az avarösszetevĘk megoszlását az 1. ábra szemlélteti.
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1. ábra Az avarösszetevĘk átlagos megoszlása

Az avarminták átlagos pH értéke 5,3, szórása 0,2. A feltalaj pH értékeinek átlagai a
2. ábra szerint alakultak, fentrĘl lefelé haladva rendre pH 4,4 – 4,3 – 4,3 – 4,4. A maximális pH érték a talajban 4,8 míg az általunk mért legkisebb érték pH 3,9. A szórás
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mindegyik talajrétegben 0,2 egység. A kémhatás alapján történĘ osztályozás szerint így
mintaterületeink feltalaja erĘsen savanyúnak – savanyúnak mondható. A talaj savanyodásához a csapadékos klíma, ill. az intenzív kilúgozás mellett hozzájárulhatott az esetleges korábbi avarhasználat (alomszedés) is, ugyanis KOTROCZÓ (2009) vizsgálatai
szerint a csökkenĘ avarbevitel a talaj pH-jának csökkenéséhez vezet.
Az avar szerves széntartalmát vizsgálva viszonylag alacsony értékeket kaptunk, az
átlag mintegy 40 C%. A legkisebb és legnagyobb széntartalom érték 25 – 45%, így a
legmagasabb sem éri el az 50%-ot. Fajlagos értéket számítva átlagosan az avar mintegy
5 tonna szenet tárol hektáronként a mintaterületeinken. Az avar széntartalom értékek
szórása 2 tC/ha.
14,0
12,0

pH

10,0
8,0
6,0

5,3

4,4

4,3

4,3

4,4

avar

0-5

5-10

10-20

20-30

4,0
2,0
0,0
Talajmélység (cm)
2. ábra Az avar és a talajrétegek átlagos pH értéke a szélsĘ értékekkel

A talaj térfogattömeg értékekre a talaj szerves C-tartalmának t/ha dimenzióban való
meghatározásához van szükség. A mérések során kapott értékeket átlagolva és a váztartalommal redukálva az 1. táblázatban feltüntetett értékeket kaptuk.
1. táblázat. A talaj térfogattömeg értékek átlaga és szórása

Mélység Átlagos térfo- Átlagos redu- Red. térf.
(cm)
gattömeg
kált térfogattömeg
(g/cm3)
tömeg (g/cm3) szórása
(g/cm3)
0-5
5-10
10-20
20-30

1,0
1,3
1,4
1,5

1,0
1,2
1,3
1,4

0,2
0,2
0,2
0,3

A feltalaj egészének az átlagos térfogattömege 1,2 g/cm3. A MARTHA (MAKÓ et
al., 2009) adatbázisban a pszeudoglejes és agyagbemosódásos barna erdĘtalajok típusainál – a feltalajra vonatkozóan – 1,4-1,5 g/cm3 térfogattömeg értékek találhatóak.
Az egyes talajrétegek szerves széntartalmát vizsgálva megállapítottuk, hogy átlagosan a feltalaj (0-30 cm) összesen mintegy 46 tonna szenet tárol hektáronként (3. ábra).
Az avarral együtt ez 51 t C/ha-t tesz ki. A szórás érékek 2-5 t C/ha közötti értéket mutatnak rétegenként. A legkisebb szerves széntartalmat az avartakarónál mértük (3 t
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C/ha), a legmagasabbat pedig a 0-5 cm-es talajrétegben, amely 36 t C/ha. Az avartakaró átlagos széntartalmát a feltalajéval összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az avarban tárolt szénmennyiség közel 10%-a a feltalaj széntartalmának.
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3. ábra Az avar és a talajrétegek átlagos hektáronkénti széntartalma a szélsĘ értékekkel

A kapott eredmények a hazai szakirodalomban eddig fellelhetĘ eredményeknek megfelelĘen alakultak (HORVÁTH, 2006; SOMOGYI, HORVÁTH, 2006; FÜHRER, 2007;
FÜHRER, JAGODICS, 2007; JUHÁSZ et al., 2009). Korábbi vizsgálataink szerint hasonló
talajadottságokkal rendelkezĘ (többnyire erodált, pszeudoglejes barna erdĘtalajú), erdĘsítés elĘtt álló gyepterületek feltalajának átlagos széntartalma 42 t C/ha (25 – 57 t C/ha
szélsĘértékekkel) (JUHÁSZ et al., 2009). További vizsgálatot igényel, hogy a korábbi
avarhasználat milyen hatással volt a talajok átlagos széntartalmára. Ezeket a vizsgálatokat az erdĘállományok történetének részletes felderítése után tudjuk elvégezni.
Az eredményekbĘl kitĦnik, hogy a talajok egyes mintaterületeken belüli változatossága gyakran nagyobb, mint a mintaterületek közötti változatosság.
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