Az OTKA K75638 kutatási pályázat zárójelentése
Az elvégzett munka - az OTKA támogatás feltüntetését tartalmazó publikációkkal dokumentáltan ellenőrizhetően fedi a pályázatban tervezett kutatást. A fontosabb eredmények közé tartozik a
talajlégzés-mérő rendszer kifejlesztése, s az ezzel a rendszerrel mért eredmények publikálása.
Kiemelendő, hogy a közölt anyag egyik fontos része az említett saját fejlesztésű eszköz, illetve
kalibrációjának és tesztelésének leírása (Nagy et al., 2011, Biogeosciences). A talajlégzés abiotikus és
biotikus meghatározottságának jellemzése a munka további fontos eredménye (Balogh et al. 2011, Soil
Biology & Biochemistry). A vegetáció reflektanciájának jellemzésére szolgáló légifelvételek 2010-ben
és 2011-ben elkészültek, kiértékelésük - CO2 áramoknak való megfeleltetésük - folyamatban van.
Eredmények:
- A talajlégzés mérésére automata, többkamrás (bővíthető), rendszert fejlesztettünk ki és független rendszerrel szemben - kalibráltunk. A rendszer hosszabb idő (~3 hónap) alatt is
megfelelően működött.
- A fenti rendszer eredményei alapján valószínű, hogy az eddy kovariancia módszerrel az
ökoszisztéma légzés értékét alábecsüljük.
- A gradiens-alapú talajbeli CO2-fluxus mérésekkel kimutattuk, hogy a bruttó primer produkció
(GPP), illetve a nettó ökoszisztéma CO2 gázcsere (NEE) és az ökoszisztéma légzés (Reco) között
a GPP=-NEE+Reco kapcsolat az általában alkalmazott félórás skálán nagy valószínűséggel nem,
hanem csak hosszabb időtartamra reprezentálhatja az ökoszisztémában lezajló folyamatokat. A
hiba fő oka a lassúbb dinamikájú talajlégzés, illetve ennek a Reco-n belüli dominanciája.
- A fenti hiba szárazságstresszelt ökoszisztémákban a talajrétegek között lefelé irányuló,
jellemzően csapadékesemények után fellépő CO2-áramok következtében jelentős lehet.
- az eddy kovariancia módszerrel kapott adatsorok jelentős hányadát általában pótolni kell, ezért
fentiek az adatpótlásban okozhatnak szignifikáns hibát.
- A fentiek alapján az eddy kovariancia módszerrel rövidebb (félórás) időszakra meghatározható
felszín szén(dioxid)-mérleg, nem azonos az ökoszisztémában lejátszódó folyamatokból
ugyanarra az időszakra számított szénmérleggel.
- Kimutattuk, hogy a talajlégzés szempontjából optimális talajnedvesség-tartomány
szignifikánsan függ a talaj agyagtartalmától, illetve meghatároztuk az említett változók közötti
kapcsolatot.
- Kimutattuk, hogy a talajlégzésre (talajnedvesség és talajhőmérsékletre, mint független
változókra) illesztett felület hőmérséklet-függést megadó egyik paramétere (az aktivációs
energiát jellemző E0) szignifikáns negatív kapcsolatban van a talaj felső 10 cm szerves szén
tartalmával.
- Igazoltuk a talajlégzés nettó ökoszisztéma gázcserétől való szignifikáns függését, illetve
meghatároztuk a két folyamat közötti átlagos késés mértékét.
További eredmények részletesebb leírását a közleményjegyzékben felsorolt publikációk adják. A fenti
főbb eredményeket két cikkben közöltük, amelyek mérete meghaladja az OTKA honlapon megadott
limitet (5MB), ezért ezen közleményeknek csak az első - az absztraktot tartalmazó - oldalát csatoltuk a
jelentéshez.
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