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Abstract: The soil has an important role in the ecological system o f  karst areas. The presentation deals with the 
plant available calcium, magnesium and potassium content o f  soils on study areas o f Aggtelek Karst and Bükk 
Plateau (Hungary). I examine the connection between these nutrients and the different environmental relations, such 
as the plant-covering and the presence o f  limestone fragments in the soil.

1. Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben a karsztos területeken folyó kutatások a ko
rábbi karsztgenetikai és karsztmorfológiai vizsgálatok felöl a karsztnak mint 
ökológiai rendszernek a kutatása és a karsztot érő környezeti hatások kutatása 
irányába fordult.

A karsztökológiai rendszer egy strukturális és funkcionális rendszer, 
amelynek abiotikus elemei az alapkőzet, talaj, klíma, mikroklíma, üregrend
szerek, karsztvízrendszer és források, biotikus elemeit pedig a növényzet, az 
állatvilág, a talajlakó mikroszervezetek és az ember alkotja. (BÁRÁNY- 
KÉVÉI, /. 1998). Az egyes rendszerfaktorok nem állandóak: időben és térben 
is változnak, és a változás intenzitását a faktorok együttesen befolyásolják. 
Az egyes tényezők közötti kölcsönhatások, valamint a köztük lezajló anyag- 
és energiaáramlások tartják fent a rendszer fejlődését. Bármely tényező meg
változása több másik tényező megváltozását eredményezi. A mikroklíma
talaj-növényzet rendszer különösen jelentős szerepet játszik a karsztok öko
lógiai rendszerében {KEVEINÉ BÁRÁNY /. -H O YK E . -  ZSENI A. 1999). A 
talaj és a növényzet fontos indikátorai a környezet hatására végbement válto
zásoknak.

A karsztok különösen érzékeny, nyílt rendszerek, ezért a környezeti 
hatások változásai gyors változást okoznak bennük {BÁRÁNY-KÉVÉI, I. 
1995). Az évszázadok óta jelenlévő közvetlen és közvetett antropogén hatá
sok feltárása azért szükséges, mert sok esetben a kedvezőtlen folyamatok 
eredményeit csak hosszú idő múlva észleljük, amikor már nincs lehetőségünk 
a beavatkozások következményeinek korrekciójára.

A talaj a rejtett nyílt karsztok esetében az egyik legjelentősebb ökoló
gia faktor {BÁRÁNY I. -  JAKUCS L. 1984), ezért a karsztos területeken ki
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alakult talajok vizsgálata igen fontos. A talajon keresztül szivárgó víz befo
lyásolja a karsztkorrózió intenzitását, valamint a megfelelő talaj tartósan vagy 
legalább időszakosan semlegesítheti azokat a kedvezőtlen környezeti hatáso
kat, amelyek a karsztok 3 dimenziós érzékeny rendszerében hamar érvényre 
juthatnak (BÁRÁNY-KEVEI, l  1980, 1992, 1995, BÁRÁNY I. -  MEZŐSI G. 
1978, ZÁMBÓ L. 1986).

A karsztok rendszerében lejátszódó folyamatokon belül a talajok táp
anyag-gazdálkodása, tápanyag-ellátottsága az egyik fontos indikátora a kör
nyezet hatására végbement talaj összetétel változásoknak. A légkörből, illetve 
az emberi tevékenység nyomán a karsztokra jutó tájidegen anyagok módosító 
hatása mellett a karsztokon gyakori talajerózió is a felszínhez közeli, táp
anyagokban gazdagabb talajhorizont károsodását eredményezi. A mezőgaz
dasági művelésű területeken nagyon sok tápanyaggal kapcsolatos vizsgálatot 
végeznek. Azonban a karsztokon is szükséges a talajok továbbfejlődése, a 
területek későbbi hasznosítása szempontjából, hogy ismerjük az erdők, gyak
ran legeltetéssel hasznosított rétek talajainak tápanyag-gazdálkodását. A fen
tiek indokolják a tápanyag-gazdálkodás folyamatainak megismerését.

E tanulmányban a talajok növények számára felvehető kalcium, mag
nézium és kálium-tartalmával foglalkozom. Megvizsgálom, hogy milyen 
kapcsolatban állnak e paraméterek egymással és a különböző környezeti vi
szonyokkal: a talaj kőzettel való átkeveredettségével és a talajt borító nö
vényzettel.

2. Vizsgálati módszerek

Kutatásaim során a Bükk-fennsík, valamint az Aggteleki Karszt 
Aggtelek és Jósvafő között elhelyezkedő kb. 8-8 km2-es területéről gyűjtöt
tem be talajmintákat. A vizsgált talajok nagy része rendzina vagy rendzina- 
szerű talaj, valamint barna erdőtalajok. Mivel a tápanyagok zöme a talaj felső 
40 cm-ében akkumulálódik, ezért 10 cm-enként 40 cm-es mélységig történt a 
mintavételezés. A sekély termőrétegű, kőzettel erősen átkeveredett talajok 
esetében nem mindenütt volt lehetőség 40 cm-es mélységig megmintázni a 
talajokat. A talajminták különböző ökológiai adottságú területekről származ
nak: bükkerdő, tölgyerdő, fenyőerdő, elegyes erdő és nyílt rétek talajait min
táztam meg. A talajkolloidok felületén adszorbeált Ca2+, Mg2+ és K+ ionokat 
1 mol/dm3-es, pH=7,0-es ammónium-acetát oldattal szorítottam le, majd a 
Ca2+ és Mg2+ ionok mennyiségét atomabszorpciós spektrofotométerrel, a K+- 
ét lángfotométerrel határoztam meg.
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í. ábra: A talajok felvehető kalcium-tartalma, Aggtelek 
Jelmagyarázat: T: tölgyes, el.B: elegyes bükkös, F: fenyves, R :rét, tar: tarló 

Fig. ].: The plant available calcium content o f  soils, Aggtelek 
Legend: T: oak forest, el.B: mixed beech forest, F: pine forest, R: field, tar: stubble

2. ábra: A talajok felvehető kalcium-tartalma, Bükk-fennsík 
Jelmagyarázat: B: bükkös, F: fenyves, BF: biikkelegyes fenymes, Cs: csemetekert, R: rét 

Fig. 2.: The plant available calcium content o f  soils. Bükk Plateau 
Legend: B: beech forest, F: pine forest, BF: beech with pine forest, Cs: seedling nursery, R: field

A talajok ily módon megmért iontartalmát - növényzeti típusok sze
rint elkülönítve és a talaj szelvényben lefelé haladva - az 1.-6. ábrák mutatják. 
Az ionok egymás közötti kapcsolatrendszerének feltárása céljából mindegyik

197



mélységi szintre és fő növényzeti típusra kiszámítottam a Ca2'-Mg2', Ca2' 
K+, Mg2+-K+ mennyiségeire vonatkozó korrelációs együtthatókat.

3. ábra: A talajok felvehető magnézium-tartalma, Aggtelek 
Jelmagyarázat: Id. 1. ábra

Fig. 3.: The plant available magnesium content o f soils, Aggtelek 
Legend: as Fig. 1.

4. ábra: A talajok felvehető magnézium-tartalma, Bükk-fennsik 
Jelmagyarázat: Id. 2. ábra

Fig. 4.: The plant available magnesium content o f  soils, Bükk Plateau 
legend: as Fig. 2.
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A tápanyaggal kapcsolatos vizsgálatok nem nélkülözhetik a talajok 
egyéb talajjellemzőinek -  elsősorban kémhatásának, de szénsavas mész és 
szervesanyag-tartalmának -  ismeretét sem. Ez utóbbiak részletes ismertetését 
korábbi munkáim tartalmazzák {ZSENI A. 1999, 2000 a, b, KEVEINÉ BÁ
RÁNY I. -  HOYK E. -  ZSENI A. 1999). A vizsgált területek talajainak kém
hatása többségében savanyú és gyengén savanyú, a mélységgel növekvő pH-t 
mutat. A talajok karbonát-tartalma döntően 1 % alatti, szervesanyag-tartalma 
igen magas. A talaj kémhatása és a kőzettel való átkeveredése között kap
csolat áll fenn: a kőzettel át nem keveredett talajok savanyúbb kémhatással 
rendelkeznek, és a pH növekedése jóval csekélyebb mértékű a mélységgel 
lefelé haladva, mint a kőzettel átkeveredett talajok esetében. A kőzettel nem 
átkeveredett talajok ApH értéke (pH(H20) - pH(KCl)) magasabb, mint a köz
vetlen kőzethatású talajoké, és a mélységgel általában növekszik.

Kőzetdarabokkal a felszíntől vagy 10-20 cm-es mélységtől átkevere
dett (rendzina vagy rendzina-szerű) talajminták a következők: Aggtelek: 1.,
3., 9., 10., 11., 19., 20., Bükk: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 12., 13., 15., 18.,
19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. mintavételi helyek talajmintái. Mint ebből 
is kiderül, a Bükk-fennsíki talajok nagy része sekély termőrétegű, ahol a talaj 
40-60 %-os kőzettartalommal (mészkő) rendelkezik.

a. Kalcium

A kőzetdarabokkal átkevert talajok magasabb felvehető kalcium
tartalommal rendelkeznek, mint a kőzettel nem átkevertek. A nagyobb érték 
azokban a talajokban is megfigyelhető, amelyekben nem a felszínüktől, ha
nem csak 20-30 cm-es mélységtől van jelen kőzet. Ez egyértelműen jelzi 
számunkra a kőzetdarabokból történő kalcium-utánpótlást. E talajok szénsa
vas mész tartalma nem túl magas, 1% körüli, csupán néhány esetben nagyobb 
(3-6%). Az átkevert talajokban a felvehető Ca2+ -ion tartalom a mélységgel 
nő, kis számú esetben kb. azonos eloszlást mutat a vizsgált 40 cm-ben. A 
mélységgel való növekedés összhangban van a pH mélységgel történő növe
kedésével.

A hiányzó kőzetdarabok indokolhatják a nem átkevert talajokban, 
hogy ezekben a kalcium-tartalom mélységbeli csökkenése mutatható ki min
den növénytípus alatti talajban, kivéve az aggteleki tölgyeseket, amelyek 
többségében kisebb-nagyobb mértékű növekedés tapasztalható. Ebből arra 
kell következtessünk, hogy a tölgy erdők alatti talajokban nagyobb mértékű 
lehet a kilúgozódás, mint a rétek esetében. A nem átkevert talajokban a kalci-

3. Eredmények
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um eloszlása nem a kémhatással mutat összefüggést (mivel ezekben a tala
jokban is nő a pH a mélységgel, csak nem olyan nagy mértékben, mint a kő
zethatású talajokban), hanem a ApH értékekkel, minthogy ezek általában ma
gasabbak a mélyebb talajrétegekben.

5. ábra: A talajok felvehető kálium-tartalma, Aggtelek 
Jelmagyarázat: lel. 1. ábra

Fig. 5.: The plant available potassium content o f  soils. Aggtelek 
Legend: as Fig. I.

6. ábra: A talajok felvehető kálium-tartalma, Bükk-fennsík 
Jelmagyarázat: Id. 2. ábra

Fig. 6.: The plant available potassium content o f soils, Bükk Plateau 
Legend: as Fig. 2.

Az egyes növényzeti típusokon belül a kalcium mennyisége igen vál
tozatos, a kőzetdarabokkal való átkeveredett ség függvényében. A kőzettel
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nem átkevert talajok felvehető kalcium-tartalma az aggteleki mintákban átla
gosan 3000 mg/kg, minden növényzeti típusnál. A bükkiekben nagyobb szó
rást mutat: 1000-5000 mg/kg; a rétek esetében alacsonyabb (1000 mg/kg), az 
erdős vegetáció alatt magasabb értékek a jellemzőek (2000-5000 mg/kg). A 
karbonátmentes talajokban 1000-12000 mg/kg a kalcium összmennyisége 
(,STEFANOV1TS P. 1992), s ez a mért kicserélhető kalcium-tartalommal 
összhangban van (erősen kötött kalcium ezekben a talajokban nagy mennyi
ségben minden bizonnyal nem fordul elő). A kőzethatású talajokról általában 
elmondható, hogy az erdők alatt magasabbak a mért értékek (6-16 ezer 
mg/kg), mint a rétek talajaiban (4-10 ezer mg/kg).

b. Magnézium

A talajok felvehető magnézium-tartalma a bükki minták esetében 1 
kivételtől eltekintve csökken a mélységgel, azaz a mélységbeli változás ten
denciája a kőzettel nem átkeveredetett talajokban megegyezik, a kőzettel át- 
keveredettekben ellentétes a kalciuméval. A kémhatást tekintve a változás 
ellentétes tendenciájú. Egyes mintákban igen jelentős a felszíni talajréteg 
magnézium-tartalma az alsóbb rétegekéhez képest (sem a kémhatás, sem a 
szénsavas mész és kalcium-tartalom nem utal ezekre a magas értékekre). A 
magnézium mennyisége 0-140 mg/kg körüli. A réteket átlagosan alacsonyabb 
értékek jellemzik, mint az erdőket, különösen az alsóbb rétegekben.

Az aggteleki mintákban a felvehető magnézium-tartalom mélységbeli 
csökkenése nem olyan törvényszerű, mint a Bükk-fennsíkon: 7 mintában ki
fejezett növekedés figyelhető meg. Ez az ellentétes eloszlás az erdők alatti 
talajokban jellemző, és a rétek talajaihoz viszonyított erősebb kilúgozás 
okozhatja. A talajok átlagosan 100-300 mg/kg kicserélhető Mg2+-ot tartal
maznak, azaz többet, mint a bükki minták. Ennek egyik oka lehet a tenger
szint feletti alacsonyabb fekvés miatt (Bükk-fennsík: 750-830 m, aggteleki 
terület: 310-480 m) a területre jutó kevesebb csapadék (Bükk-fennsík: 800 
mm, aggteleki terület: 650-700 mm évente), amely kisebb mértékű kilúgozó- 
dást okoz. 4 kiugró értékekkel rendelkező minta (3 tölgyerdei, 1 elegyes bük
kös) van, amelyek közül csak kettőben jelennek meg a magasabb értékeket 
magyarázó kőzetdarabok. E talajok kémhatása és gyakorlatilag 0 % szénsa
vas mész tartalma sem utal a magas értékek magyarázatára.

c. Kálium

A felvehető kálium-tartalom tekintetében kisebbek az egyes növény
zeti típusokon belüli és közötti eltérések a másik két ionhoz viszonyítva.
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Egyértelműen megállapítható, hogy a kálium mennyisége a mélységgel csök
ken, azaz ellentétesen változik a kémhatással. A kőzettel átkeveredett tala
jokban a mélységbeli változás tendenciája ellentétes, a nem átkeveredett ta
lajokban megegyezik a kalciuméval, kivéve az aggteleki tölgy erdők némely 
talajait. A bükki mintákat tekintve az egyes növényzeti típusokon belül kiraj
zolódik a kőzettel való átkeveredés hatása a felvehető kálium-tartalomra: a 
nem átkevert talajok valamivel alacsonyabb értékekkel rendelkeznek mint az 
azonos növényborítottságú, kőzetdarabokkal átkevert talajok. Az aggteleki 
minták esetében ez az összefüggés nem érvényesül ennyire karakterisztiku
san.

Az aggteleki talajok átlagos kicserélhető kálium-tartalma 100-400 
mg/kg az 5-10 cm-es talajrétegben, mélyebben azonban 100-250 mg/kg-ra 
lecsökken. A különböző növényzeti típusok alatti talajok kálium-tartalmában 
jelentős különbség nincs. A bükki talajok 50-200 mg/kg káliummal rendel
keznek az 5-10 cm-es talajrétegben, mélyebben 50-140 mg/kg ez az érték. 
Megállapítható, hogy a Bükk-fennsík talajai alacsonyabb felvehető kálium
tartalommal rendelkeznek, mint az Aggteleki Karszt vizsgált területének ta
lajai, és ennek - hasonlóan a magnéziumnál megállapítotthoz - a fennsíki erő
sebb kilúgozó hatás lehet az oka. Mértékadó különbségek az egyes növény
zeti típusok talajában a kálium-tartalom tekintetében a Bükk-fennsíkon sin
csenek.

d. Az ionok közötti összefüggések

Az ionok közötti összefüggéseket mind a négy vizsgált talajrétegben 
mind a 3 ionpárra vonatkozóan elvégeztem. A vizsgálat azt célozta meg, 
hogy van-e összefüggés az egyes ionok mennyisége között, azaz pl. a kalci
um nagyobb mennyiségével párhuzamosan nagyobb magnézium és kálium 
mennyiség van-e a talajban. A korrelációs együtthatók igen változatos képet 
mutatnak. A szorosabb összefüggést sejtető esetek együtthatóit az 1. táblázat 
tartalmazza.

e. Ca2+-Mg2+ kapcsolat

A korrelációs együtthatók egyedül a rétek talajai esetében mutatnak 
összefüggést a két ion mennyisége között (/. táblázat). Az aggteleki rétek 
talajaiban a korreláció negatív: a kisebb kalcium-tartalmú mintáknak na
gyobb a magnézium-tartalma. Ez azt is jelenti, hogy a kőzetdarabokkal való 
átkeveredés a magnézium tekintetében az aggteleki rétek talajainál éppen 
ellentétes a kalciumhoz viszonyítva: az átkevert talajoknak kisebb a magné-
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zium-tartalma. A Bükk-fennsíki rétek talajaiban a magasabb kalcium
tartalommal magasabb magnézium-tartalom jár együtt, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a kőzetdarabokkal átkeveredett talajoknak mind a kalcium, mind 
a magnézium-tartalma nagyobb, mint a nem átkeveredett talajoké. A többi 
növényzeti típus talajait tekintve kicsik a korrelációs együtthatók. Egyedül a 
bükkösök 5-10 cm-es talajrétegében adódott magas (0,7779) érték, azonban a 
mélyebb talajrétegekben már csak 0,4 körüliek a korrelációs együtthatók.

1. táblázat 
Table I.

Korrelációs együtthatók 
Correlation coefficients

ionpárok korrelációs együttható (r)

Cffi-Mg2+ 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm

rét: Bükk-fennsík 0,9330 0,9689 0,9479 0,8042

rét: Aggtelek -0,8652 -0,8648 -0,7831 -0,9783

Ca2+-K+ 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm

bükkös: Bükk-fennsík 0,6635 0,5064 0,7993 0,8223

fenyves: Bükk-fennsík 0,5693 0,8994 0,7929 0,8814

rét: Bükk-fennsík 0,2807 0,8868 0,9624 0,9429

Bükk-fennsík összesen 0,5997 0,6382 0,7883 0,7984

Mgi+-K+ 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm

rét: Bükk-fennsík 0,4833 0,9447 0,9506 0,7308

f  Ca2+-fC kapcsolat

A két ion közötti kapcsolat az aggteleki mintaterület talajaiban nem 
mutatható ki, a korrelációs együtthatók 0,8 alattiak. A tölgyeseket magasabb 
értékek jellemzik (0,5-0,76), mint a réteket (0,1-0,4). Ez alátámasztja a már 
korábban kifejtetteket: az aggteleki mintaterület talajaiban nincs összefüggés 
a kőzettel való átkeveredés (ami a kalcium mennyiségével szoros összefüg
gést mutat) és a talaj felvehető kálium-tartalma között.

A Bükk-fennsíki minták esetében azonban mind a három fő növény
zeti típust tekintve kimutatható az összefüggés a 10-40 cm-es talajrétegben (/. 
táblázat). A  7-10. ábrák az egyes talajrétegekben az összes Bükk-fennsíki 
mintára vonatkozóan tartalmazza az összetartozó kalcium-kálium mennyisé-
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geket. A korrelációs együtthatók igazolják a korábban tett megállapítást, 
mely szerint a kőzetdarabokkal nem átkevert talajok valamivel alacsonyabb 
értékekkel rendelkeznek mint az azonos növényborítottságú, kőzetdarabokkal 
átkevert talajok.

7. ábra: A kalcium és kálium-tartalom összefüggése az 5-10 cm-es talajrétegben. Bükk-fennsík 
Fig. 7.: The connection between calcium and potassium content in the 5-10 cm soil layer, Bükk Plateau

8. ábra: A kalcium és kálium-tartalom összefüggése a 10-20 cm-es talajrétegben, Bükk-fennsík 
Fig. 8.: The connection between calcium and potassium content in the 10-20 cm soil layer, Bükk Plateau

9. ábra: A kalcium és kálium-tartalom összefüggése a 20-30 cm-es talajrétegben, Bükk-fennsík 
Fig. 9.: The connection between calcium and potassium content in the 20-30 cm soil layer, Bükk Plateau
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10. ábra: A kalcium és kálium-tartalom összefüggése az 30-40 cm-es talajrétegben, Bükk-fennsik 
Fig. 10.: The connection between calcium and potassium content in the 30-40 cm soil layer, Bükk Plateau

g. M g2+-K+ kapcsolat

Az aggteleki mintákban a két ion mennyisége közötti egyenes ará
nyosság nem mutatható ki. A minták többsége a 100-300 mg/kg magnézium 
és a 100-400 (5-10 cm), 100-300 (10-20 cm) és 100-200 mg/kg (20-40 cm) 
kálium-tartalmú intervallumban tömörül.

A Bükk-fennsíki talajok közül egyedül a réteknél jelentkezik össze
függés a két ion mennyisége között (/. táblázat), ami nem meglepő, mivel a 
másik két ionpár tekintetében is magasak a korrelációs együtthatók értékei. 
Ahogyan a Ca2+-K+ kapcsolat esetében, itt is csak a 10 cm-es mélységtől vá
lik valóban szorossá az összefüggés. A bükkösök és fenyvesek talajaiban 0,2- 
0,5 körüliek az értékek, egyedül a bükkerdők 5-10 cm-es talajrétegében je
lentkezik összefüggés (r=0,9084), hasonlóan a Ca2+-Mg2~ esetéhez.

4. Összegzés

Munkám során bükki és aggteleki karsztos mintaterületek talajait 
vizsgálom. E tanulmányban az elsődleges célom a talajok növények számára 
felvehető kalcium, magnézium és kálium-tartalmának bemutatása, az egyes 
ionok mélységgel való változásának, egymáshoz fűződő kapcsolatának vizs
gálata, valamint a talaj kőzettel való átkeveredésének és a karsztos rendszer 
másik fontos tényezőjének, a növényzetnek az ionok mennyiségére és elosz
lására gyakorolt hatásának kimutatása.

A vizsgálati eredményekből a következő megállapítások adódnak.
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• Összefüggés van a talajok kőzettel való átkeveredése és a talajok felve
hető kalcium-tartalma között: az átkevert talajok nagyobb kalcium
tartalommal rendelkeznek, mint a kőzetdarabokkal nem átkevertek. Ez - a 
korábbi kutatásaim eredménye szerint - azt is jelenti, hogy a felvehető kalci
um-tartalom a talajok kémhatásával is egyenes arányosságban áll: a sava
nyúbb talajok kevesebb kalciumot tartalmaznak.
• A talajok felvehető magnézium és kálium-tartalma tekintetében ez a kő
zethatás nem mutatható ki minden esetben. A káliumot vizsgálva a Bükk- 
fennsíki talajmintákban megfigyelhető az összefüggés, de az aggteleki min
tákban nem. A magnéziumnál a megfeleltetés nem egyértelmű egyik vizsgált 
karsztos területen sem, sőt, az aggteleki rétekben az a jellemző, hogy a kő
zettel átkeveredett talajoknak kisebb a felvehető magnézium-tartalma, mint 
az át nem keveredett talajoké.
• A Bükk-fennsíki talajok felvehető magnézium és kálium-tartalma átlago
san kisebb, mint az Aggteleki-Karszt vizsgált talajaié, amelyet a fennsík ma
gasabb tengerszint feletti magassága és nagyobb évi csapadékmennyisége 
által fellépő erőteljesebb kilúgozódás okozhat.
• A kalcium-tartalom mélységbeli változása a kőzettel való átkeveredéssel 
mutat összefüggést: az átkevert talajokban a kalcium-tartalom nő a mélység
gel, míg a nem átkevert talajokban csökkenő kalcium mennyiség figyelhető 
meg. Azonban az aggteleki tölgy erdők nem átkevert talajai nagy részében a 
kalcium mennyiségének növekedése figyelhető meg a talajban lefelé haladva. 
Ez a rétekhez képest erősebb kilúgozásra utalhat.
• A felvehető magnézium mennyisége a talajokban a mélységgel csökken, 
ám az aggteleki talajokban néhány esetben ellentétes irányú változás is meg
figyelhető néhány tölgy erdei talaj esetében, amit szintén az erőteljesebb kilú
gozás okozhat.
• A felvehető kálium mennyisége a mélységgel csökken, azaz a magnézi
umhoz hasonlóan ellentétesen változik a kémhatással. A kálium-tartalom 
tekintetében kisebbek az egyes növényzeti típusokon belüli és közötti eltéré
sek a másik két ionhoz viszonyítva.
• A Ca -Mg egymáshoz viszonyított mennyisége a legtöbb esetben nem 
mutat összefüggést, a rétek talajait kivéve. Az aggteleki réteknél fordított, 
míg a Bükk-fennsíki réteknél egyenes arányosság van a két ion mennyisége 
között.
• A Ca2+ és K+ egymáshoz viszonyított mennyisége jó összefüggést mutat a 
Bükk-fennsíki minták talajaiban: a nagyobb kalcium-tartalommal nagyobb 
kálium-tartalom jár együtt. Az aggteleki talajmintáknál ez az összefüggés
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nem mutatható ki meggyőzően, bár az erdei talajokban magasabbak a korre
lációs koefficiensek, mint a rétiekben.
• A Mg -K viszonya csupán a Bükk-fennsíki rétek talajaiban mutat össze
függést a korrelációs együtthatók értékeit tekintve. Az erdők, illetve az agg
teleki rétek talajaiban a két ion mennyisége nincs közvetlen összefüggésben 
egymással.
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