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AZ ERDEI KÖRNYEZET
FŐBB ÖKOKÉMIAI JELLEMZŐI

Dr. Szendrey

István

Az erdőben az élettelen biotóp és az élő biocönózis integrált ökológiai rend
szert alkot, amit Tansley után ökoszisztémának neveznek.
Ez a szóhasználat új szemlélet kialakulását jelezte az ökológiai kutatásban.
E szerint az erdő élővilága különböző szintű közösséget alkot. Ezek közvetlen
vagy közvetett függőségben vannak egymással. A közösségeken belül pedig az
egyedek nemcsak egymással, hanem környezetük minden tényezőjével szorosabb
vagy lazább kapcsolatban állnak.
Az effajta teljességre való törekvés alapelvének a kidolgozásakor nem volt
teljesen indokolatlan az a kétkedés, ami az ilyen jellegű ökológiai vizsgála
tokkal szemben kezdetben kialakult. Az elkülönített élőszervezetek és jól meg
határozható modellek fizikai, kémiai vagy biológiai részfolyamatait tanulmá
nyozó természettudósokat nem volt könnyű meggyőzni a megszámlálhatatlan
környezeti tényezőhöz való kötődés figyelembevételének a lehetőségéről.
Korunkban az élő és élettelen környezeti tényezők változása nagymértékben
felgyorsult. Az ember jelentős mennyiségű vegyi termékeket juttat az ökosziszté
mákba. Hatásuk nyomonkövetése és tárgyilagos megítélése az erdő életében is
elengedhetetlenné vált. Ennek során jól körülhatárolódtak a közös jellemzők
alapján együvé tartozó, egymással meghatározott kapcsolatban álló elemek.
Bebizonyosodott, hogy az ilyen integrált rendszerek önszabályozó képességgel
rendelkeznek. Ez elsősorban a rendszer élő egyedeinek egymást felismerő és
az egymás tájékoztatását biztosító képességén alapszik. Az önszabályozás nem
csak az egyes ökoszisztémákon belül, hanem a különböző ökoszisztémák között
is fennáll. Ebben a bonyolult kapcsolatrendszerben az irányító jeladás a legtöbb
esetben vegyi anyagokkal, a „kémia hullámhosszán" történik.
Az ökológia és a kémia határán az utóbbi két évtizedben jelentős számú új
összefüggést sikerült felderíteni. Kialakult az ökokémia
tudományterülete.
Tárgykörébe sorolják mindazokat a környezeti hatásokat, amelyeket az élő
világ természetes és mesterséges eredetű, ökológiailag aktív vegyi anyagok
kibocsátásával, felvételével vagy hatástalanításával idéz elő. Az ökokémia
területe tehát ott kezdődik, ahol a biokémiai és a technológiai folya
matok lezárulnak, ahol az élőlények kémiai aktivitása túljut saját szervezetük,
vagy létesítményük határain, hogy aztán a különböző ökoszisztémákban érvé
nyesüljön.
A z ö n s z a b á l y o z á s ö k o k é m i a i eszközei

Az önszabályozást szolgáló jelrendszerek tekintetében a magasabb szerve
zettségű életformákra a hang- és fényjelzés a jellemző. Ez megtalálható még a
rovaroknál is (sáska, tücsök, szentjánosbogár stb.), de ezen a szinten már a fő
tájékoztató eszköz a szervezetből kiválasztott és az illető fajra jellemző vegyi
anyag. A legalacsonyabb rendű, vagy helyhez kötött élő szervezetek számára
pedig más jeladási lehetőség nincs is.

A vegyi anyagokkal történő finom önszabályozó mechanizmus vizsgálata ter
mészetesen értelmetlen abban az esetben, ha az alapvető életfeltételek, így a
megfelelő hőmérséklet, fény- és nedvességviszonyok nincsenek biztosítva. Eze
ket mint vezérlő információs tényezőket, egyensúlyban levő ökoszisztémák ese
tében, optimálisaknak kell feltételezni. Ellenkező esetben a beállt egyensúly
eltolódik és fokozatosan új ökoszisztémák jutnak túlsúlyba, éspedig olyanok,
amelyek számára a vezérlő információs tényezők a legmegfelelőbbek.
A vegyi anyagok közül információk közlésére csak azok alkalmasak, amelyek
az adott közegben mozgékonyak, s így a kapcsolat kialakításában érdekelt egye
dek közötti távolságot képesek áthidalni. Ennek megfelelően fontos tulajdon
ságuk az illékonyság és az oldékonyság.
A vegyi jelzések felfogásával az ökoszisztémák egyedei tájékozódhatnak egy
más jelenlétéről és jellemző tulajdonságairól. Ilyen információ-vivő anyagok pl.
a rovaroknál a szaporodást biztosító csalogató anyagok, vagy más néven feromonok, továbbá a riasztó anyagok, amelyek a védekezés jelző eszközei.
A növények által szintetizált anyagok között találhatók olyanok, amelyek
petézésre, vagy olyanok, amelyek rágásra ingerlik a rovarokat. A gyökerek vá
ladékai révén pedig az egymás mellett élő növények kölcsönösen befolyásolják
egymás életfolyamatait. A gyökérváladékok hatást gyakorolnak a mikroorga
nizmusok fejlődésére is. Ez az ún. rizoszféra-effektus, amely szintén vegyi úton
közvetített információ eredménye.
Már az eddigiek alapján is belátható, hogy az ökoszisztémák integrális jellege
nem ismerhető fel a hagyományos kémiai vizsgálati módszerekkel. Az igen kis
mennyiségben jelenlevő ökológiailag aktív vegyületek kimutatásához nagy tel
jesítményű kémiai vizsgáló berendezések szükségesek. A kémiai összetétel
egyébként is csupán a pillanatnyi viszonyokra ad felvilágosítást. Nem mutatja
meg, hogy az ökoszisztémák egységei, egyes tagjai milyen szerepet töltenek be
az ökológiai rendszerben. Tanulmányozni kell tehát a kibocsátott vegyi anyagok
áramlását is, nyomon követve azok útvonalát. Erre kiváló lehetőséget nyújta
nak a radioizotópos módszerek. Ezek segítségével kimutathatók az ökoszisztémá
kon belül azok a dinamikus kölcsönhatások, amelyeknek kiemelt szerepe van
a szervezettség fenntartásában.
Az ember mesterséges úton előállított vegyi anyagaival, akarva-akaratlanul
beavatkozik a természetes úton kialakult jelző rendszerekbe. Az élő világ
igyekszik ezeket az anyagokat a környezetből kivonni és hatástalanítani, hogy
az eltolódó egyensúly eredeti helyzete visszaálljon. Egyes vízinövények pl. je
lentős fenol-szennyezést tudnak az élő vizekből eltávolítani, vagy az erdő fái
egyes vegyszereket a sejtfal ligno-cellulóz vázához kapcsolva képesek hatás
talanná tenni. A beépülés radioaktív nyomjelzőkkel jól kimutatható. A felszí
vatott radioaktív növényvédőszer nagy része ilyenkor a cellulózban és a lig
ninben található meg.
ökokémiai vizsgálatokkal derítették fel, hogy sok esetben az információt
nem egyetlen vegyület, hanem a vegyületek egész sora közvetíti. A fajra nem
jellemző egyszerű jelző anyagok ilyenkor összetett, ún. komplex jelzőrendszert
alkotnak és így a fajra jellemző információk közlésére alkalmassá válnak. Is
meretes, hogy a növények a gyökérzeten keresztül különböző aminosavakat
választanak ki, amelyek külön-külön nem faj specifikusak. Ha azonban meg
vizsgáljuk, hogy az egyes növényfajok váladékaiban mely aminosavak vannak
jelen és melyek hiányoznak, akkor az így összeállított
„aminósavspektrum"
már az illető fajra jellemző komplex jelzőrendszernek tekinthető. Ugyanígy

felvehető a szénhidrátok,

a fenolok, a glikozidok, a foszforvegyületek,

mek és más vegyületek spektruma is.

az enzi

Vizsgálataink során az elfásodás melléktermékeként képződő aromás jellegű
vegyületek kiválasztását tanulmányoztuk szénizotóppal jelzett vegyületek segít
ségével. Ezek között 12 olyan szerves savat találtunk, amelyek a kérdéses fa
fajra jellemző komplex jelzőrendszert alkotnak (1. táblázat).
1. táblázat
A gyökérzet által kiválasztott aromás vegyületek
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A ma ismert 250 ezer magasabb rendű növényfaj kapcsolatrendszere a kom
binatorika szabályai szerint már 18 egyszerű vegyülettel is egyértelműen biz
tosított. Ezeknek az egyszerű jelző anyagoknak a kombinációjából u.i. 2 , azaz
kereken 250 ezer fajspecifikus összetett jelrendszer képezhető. A valóságban a
növényvilág az összetett jelzések képzéséhez jóval több vegyületet használ fel.
Számosat közülük még nem sikerült kémiailag azonosítani, ezért valamelyik
jellegzetes sajátságuk alapján tartjuk őket nyilván. Igy megkülönböztetünk
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fluoreszkáló,

ultraibolya sugarakat abszorbeáló, bentonitot elszínező, vagy más

úton kimutatható anyagokat. Erdészeti szempontból legjelentősebbek azok a
vegyületek, amelyek felvehető állapotba képesek hozni a kőzetekben megkötött
ásványi anyagokat is.
A pionír fafajok ilyen vegyi anyagok kiválasztásával környezetük élővilágá
nak fejlődésére nemcsak közvetlenül, hanem az oldatba vitt tápelemek révén
közvetve is képesek hatást gyakorolni. A szukcessziósorok kialakulásának rend
jét a vezérlő információs tényezők mellett nyilvánvalóan ezek a jelzőrendszerek
is megszabják. Hatásuk különösen akkor válik szembetűnővé, amikor a kör
nyezetbe jutó, mesterségesen előállított vegyi anyagok a természetes jelzőrend
szer működését megzavarják. A gyomirtó vegyszerre érzékeny gyomnövények
helyén pl. elszaporodnak a kevésbé érzékeny fajták, amelyek természetes kö
rülmények között nem tudtak volna uralomra jutni. Ez azt jelenti, hogy mű
ködésbe lépett az ökokémiai szabályozó mechanizmus. Az új növényzet kémiai
lag lebontja és hatástalanítja a gyomirtó vegyszert, és ha nem történik újabb
beavatkozás, fokozatosan helyre áll az eredeti állapot.
Az erdei ökoszisztémák jelentős vegyszer-lebontó képességgel rendelkeznek.
Ebben nem csupán az élő növényzet szerepe érvényesül, amely bizonyos vegy
szermennyiség felvételében és hatástalanításában nyilvánul meg, hanem szere
pet játszanak az erdőtalajban felhalmozódó elhalt szervezetek kémiai hatóanya
gai is. Ilyen értelemben külön figyelmet érdemel az erdei humusz, amelynek
ökokémiai sajátságait csak újabban kezdik vizsgálat tárgyává tenni.

