
Talpalatnyi állatvilág1 

A talaj állatvilágának védelme 
Engedjék meg, hogy egy történettel vezessem be előadásomat. A történet hiteles -

amennyiben Homérosz följegyzéseinek hitelt kell adni. Történt egyszer, hogy a szépséges 
Perszefónét, miközben az önfeledten játszott a nárciszok között, elrabolta Hádész, áz alvilág 
ura. Perszefóné anyja, Déméter - aki a lányával együtt a vegetációnak, a tavasznak istennője -
ezen annyira elkeseredett, hogy bánatában örökösen csak leányát kereste, így elhanyagolva a 
természetet, a Földön örök tél borult a fákra és a virágokra. A történetben a konfliktust Zeusz 
döntése oldja fel, aki kissé részrehajló Hádész (vagy más néven Plútó) irányában - révén, hogy 
az a saját fia - , ezért meghatározza, hogy az év egyharmad részében Perszefónénak Plútóval a 
föld alatt kell élnie, de a fennmaradó 2 / 3 részt fönn töltheti el Déméter és megszokott 
játszótársai között. Ettől kezdve, ha Perszefóné feljön a Föld felszínére, ott virágba borul a 
természet, beköszönt a tavasz, majd később, amikor vissza kell térnie a Föld alatti világba, 
Déméter szomorúsága nyomán a fák lehullatják leveleiket, megkezdődik az ősz. A történet 
megkapóan szép, híven tükrözi az ókori ember teljes világszemléletét, azt, hogy ciklusokban, 
önmagukba visszatérő összefüggésekben gondolkozott. Ez a szemléletmód jórészt még a 
középkorban is meghatározó lehetett, amennyiben a jelenségek magyarázata és a tapasztalás 
között még nem kerestek közvetlen, megkérdőjelezhetetlen összefüggéseket. A mi életünkben 
ezzel szemben a lineáris, progresszív fejlődésű történések a meghatározóak, ahol látszólag 
minden leellenőrizhető és a haladás prognosztizálható. 

Ugyanakkor aki az erdőt járja, annak a figyelmét nem kerülheti el az örök megújulás, a 
természet egymás után következő ciklusai. Itt kapcsolódnék a talajfaunához, ugyanis azzal a 
sok falevéllel és elhalt faággal, termésmaradvánnyal, ami ősszel a talajra hullik és ilyenkor 
bokáig gázolunk benne, tavaszra történik valami. Nem halmozódik fel változatlanul 
évről-évre, hiszen így hamarosan megállna az élet, hanem jórészt lebomlik a hótakaró alatt. 
Ezt a munkát - ha szabad ilyen antropomorfizáló hasonlattal mondani - szorgalmas, az erdő 
életében nélkülözhetetlen kis szervezetek milliárdjai végzik. Erről a láthatatlan, talpalatnyi 
világról szeretnék néhány szót szólni. 

Talajfauna alatt értjük a talajban élő állatok összességét, és ezt - legalábbis a 
mikrotartományban - egy Herbert Francé (1913) nevezetű biológus nyomán edafonnak 
nevezzük a vízben lebegő plankton analógiájára. Csakhogy míg a vízben minden folyamat a 
kiegyenlítődés, egyenletes eloszlás felé mutat, addig a talajban a mozaikszerű válto-
zékonyság, a kisebb-nagyobb méretű különbségek a meghatározók. Magát a talajfaunát 
többféleképpen is csoportosíthatjuk. Szokásos megkülönböztetni a talajfauna tagjait a talajhoz 
kapcsolódás időintervalluma alapján, így vannak állatok, melyek csak télire, inaktív 
(nyugalmi) állapotba húzódnak a talajba, mások a fejlődésük kezdeti életszakaszában (pl.: a 
cserebogár pajor) vannak a földben, majd kifejlődve a föld felett élnek, megint mások a nap 
folyamán többször változtatják helyzetüket, mert a föld felett gyűjtenek táplálékot (pl.: 
hangyák), de éjszakára a talajba húzódnak, vagy éppen fordítva éppen éjjel hagyják el a 
földalatti fészküket. Végül vannak olyan állatok is, melyek egész életüket a talaj felszíne alatt 
élik le. Ez utóbbiak a talajfauna állandó (permanens) tagjai, míg a többi csoportba átmeneti 
(temporális) talajlakók tartoznak. 

Osztályozhatjuk a talajfaunát testméretük szerint is, amikor a 2,2 mm alatti tartomány a 
mikro-, az ennél nagyobbak, de a 2 mm-nél kisebbek, a mező-, a 2 mm és 2 cm közötti 
nagyságba esők pedig a makrofauna tagjai. Bár ez utóbbi osztályozás túlságosan sablonosnak 
tűnik, mégis kiválóan alkalmazható, ugyanis többé-kevésbé pontosan követi a rendszertani 
kategóriák megoszlását. A talajlakók mennyiségi viszonyait jól érzékelteti a következő 
táblázat, ami összefoglalja a főbb csoportok egyedszámát és testtömegét egy négyzetméternyi 
területen, egy átlagos közép-európai lomberdőben: 

1 Elhangzott a XXV. Honismereti Akadémián Győrben, 1997. július l-jén. (Szerk.) 
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Állatcsoport neve Egyedszám 1 m 2 talajban Élősúly: g / m 2 

MIKROFAUNA 
108 ostorosok 108 5 

amőbák 107 5 
csillósok 106 5 
MESOFAUNA 
fonalférgek 106 5 
atkák 7xl04 0,6 
ugróvillások 5xl04 1,5 
MAKROFAUNA 
televényférgek 3xl04 5 
giliszták 100 30 
rovarlárvák 1500 1 
légylárvák 100 1 
bogárlárvák 100 1,5 
százlábúak 30 0,4 
ikerszelvényesek 100 4 
ászkák 30 0,4 
pókok 50 0,2 

A valóság az, hogy a Földi Élet biodiverzitásának túlnyomó többsége - az állatvilágot 
tekintve - itt van a földfelszín legfelső vékony szintjében, vagyis a fajszám és az egyedszám a 
föld alatti biotópokban lényegesen magasabb, mint a felszínen, a „látható világban". Éppen 
ezért félrevezető lenne, ha a természetvédelem csak a „látható" állatok megóvására helyezné 
a fő hangsúlyt. (Természetesen a földalatti állatvilág is látható, vizsgálatához azonban sajátos 
eljárások és sok esetben mikroszkóp szükséges, mivel ezek az állatok a szabad szemmel látás 
alatti tartományba esnek, a mikro- és mezofauna kategóriákban.) Abban a földrajzi régióban, 
ahová mi is tartozunk - ez a mérsékelt övi növénytársulások hazája, - a talajban lejátszódó 
biológiai folyamatokban a mezofaunának jut a meghatározó szerep. (A trópusokon a 
megafauna, a tundrán inkább a mikrofauna tevékenysége a döntő.) 

Azt, hogy mennyire sebezhető a földi élővilágnak ez a sajátos csoportja, azt a legjobban 
akkor érzékelhetjük, ha elképzeljük a Föld méreteit, illetve legkülső burkának, a litoszférának 
a fizikai és kémiai mállás során létrejött, „lehelet vékony" bevonatát, amit talajnak nevezünk. 
Arról, hogy ennek az univerzális természeti testnek - amiben a növények fejlődnek és 
egészében földi jólétünk meghatározója - milyen elenyészően kicsik a méretei a Föld 
egészéhez viszonyítva, nagyon jó hasonlatot olvashatunk Cholnoky Jenő: „Csillagos égtől a 
tengerfenékig" című könyvében. Eszerint, ha a 6 378 kilométer sugarú Földet egy rettenetes 
méretű óriás a kezébe venné, akkor először azt kellemetlenül hidegnek érezné - lévén, hogy az 
óceánok vizének túlnyomóan nagy tömege csak +2°C hőmérsékletű - majd ha csak egy kicsit 
is ügyetlenül megszorítaná ezt a „labdát", akkor kezét 1000 foknál is sokkal forróbb izzó 
magma égetné össze. A „baleset" oka pedig az lenne, hogy a föld szilárd kérge arányában 
sokkal vékonyabb, mint a tojás héja. Ez a 50 km-nél nem vastagabb salakréteg olyan rossz 
hővezető, hogy a tetején megtelepedett az élet és mindehhez csupán az átlag 50-60 cm 
vastagságú talajréteg biztosítja az állatok és növények túlnyomó többségének a biztonságos 
aljzatot. 

Érdemes lenne végiggondolni, hogy racionális világunkban, ahol a talaj és a termőföld 
egyre inkább az adás-vétel tárgyává vált, vajon jól sáfárkodunk-e ezzel a pótolhatatlan 
természeti kinccsel? Pótolhatatlan, mert térbeli korlátaink áthatolhatatlanok, és pótolhatatlan, 
mert kialakulása egy dinamikus, évmilliókra visszanyúló történeti folyamat eredménye. Ezt a 
dinamizmust a talajképződés folyamatában jórészt éppen a fauna eredményezi, a felszínre 
került szerves anyag szüntelen lebontásával és a tápanyagok talajba forgatásával. Ez a ciklikus 
folyamat sebezhető, amit saját érdekünkben védeni, illetve becsülnünk kell. 

Traser György 
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