
Biogeokémiai ciklusok 



 

• emberi tevékenység nagyban befolyásolja a működésüket 

• bioelemek – a ciklus élő szervezeteken keresztül működik 

• transzport mechanizmusok 

 meteorológiai (légköri gázok, száraz és nedves ülepedés) 

 geológiai (felületi és felület alatti (drén) áramlások) 

 biológiai (az élőlények ökoszisztémák közötti mozgása) 

a transzportmechanizmusok természetéből következően léptékük lehet helyi és 

globális  

Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: 

• kompartmentek vagy raktárak – 

tartózkodási idő 

• áramok (fluxusok) a kompartmentek 

között 

• sebességük nem egyenletes - 

tartózkodási idő 

• szoros kapcsolat van az anyag és az 

energiaáramlás között 



 

- szénforgalom globálisan és az ökológiai rendszerekben – CO2 és 

CH4 kibocsátás 

 

- a nitrogén forgalma globálisan és az ökológiai rendszerekben – N2O 

kibocsátás 



A globális vízciklus. A feltüntetett mennyiségek km3/év-ben értendők. A keretezett 

mennyiségek a nagy víz-rezervoárok, nyilakkal a fluxusok irányát és mellettük 

nagyságukat jelöltük.  

A vízforgalom 
• Hajtóereje a Napból érkező 

energiaáram – ez 

befolyásolja a globális 

csapadékeloszlást 

• Fő limitáló tényező nem a 

csapadék, hanem a talajban 

rendelkezésre álló víz 

mennyisége – ez az összes 

vízmennyiség 0.01 %-a – 

gyors a kicserélődési ideje 



Vízforgalom ökoszisztéma szinten  



pF: A talaj vízoszlop cm-ben 

kifejezett szívóerejének 10-es 

alapú logaritmusa 





Oxigén-ciklus 

 Jelenlegi légkör kialakulása (21 térf% O2): 

• 1. szakasz (3.85-2.45 milliárd éve): kevesebb, mint 0.1% O2 - légköri 

vízgőz fotodisszociációja, sekély óceánokban fotoszintetizáló 

szervezetek 

• 2. szakasz: Nagy Oxidációs Esemény (Great Oxidation Event, 2.3 

milliárd éve), 2-4%  



Jelenlegi légkör kialakulása (21 térf% O2): 

• 3. szakasz: (1.85-0.85 milliárd éve) nincs jelentős változás 

• 4. szakasz: második nagy oxidációs esemény (0.85-0.54 milliárd éve) – 

közel mai koncentráció kialakulása 

• 5. szakasz: (0.54 milliárd évvel ezelőtt - napjainkig): valószínűleg a 

mainál is magasabb (>30%) oxigén koncentráció a perm-karbon 

korokban 



 

 

 

 

Ózon 

Képződés és bomlás 

O2 + hν → O +O 

O + O2 → O3 

O3 + hν → O + O2 

O + O3 → 2 O2 

Dinamikus egyensúly, 

befolyásolják: 

CFC-k, nitrogén-oxidok 



• talajok jelentős 

széntárolók 

 

• fotoszintézis és 

légzés hasonló 

mértékű áram 

 

• vegetációformációk 

szénforgalma igen 

eltérő lehet 

 

• óceáni rétegződés: 

mély óceáni 

üledékekből csak 

geológiai transzport 

 

 

A szénforgalom 



Fate of Anthropogenic CO2 Emissions (2003-2012 average) 

Source: Le Quéré et al 2013; CDIAC Data; Global Carbon Project 2013 

2.6 ± 0.5 GtC/yr 

27% 

8.6 ± 0.4 GtC/yr      92% 

+ 0.8 ± 0.5 GtC/yr      8% 

2.6 ± 0.8 GtC/yr 

27% 
Calculated as the residual 

of all other flux components 

4.3±0.1 GtC/yr 

45% 

http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/6/689/2013
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.globalcarbonproject.org


A légköri CO2 koncentráció változása 



• http://www.globalcarbonatlas.org/?q=emissions 

http://www.globalcarbonatlas.org/?q=emissions


Nettó primer produkció = növények által felvett C mennyiség – növényi légzés 

 

Globális NPP szárazföldek: 55%, óceánok 45% 



A föld alatti, föld feletti biomassza és a talaj széntartalma 

globálisan 



Vegetáció és talaj 

széntartalma 

 

mérsékeltövi füves 

területek 

szántóföldek 

 

Legnagyobb 

széntárolás: 

vizes területek 

boreális erdők 



 
fotoszintézis légzés 

autotróf és heterotróf komponensek 

NEE   = +   ( + ) 

autotróf és heterotróf komponensek 

talajlégzés (felszín felett) 

Ökoszisztéma 

szénforgalom 

vizsgálata 



CO2 fluxusok (NEE) 

gyepfelszín felett 

Bugac 



 

• kumulatív adatok 

• szezonális mérleg: 

tél – alapvetően kibocsátás 

tavasz – nyelő aktivitás 

nyár – elnyelés és 

kibocsátás 

ősz - regeneráció 

Évek közötti és szezonális NEE változékonyság 



Növekvő légköri metánkoncentráció (ppb!) 

 

• üvegházhatás-potenciálja kb. 25-szöröse a szén-dioxidnak 





Nitrogénforgalom és N2O kibocsátás 
 

• A nitrogén körforgalmát az antropogén tevékenység jelentősen befolyásolta, 

ez jelenleg is növekvő mértékű 

 

• Légköri N2 megkötése: természetes és antropogén 

 

• Az ülepedő nitrogénvegyületek (száraz, nedves ülepedés) hatással vannak 

a bioszférára 

 

• A bioszférából felszabaduló nitrogénvegyületek is hatással vannak a 

légkörre 

 

• Kétirányú fluxus több vegyület esetében (ülepedés-kibocsátás)  

 

• A talaj jelentős mértékű NO vagy N2O forrás, a körülmények függvényében 

 

• a talaj az ülepedett nitrogénvegyületek akár 1/3-át is üvegházgáz 

formájában juttathatja vissza 



Légköri N2 megkötése 

 

• baktérium (Rhizobium, 

Azotobacter) és cianobaktérium 

(Nostocales rend) fajok 

 

• energiaigényes folyamat 

 

• nitrogenáz enzimkomplex – 

oxigénérzékeny 

 

• szimbiózis – pl. Anabaena 

azollae 



A nitrogén globális 

körforgása. Az 

egységek 

teragramm/év-ben 

értendők 

(1Tg= 1012 g). 



 

(J-W Erisman)

N = élelem (14%, 6%); Energia = N
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A világ műtrágya-felhasználása a három fő tápelem mennyiségét tekintve 

2002-2011 időszakban. (FAOSTAT) 

 

A különböző források aránya a N-

bevitelben a mezőgazdasági területekre 

vonatkozóan. 



Légkör – felszín közti kicserélődésben szerepet játszó nitrogénvegyületek 

(szerepük és légköri tartózkodási idejük igen változó) 

GÁZFÁZISBAN 

• NH3 (ammónia)        

• N2O (dinitrogén-oxid)        

• NO (nitrogén-monoxid)          

------------------------------------------------------ 

• NO2 (nitrogén-dioxid)           

• HONO (salétromossav)        - savasodás, savas esők  

• HNO3 (salétromsav)             

• PAN (peroxi-acetil-nitrát)       

 

AEROSZOL RÉSZECSKÉKBEN, CSAPADÉKBAN 

• NH4
+ (ammónium)          

• NO3
- (nitrát)            



A nitrogénforgalom 

főbb lépései az 

ökológiai 

rendszerekben 



A különböző nitrogénformák keletkezése (produkciója) a 

talaj víztelítettségének függvényében 

• Kis víztartalomnál jó az oxigén ellátás  nitrifikáció (oxidáció), NO 

• Közepes-nagy víztartalomnál denitrifikáció, redukció, N2O elillanhat 

• Telítettség közelében az N2O a talajban marad (viszonylag jól 

oldódik vízben) és a redukció az N2-ig végbemegy 



N2O     

talajok dinitrogén-oxid kibocsátása 

• N=N=O 

• üvegházhatása kb. 300-szorosa a CO2-nak 

• az összes antropogén eredetű üvegházhatásnak 5-6 %-át teszi ki 

• sztratoszférikus ózon 

• nagyrészt talajeredetű 



N2O kibocsátás 2005 



Agroökológiai rendszerek üvegházgáz-mérlege: szántóföldek, C mérleg 

- NEE alapján nettó C felvétel 

 

- figyelembe véve egyéb 

tényezőket is - kibocsátás 



Agroökológiai rendszerek üvegházgáz-mérlege: szántóföldek, teljes mérleg 



Agroökológiai rendszerek üvegházgáz-mérlege: gyepek 



A foszfor 

globális 

körforgása. Az 

egységek 

teragramm/év-

ben értendők  



 

-Kőzetek mállása, a P talajoldatba kerül, felvehetőség:  

Ca5(PO4)3 +4H2CO3→ 6Ca2++3HPO4
2-+4HCO3

-+H2O 

 

- szerves vegyületekből: 

C-O-P észterkötés enzimatikus bontása, foszfatázok (→PO4
3-) 

 

savas pH: H2PO4
- (mobilis, felvehetőség jobb) 

lúgos pH: HPO4
2- (kevésbé felvehető) 

 

Nagy reakcióképesség (H2PO4
- )→ általában kötött formákban (Fe, Al,..) 



A kén globális 

körforgalma. Az 

egységek 

teragramm/év-ben 

értendők  

savas esők 

SO2 (antropogén + 

vulkáni)→H2SO4 

H2S, tengeri 

ökoszisztémákban 

energiaforrás  

DMS→kondenzáci-

ós mag, 

albedo↑→hűtő hatás 

 



Redukció anaerob környezetben (e-akceptor az 

oxigén helyett a szulfát-csoport) 

2CH2O + 2H+ + SO4
2- --> H2S + 2CO2 + 2H2O  

 

Kén alapú anaerob fotoszintézis (a víz helyett a H2S 

a hidrogén (elektron) donor a CO2 redukciójához, 

bíbor kén-baktériumok) 

2H2S + CO2 --> CH2O + 2S + 2H2O  

  

Kemoautotrófia (Thiobacillus, mélytengeri S (H2S)-

források környezetében) 

4H2S + CO2 + O2 --> CH2O + 4S + 3H2O  



Egyéb tápanyagok 

 

A növények számára esszenciális kationok: K, Ca, Mg, Mn, Fe  

• elsősorban a kőzetek mállásából kerülnek be az életközösségbe.  

• mozgásuk főként az ökoszisztémák internális ciklusához kötött, a talajból felvett és az 
elhalt szervesanyaggal visszajutott mennyisége sokkal jelentősebb, mint az 
ökoszisztémába egyéb folyamat révén bejutó, illetve kimenő mennyiség.  

•  kisebb mennyiségre van szükség, de jelentőségük nem elhanyagolható.  

 

Szerepük: 

• elsősorban enzimek aktiválásában,  

• káliumnak a vízmozgásban, transzspirációban,   

• magnéziumnak a klorofill alkotóelemeként,  

• kalciumnak pedig a sejtfal szerkezetének és a sejthártya áteresztőképességének 
szabályozásában van.  

•  káliumtartalom limitáló tényező lehet, mivel könnyen kimosódik a talajbeli vízmozgás 
révén.  

 

A kimosódás a legjelentősebb veszteségi útvonal a tápanyagok számára, különösen a 
nagy évi csapadékösszeggel bíró, illetve a savas esőkkel terhelt élőhelyeken 
jelentős. 

Nincs gázállapotú előfordulásuk, de a szél okozta erózió révén – főként a sivatagokból és 
a művelt területekről származó – az atmoszférában szálló porral jelentős 
mennyiségük jut az óceánba, illetve egyéb ökoszisztémákba. 



Klímaváltozás 



IPCC 2007 



Az előadás letölthető  

 

 

 

nofi.szie.hu/oktatás/ letöltések 

    


