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földi tűzifával, akkor a fuvardíjkedvezményhez hozzányúlni 
nem szabad. 

Nem szabad az Államvasút szempontjából sem, mert az 
eredmény csak az lesz, hogy éppen ezektől a továbbvontatások-
tól fog elesni az Államvasút és a szerelvényeit még kevésbé 
tudja kihasználni, mint idáig. 

Hiszen mindnyájan igen jól tudjuk, hogy a személyzeti és 
egyéb kiadásokon ez a továbbvontatási tétel majdnem semmit 
sem változtat, s a tűzifánál, ahol igazán arról van szó, hogy 
ugyanazt a mennyiséget hosszabb vagy rövidebb távolságon 
szállítsa-e a Máv, úgy gondoljuk, hogy a hosszabb szállítás 
érdekében érdemes valamelyes áldozatot is hozni. 

Ha azonban a mostani díjkedvezmény megszűnik, előre 
megjósolhatjuk, hogy az ország keleti és délkeleti része az árak 
tekintetében is kényre-kegyre ki lesz szolgáltatva a külföldi 
termelésnek. 

Az erdőtala] mikrobiológiája mint 
d inamika i probléma 

írta: dr. Fehér Dániel .* 

Mélyen tisztelt Uraim! Azoknak a kutatásoknak során, 
amelyeket úgy én, mint munkatársaim az utolsó évtizedben a 
m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Növénytani Inté
zetében végeztünk, alapfeladatul tűztük ki annak a célnak eléré
sét, hogy az erdő talajában lejátszódó biogén változásokat, az 
erdőtalaj anyagcsere-körfolyamatainak különböző mozzanatait a 
fák és közvetve az erdőállományok növekedésével szoros kapcso
latba hozzuk. Meggyőződésünk volt, hogy csakis ilyen módon 
válik lehetségessé a termőhely, a fák állományának növekedése 
és életviszonyai között olyan mélyebbreható összefüggéseket ki
deríteni, amelyek azután gyakorlati szempontból is hasznavehe
tőkké válnak. Nekem az a meggyőződésem, mélyen tisztelt 

* Az eberswaldei erdészeti főiskolán 1933 június 15-én és a baseli 
tudományegyetemen 1933 november 1-én tartott előadása. 



uraim, hogy a mi jelenlegi erdőgazdasági tudományunk és az 
erdőgazdasági termelés általában ma még biológiai és ökológiai 
szempontból rendkívül kezdetlegesnek mondható. Ha majd sike
rülni fog az erdőgazdasági termelés egész rendszerét úgy szabá
lyozni, hogy az az erdő talajával, a (klimatikus viszonyokkal, 
vagyis a termőhely minden faktorával szoros vonatkozásban 
álljon és ha majd sikerülni fog az egyes fafajok termőhelyi igé
nyeit exakt értelemben kifejezni, valamint ezeknek a telepítését 
belső igényeik és termőhelyi adottságuk közötti kvantitatív vi
szonyra alapítani, csak akkor leszünk majd abban a helyzetben, 
hogy az erdőgazdaság egész menetét és végeredményében az 
erdőgazdasági többtermelést a lehető legelőnyösebben és tudato
san irányítsuk. 

Amint a legutóbb megjelent könyvem előszavában már rész
letesen kifejtettem, azoknak a vizsgálatoknak folyamán, ame
lyeknek kapcsán az erdőállományok élettani vonatkozásait óhaj
tottam szerény tehetségem szerint felderíteni, korán rá kellett 
jönnöm arra az elvitathatatlanul fontos tényre, hogy az erdő éle
tébe, annak fiziológiai és ökológiai viszonyaiba mélyebb bepillan
tást csak akkor nyerhetünk, ha először az erdőtalaj egész össze
tételével és az abban lejátszódó különböző folyamatokkal tisz
tában leszünk. Azzal a régebbi felfogással, amely a talajt állandó, 
alig változó kémiai vegyületkeveréknek tekintette, ma már gyö
keresen szakítanunk kell. Tisztába kell jönnünk azzal, hogy a 
talaj él, összetételét folyton változtatja és úgyszólván alig van 
olyan időszak, amelyben ugyanazon talaj keretén belül is az elő
zőhöz hasonló kémiai, vagy biológiai összetételt és változásokat 
találnánk. 

Az eddigi kutatásaink elsősorban empirikus természetűek 
voltak. Kint a szabad természetben vizsgáltuk és kutattuk az 
erdőtalaj életét. A vizsgálatok folyamán mindenekelőtt rájöttünk 
arra a nagyfontosságú tényre, hogy az erdőtalaj biogén fakto
rai a klimatikus hatások következtében folyton változtatják 
összetételüket, egymáshoz való viszonyukat és megjelenési for
májukat. Több éven keresztül vezetett kutatások igazolták ezt 
be, amelyekre vonatkozólag egy tipikus példát mutatok be önök
nek. (L. 1. sz. kép.) 
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1. kép. A 15. sz. kísérleti terület 5 éven keresztül végzett vizsgálatának 
eredményei. 

Jelmagyarázat az 1. képhez: Bg = összes baktérium szám, pH 
talajsavanyúság, Hg = humusztartalom, Wg = víztartalom, Bt == talajhő
mérséklet, Lt — levegőhőmérséklet, N = csapadék. 

A bemutatott terület tulaj donképen többévi megfigyelések 
eredményeit adja és mutatja, hogy nemcsak a baktériumszám, 
hanem a baktériumok működésével szorosan összefüggő többi 
faktorok, így a humusztartalom, a talaj savanyúsága folytonos 
és állandó változásoknak vannak alávetve. Ha vizsgáljuk a vál
tozások természetét, akkor azt fogjuk látni, hogy egy állandó és. 
szabályszerű, szinte törvényszerűségnek mondható jelenséggel 
állunk szemben. Ha most már azt vizsgáljuk, hogy mely termő
helyi tényezők azok, amelyek a változásoknak ezen szabályszerű 
menetét okozzák, akkor a szorgosabb kutatás rá fog vezetni ben
nünket arra a tényre, hogy tulajdonképpen a talaj hőmérsékleti 
és nedvességi foka az, ami az erdőtalaj életét, az abban lefolyó 
biológiai folyamatokat_ és így végeredményben az erdő táplálko
zásához szükséges legfontosabb kémiai anyagok vegyi körfolya
matait szabályozza. 



Már az erdőtalaj lélekzésénél végzett kutatásainknál teljes 
joggal mutathattunk rá arra a tényre, hogy tulajdonképpen a 
nap sugárzó energiája az a döntő tényező, amelynek jelenlétéhez 
a szerves élet minden kifejlődése a földkerekségen kötve van. 
De ja másik tényező, a víz, amely az élet minden megnyilvánu
lásában rendkívül fontos szerepet játszik, emellett el nem hanya
golható. Kétségkívül a hőmennyiség is, amely különösen az erdő 
talajában a talaj hőmérsékletének mindenkori kifejezésében ér
vényesül, döntő szerepet tölt be, de befolyását és kifejlődését a 
talaj mindenkori nedvességtartalma, mint korrektív tényező 
szabályozza. Én a magam részéről egyelőre empirikusan úgy 
kíséreltem meg a talaj hőmérsékletének és nedvességtartalmá
nak kölcsönhatását, mint szabályozó faktort kifejezni, hogy a 
talaj mindenkori víztartalmát százalékokban kifejezve megszo
roztam a talaj hőmérsékletével és az így nyert szorzatot regu-
latív tényezőkomplexumnak neveztem el és íJ-rel jelöltem. 

Az önöknek most bemutatott 15. sz. kísérleti terület már 
világosan mutatja ezen R tényezőnek folytonos változásait. Az 
R tényezők között elkülönítjük az Ri-et, amely a talajhőmérsék
let és a talajnedvesség szorzatából származik és az R2-t, ame
lyet a mindenkori levegőhőmérsékletnek a talaj nedvességtartal
mával való szorzata ad. Végeredményben kétségtelen, hogy he
lyesen akkor járunk el, ha a talaj hőmérsékletét vesszük irány-

. 2 . kép. Három kísérleti területen a baktériumszám és az Ri faktor 
közötti összefüggés. 
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3. kép. Erdőtalaj (15. sz. kíséri, terűiét) és egy szabad terület 
(24. sz. kíséri, terület) adatainak összehasonlítása. 

Jelmagyarázat a 3. sz. képhez: Bg = összes baktériumszám, B a e - : 
aerob bakt , Ban = anaerob bakt., GN = összes nitrogén, NN = nitrát-
nitrogén, AN = ammoniaknitr., Nf == nitrifikáló bakt., Dnf = denitri-
fikáló bakt., Nb = a levegő szabad N-jét megkötő bakt., pH = talaj
savanyúság, Hg = humusztartalom, Bt ; -talajhőmérséklet, Lt = levegő
hőmérséklet, Wg = talaj víztartalma, N = csapadék. 



adóul, mert hiszen a talaj hőmérséklete már önmagában véve az. 
adott levegőhőmérséklet és a mindenkori nedvességtartalommal 
összefüggő párolgás kölcsönhatása következtében, mint eredő 
jelenség jelentkezik. 

A következőkben bemutatom három kísérleti területen há
rom éven át végzett vizsgálatainkkal az R tényezőnek jól látható 
befolyását. Meg kell azonban jegyeznem, hogy például a szabad 
területen, ahol az erdő hatása nem érvényesül, a biogén fakto
roknak ugyanazon hatását és változását észlelhetjük. A főiskola, 
botanikus kertjében már évek óta szabadon hagyott területen 
vizsgáljuk ezeknek a kölcsönhatásoknak kifejlődését és tájéko
zódásul most bemutatom ezen 24. számú kísérleti területünk gra
fikonját, összehasonlítva a 15. számú kísérleti terület adataival. 
(L. 3. sz. kép.) 

Ezeknek a grafikonoknak szemléléséné! azonban nem sza
bad elfelejtenünk azt, hogy a szabad területeken való külső mé
réseinknél természetesen rendkívül sok hibaforrással volt dol
gunk, úgyhogy teljesen exakt eredményekre itt nem számít
hatunk. 

Korábbi munkáimban már 1928-ban rámutattam a talaj-
lélekzés és az azt befolyásoló baktériummennyiség időszaki rela
tív változásaira. Ez a folyamat, amelynek kapcsán az erdőtalaj 
az asszimiláció szempontjából annyira fontos szénsavat termeli, 
szoros összefüggésben áll az erdőtalaj baktériumaínak működé
sével, az aerob és anaerob baktériumok kölcsönös viszonyával és 
időszaki változása és lefolyása végeredményben szintén a talaj 
hőmérsékletének és nedvességtartalmának a baktériuméletre 
gyakorolt indukciójára vezethető vissza. Csak tájékozásul mu
tatok be egy kísérleti területet, ahol a talajlélekzést és a levegő 
szénsavtartalmát is több éven keresztül rendszeresen mértük:, 
(L. U- kép.) A kép mindenekelőtt igazolja azt, hogy az erdőtalaj 
szénsavtermelése elsősorban a baktériumok és a gombák mun
kásságára vezethető vissza és közvetlenül befolyásolja az erdő 
levegőjének szénsavtartalmát is, ami által az asszimilációra is 
döntő befolyást gyakorol. Különben mutatja ez a kép azt is, hogy 
a humusztartalom minimális értékei mindig a talajlélekzés maxi
mális értékeivel esnek össze, vagyis beigazolja azt, hogy a talaj-
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4. kép. Talaj lélekzési adatok a 24. sz. kísérleti területen. 
Jelmagyarázat: L — CO G == a levegő szénsavtartalma, Ba = talaj-

lélekzés, Bg = baktériumszám ezreikben, P = gombaszám ezrekben, Hg — 
humusztartalom, Wg = víztartalom, Bt = talajhőmérséklet, Lt levegő
hőmérséklet. 

baktériumok munkássága elsősorban a humusztartalom feldol
gozását eredményezi és a humusztartalom az az anyag, amely a 
korhadás és a bomlás kapcsán a talajlélekzés alapanyagát, a ki
lehelt szénsavmennyiséget szolgáltatja. 

Most tájékozásul a 11. sz. kísérleti területen rámutatni óhaj
tok arra is, hogy az erdőtalaj nitrogén anyagcseréje szintén ha
tározott, a klimatikus befolyásokkal szoros összefüggésben álló 
periodikus körfolyamatot mutat. (L. 5. kép.) 

Természetesen a talajban élő moszatok és gombák szintén 
beható vizsgálat tárgyát képezték és hasonló időszaki változáso
kat mutatnak. Ezek közül különösen a gombák változásai hason
lóak a talaj baktériumok mennyiségbeli változásaihoz (lásd 3. sz. 
kép), míg a moszatok viselkedése különleges és erre a célra be
állított egyéb vizsgálatok bevezetését kívánta, azonban az idő
szakosság ezeknél is beigazoltnak vehető. Valószínűleg csak 
abban különböznek a baktériumtól és a gombáktól, hogy ezeknél 
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5. kép. A talaj N-anyagcseréjének és az azt befolyásoló tényezőknek vál
tozásai az egyik állandó kísérleti területen h tenyészett időszakon keresztül.. 

Jelmagyarázat az 5. >sz. képhez: GN = összes nitrogén, AN = am
móniák nitrogén, NN == nitrátnitrogén, Bg = összes baktériumszám, 
Bae = aerob baktériumok, Ban == anaerob bakt., Nf — nitrifikáló bakt., 
Dnf = denitrifikáló baktériumok, Nb = a levegő' szabad N-jét megkötő 
bakt., pH = talajsavanyúság, Hg = humusztartalom, Wg == a talaj víz
tartalma, Lf = levegő hőmérséklete, Bt = talajhőmérséklet. 

a talaj nedvességtartalmának és hőmérsékletének optimumhatá
rai egészen más formában jelentkeznek, mint az előbb említett 
két élőlény csoportnál. 

Mindezek az empirikus kutatások beigazolták azt, hogy az 
erdőtalaj mikrobiológiai jelenségeit elsősorban mint dynamikai 
problémát kell felfognunk. A régi statikai módszerek a kérdés 
vizsgálatánál tehát csak korlátolt mértékben alkalmazhatók. 

A továbbiak során, minthogy láttam a talaj hőmérsékleté
nek és nedvességtartalmának döntő és evidens befolyását, el-
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6. kép. 
Jelmagyarázat: Bg =- baktériumszám ezrekben, ae = aerob, an = anaerob, N,t = nitrifikáló bakt., Dnt — denit-

rifikáló bakt., Wg = víztartalom, t = s z á r a z o n e s . f = nedvesen kezelt próbák. 
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határoztam, hogy megvizsgáljuk ezeknek a fontos biogén fak
toroknak befolyását laboratóriumi kísérletek kapcsán is. Ezek 
a kísérletek természetesen hosszabb időt vettek igénybe. Közöt
tük nem egy van, amelynek lefolytatása egy évnél is hosszabb 
időre terjed. 

Egy ilyen kísérletet mutat a következő (6. sz.) kép. Ez a 
kísérlet, amely két hónapig tartott, egyike a legjobbaknak'és 
eredményei feltűnően határozottak. A kísérlet folyamán a talaj
próbákat két csoportra osztottuk. Az egyik csoportot tíznapon
ként az eredeti víztartalomra egészítettük ki, a másik csoportot 
a maga természetes útján hagytuk kiszáradni és azután mind
egyik csoportot különböző hőmérsékleten tartott thermosztátok-
ban kezeltük, majd a megfigyelési idő végén biológiailag és ké
miailag gondosan analizáltuk. A kísérlet eredménye először is 
azt mutatja, hogy a második hónap végén, amint az 1931. 
május 20-i vizsgálat adatai mutatják, a baktériumszám abszolút 
megkisebbedik. De ettől eltekintve, nagyjából láthatjuk, hogy a 
baktériumszám maximális kifejlődését általában a 25—30 Cel-
siusfok között éri el. 

Nagyon érdekes, ha megfigyeljük a savanyúság változását. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a talaj savanyúsága a növe
kedő hőmérséklet arányában fokozatosan kisebbedik és a közöm
bös oldat felé közeledik. Ezen jelenség okát abban kell keres
nünk, hogy a talajbaktériumok az elégtelen korhadás miatt az 
erdő talajában felhalmozódott savanyú félkorhadási termékeket 
feldolgozzuk és ez.a feldolgozás, amelynekjegy jelentékeny részét 
a cellulózebontás képezi, a magasabb hőmérséklettel intenzívebbé 
válik és végeredményben a savanyú természetű félbomlási ter
mékeknek a teljes eltűnésére és a pK-értékek emelkedésére vezet. 

Gyakorlati szempontból különösen fontos ennek a kísérlet
nek az az eredménye, hogy amíg a nedvességet, tehát a talaj víz
tartalmát optimális körülmények között tartjuk, a talajbakté-
riumok száma és az aerob és anaerob baktériumoknak viszonya 
azokban a próbákban, illetőleg azokban a talajokban válik a leg
kedvezőbbé, amelyeknek nagyobb víztartalmat adtunk. Látjuk 
tehát, hogy az erdőtalaj kiszáradása a. zárlatnak túlságos meg
bontása folytán tulajdonképpen bizonyos fokig nem mondható 
előnyösnek. Ezért ott, ahol a természetes felújítás lehetséges és 



ott, ahol a talaj a kopárosodásra hajlik, nagyon óvatosan kell a 
záródás bontásánál eljárni. A tarvágás szempontjából viszont 
ezt az eljárást csak ott alkalmazhatjuk jó eredménnyel és káros 
hatás nélkül, ahol a tarvágás után fellépő gyomnövényzet és az 
alacsonyabb cserjék a talajnak túlságos kiszáradását megaka
dályozzák. 

Van azonkívül egy másik fontos megállapítása is ennek a 
kísérletnek, amely abban áll, hogy ha összehasonlítjuk azokat a 
talajhőmérsékletet, amelyek a természetben jelentkezni szok
tak, akkor arra az eredményre fogunk jutni, hogy a mi közép
európai klímánk mellett, ha az alföldi, erősebben felmelegedő 
homokos erdőtalajainktól eltekintünk, a szabad természetben a 
talaj hőmérséklete rendszerint soha, vagy csak nagyon ritkán 
éri el a talajbaktériumok optimális kifejlődéséhez szükséges 
fokot. 

Tanulságos volt ez a kísérlet abból a szempontból is, hogy 
sikerült megállapítani, hogy úgy a nitrifikáció, mint a denitri-
fíkáció a legelőnyösebben a 25—35 fok hőmérsékletek között 
folyik le. Az ezután következő magasabb hőmérsékletek úgy lát
szik, nincsenek már előnyös hatással. 

A következő kép egy kísérlet eredményeit mutatja, amely 
kísérlet egy teljes évet vett igénybe. (L. 7. kép.) A hőmérséklet 
és a talajnedvesség szempontjából ez a kísérlet is mutatta, hogy 
a talajbaktériumok optimális kifejlődésüket úgy a nedves, mint 
a száraz próbákban egyaránt, 25—35 fokos hőmérsékletnél 
érték el. Ennél a kísérletnél már egész világosan ki tudtuk fe
jezni egy év múlva a humusztartalom alapos megfogyását. 
amelynek eredményeképen ugyanazon időszak végén természe
tesen a talajbaktériumok száma szintén erősen megkisebbedett. 
Ennél'a kísérletnél egyébbként egy fenyőerdőnek sterilizált tala
ját oltottuk kisebb talajmennyiséggel. A baktériumok természe
tesen bizonyos iclő múlva, a jelen esetben 4 hét múlva, a kedvező 
feltételek mellett erőteljes szaporodásnak indultak és ezért van 
az első megfigyelési időszak végén jelentkező baktériumtöbblet. 
Különösen érdekes, hogy a talaj nitrogéntartalma és nitrátnitro
géntartalma, dacára az időközben kétségkívül igen intenzíven 
beálló denitrifikációnak, nem kisebbedett meg jelentékenyen. 



Uerbuch Z> 

Jelmagyarázat: Bg •- baktériumszám ezrekben, Nt = nitrifikáló, 
Dnt = denitrifikáló bakt., Hg = Humusztartalom, GN = összes nitrogén, 
NN = nitrátnitrogén tartalom, WG = víztartalom, f = nedves, t = száraz, 
ae = aerob, ari = anaerob,- A = kezdet, Ug = vizsgálat. 

Ennek az okát egyedül és kizárólag az erdő talajában élő, a le
vegő szabad nitrogénjét megkötő baktériumok tevékenységére 
vezethetjük vissza. Általában itt is látszott, hogy a nitrifikáció és 
a denitrifikáció a legélénkebben a 35 Celsiusfokig folyik le és 
azon túl a magasabb hőmérsékletek gátló hatást gyakorolnak. 
Általában megállapíthatjuk, hogy különleges a nitrátnitrogéntar
talom tekintetében a nedves próbák rendszerint kedvezőbb ered
ményeket mutattak, amely jelenség az optimális határok között 
tartott talajnedvességnek a nitrifikáció lefolyására való kedvező 
voltát jelzi. 

A már az előzőkben vázolt R tényezőnek szerepét itt is igye
keztünk felderíteni. A kísérletek azt mutatták, hogy a szárazon 
tartott próbáknál, ahol tehát a kiszáradás minden akadály nél
kül bekövetkezhetett, még 25 fokon túl is jól érvényesült az álta
lunk felállított összefüggés. A nedvesített próbáknál már na
gyobb az eltérés, ami természetesen azzal függ össze, hogy az R 
szabályt általában csak addig használhatjuk és csakis addig ér-



vényesíthető, amíg a talaj hőmérséklete az optimális határokon 
belül marad és a talajhőmérséklet és a talajnedvesség között je
lentkező kölcsönös összhatást mesterséges beavatkozás nem za
varja. Kü.önben a vizsgálatok egyes időpontjait véve alapul, 
szintén kiválóan láthatjuk, hogy a különböző időszakokban beál-
líttot baktériumszám és az ugyanazon időszakokban kiszámít
ható R tényező kvantitatív értékei között a száraz próbáknál 
határozott összefüggés mutatható ki. Ez a kísérlet bebizonyí
totta nekünk az erdő talajában lejátszódó N-kötés rendkívül 
nagy fontosságát és általában megerősítette és beigazolta az 
előző kísérleteink adatait. Különösen hangsúlyoznom kell, hogy a 
pH értékekre vonatkozólag szintén beigazolást nyert az előző 
kísérleti eredmények alapján kimondott tételünk és ennél a vizs
gálatunknál még határozottabban lehetett kimutatni, hogy a 
humusztartalom megfogyásával fordított arányban milyen 
nagy mértékben közeledtek próbáink pH értékei a közömbös 
határ felé. 

A 4. sz. kísérletet (l. 8. kép) 1931 május 8-án állítottuk be 
és 1932 június 10-én fejeztük be. Ezt a kísérletet csak tájékozó-

8. kép. 
Jelmagyarázat: Bg = baktéiiumszám ezrekben, I — inkubálva, N t -

nitrifikáló, Dnt = denitrifikáló baktériumok, Wg = víztartalom, f = ned
ves, t = száraz, A = kezdet, Ug = vizsgálat. 



dásul közlöm, miután általában eredményei megerősítik a ko
rábbi kísérleteknél nyert adatainknak és az azokból levont követ
keztetéseknek a helyességét. Ennél az utóbbi kísérletnél egyéb
ként már másként jártunk el, mint az előzőknél. Itt szinte táp
anyagtól teljesen megfosztott és sterilizált homokba oltottunk 
baktériumokat, miután ezt a homokot előzőleg talajkivonattal 
telítettük. A kísérlet elején feltüntetett baktériumszám nem a 
homok baktériumszámát jelenti, hanem az oltásra felhasznált 
talaj baktériummennyiségét adja grammokra átszámítva. Ez 
utóbbi körülmény magyarázza meg, hogy már az első leolvasás
nál, ellentétben az eddigi próbáinkkal, alacsonyabb baktérium
számot kaptunk általában, mint az eddigi talajbaktériumszám 
volt. 

Mindezeken felül még egy rendkívül érdekes eredményt 
szolgáltatott ez a kísérlet. Amíg az előző vizsgálatainknál, ahol 
savanyú erdőtalajokkal dolgoztunk, a vizsgálat végén az inten
zív baktériumtevékenység következtében a savanyú bomlási ter
mékek általában fel lettek használva, úgyhogy végeredményben 
a pH értékek emelkedése, illetőleg ezeknek a közömbös oldal felé 
való eltolódása állott be, addig a jelen esetben, amikor egy erő
sen közömbös, homokos talajt oltottunk baktériumokkal és telí
tettük savanyú természetű talaj kivonattal, a pH értékeknek a 
csökkenése, illetőleg ezeknek elsavanyodása állott elő. Ez a kísér
let is kitűnően mutatja, hogy az erdő a maga talaját a talajban 
lejátszódó, általában savanyú természetű korhadási folyamatai
val többé-kevésbbé mindig a savanyú reakció felé tereli. 

Ennek a kísérletnek lefolytatása után most már a következő 
kísérletben a magas hőmérsékleteknek a hatását tanulmányoz
tuk a baktériumszám, a talaj nitrogéntartalmának és humusz
tartalmának kifejlődésére. Ez a kísérlet 1932 augusztus hó 26-án 
kezdődött és ugyanazon év november havának 20. napján vég
ződött. (L. 9. kép.) Tartama tehát körülbelül 3 hónap volt. Há
rom hónap múlva a talaj baktériumszámának bizonyosfokú meg-
kisebbedése állott itt elő. Ez a megkisebbedés körülbelül fedi 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket a 2. számú kísérletnél sze
reztünk. De ez a kísérlet is világosan mutatta, hogy 35 fokon 
túl, különösen azonban 45" utáni magasabb hőmérsékletek ugyan-
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Jelmagyarázat: Bg = bak'tériumszám ezrekben, Nt = nitrifikáló, Dnt = 

denitrifikálő baktériumok, Hg == humusztartalom, C = carbon tartalom, 
GN = összes nitrogén, NN = niti'átnitrogén-tartalom, Nb == nitrogénkötő 
baktériumok, Wg = víztartalom, ae = aerob, anac = anaerob, Wo = ere
deti víztartalommal, Wk = vízkapacitás és Wo = az eredeti víztartalom 
felén kezelt próbák. ~t 

csak káros és gátló hatással vannak a talaj baktériumok kifej
lődésére. Itt láttuk egyúttal azt is, hogy a nitrifikáló és denitri-
fikáló baktériumok a 45 fokos hőmérsékleten túl általában szin
tén erősen gátolva vannak a kifejlődésükben. Ezen baktériumok 
szempontjából kétségkívül a mi középeurópai erdőtalajaink nin
csenek hátrányos állapotban, ha az évenként esetleg fellépő 
túlságos savanyú reakciótól eltekintünk. A humusztartalom ál
talában csökken és a 45 fok után a nitrátnitrogéntartalöm is 
erős csökkenést mutat, ami kétségkívül a nitrifikáló baktériumok 



működésének gátolt voltára mutat. Hogy 55 és 65 foknál az 
össznitrogéntartalom tulajdonképen a kiinduláshoz viszonyítva 
nagyobb eltolódást nem mutatott, az arra a körülményre ve
zethető vissza, hogy ennél a hőfoknál a denitrifikáló baktériumok 
működése minimálissá válik, úgyhogy a talaj eredeti N-tartalma 
alig ment változáson keresztül. 

A C/N viszony általában a magasabb hőfokok felé erősen 
eltolódik, mégpedig fokozatosan kisebbé válik. Ennek az oka ab
ban áll, hogy a humusz és C-tartalom, különösen 35 és 45 fok 
után a cellulózebontó baktériumok rendkívül intenziv munkája 
következtében erősen megkisebl edik. Ezeknek a baktériumoknak 
a jelentékeny részét ugyanis a magasabb hőmérsékleteket elbíró 
úgynevezett thermophil-baktériumok teszik, amelyeknek műkö
dése úgylátszik eltérőleg a nitrifikáló és denitrifikáló baktériu
moktól éppen ezeken a magasabb hőfokokon válik intenzivebbé. 
Kitűnően mutatja ez a példa is, hogy az erdőtalaj korhadási fo
lyamatainak gyorsítása céljából a záródásbontás és az ezzel kap
csolatos talaj felmelegedés milyen kitűnő jótékony hatással bír
nak. A N-kötő baktériumok 35 fok után már erősen gátolva 
vannak kifejlődésükben és működésükben és 55, majd 65 foknál 
működésük minimális lesz, majdnem a 0-ával válik egyenlővé. 

Most tájékozásul még egy kísérletet vezettünk be, amelynek 
kapcsán a gombákat vizsgáltuk, mégpedig elsősorban az erdő 
talajában a korhadási folyamatoknál oly nagy szerepet játszó 
mikroszkopikus gombákat. Általában ez a kísérlet is azt mu
tatta, hogy a gombák optimális kifejlődésüket szintén a 25—35 
fok között érik el. A magasabb hőmérsékletek iránt nagyon érzé
kenyek, úgy hogy 45 fokon túl az esés feltűnővé és nyomaté
kossá válik. Különösen jól látszik a kísérletnél a gombáknak a 
talaj mindenkori nedvességtartalmával szemben tanúsított visel
kedése, úgy hogy ezek növekedését a talajnak különböző opti
mális határok között tartott nedvességtartalma még a baktériu
mokénál is hatékonyabban mozdítja elő. 

Általában ennél a kísérletnél arra a nagyon fontos ered
ményre jutottunk, hogy a talajban élő, ott fontos biológiai 
tevékenységet kifejtő, mikroszkopikus talajgombák növekedésé
nek optimuma nagyjából ugyanazon hőmérsékleti határok között 
mozog, mint a talajbaktériumoké. 



Ha most az előadásom első felében felvázolt, a szabad ter
mészetben megtalált biológiai törvényszerűségeket a kísérleti 
úton nyert eredményekkel egybevetjük, úgy arra az eredményre 
kell jutnunk, hogy általában a laboratóriumban végzett kísérle
tek eredményei a külső megfigyelések helyes és megfelelő voltát 
beigazolták. Megállapíthatjuk tehát, hogy az erdő talajában élő 
baktériumok növekedését mint döntő tényező, a' talaj hőmérsék
letének változása szabályozza, míg a hőmérséklet hatását a talaj
nak mindenkori víztartalma, amely a talaj hőmérsékletéve! kor-
relativ viszonyban áll, mint limiting-faktor befolyásolja. Vagyis a 
talajélet egész mivolta, annak összes mozzanatai bizonyos meny-
nyiségű hőenergiához vannak kötve, még pedig oly módon, hogy 
a 25—55 fok között levő talajhőmérséklet adja meg legoptimá
lisabb mértékben a talajbaktériumok növekedési feltételeit. 
Ennek a tényezőnek a hatását azonban a talaj mindenkori víz
tartalma úgy befolyásolhatja, hogy általában, ha a víztartalom 
optimális határok között mozog, ami erdőtalajonként változó 
mérvű lehet, a talajbaktériumok a legkedvezőbb kifejlődésüket 
érik el. Ez áll különösen nyáron. Ha azonban ugyanazon idő
szakokban száraz periódusok lépnek fel, úgy a talaj víztartalma 
elégtelenné válik, nem engedi meg a baktériumszám optimális 
kifejlődését és mint szabályozó tényező (működik. Viszont ősszel 
és télen, amikor a talajnak elég nedvesség áll a rendelkezésére, 
az alacsony hőmérsékleti fokok azok, amelyek a baktériumok mű
ködését a minimumra fokozzák le, vagy pedig ennek létrejöttét 
egyáltalában, különösen kisebb hőmérsékleteknél, gyakorlati érte
lemben többé-kevésbbé lehetetlenné teszik. Ennek a két faktor
nak korrelativ úton létrejött hatását legjobban úgy fejezhetjük 
ki, ha egyelőre egy empirikus viszonyszámot alakítunk, amelyet 
a talaj hőmérsékletét és a talaj nedvességtartalmát kifejező re
latív értékek szorzatából képezünk. Hogy mindezen eredmények
nek mi a gyakorlati jelentőségük és lehet-e most már ezeket, il
letőleg az így nyert megismeréseket az erdőgazdaság szempont
jából is hasznosítani, arról az előadásom végén még külön kifeje
zetten szólni fogok. (Folytatjuk.) 




