
Produkcióökológiai alapok 



Anyag- és energiaáramlás a növényi szervezetben 



A fotoszintézis és   a légzés kapcsolata 

a növényi sejtben 

(kloroplasztisz)   (mitokondrium) 







FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK 

•a tilakoid-membránok lipid-fázisának kb. felét pigmentek teszik ki 

•a többi galaktolipid és foszfolipid kettősréteg (erősen telítetlen zsírsav-oldalláncokkal) 

•a pigmentek nem-kovalens kötésekkel kapcsolódnak a membrán hidrofób részeihez  



KAROTINOIDOK 

likopin 

ß-karotin 

•a karotinok csak C-t és H-t 

tartalmaznak 



A pigment-protein 

komplexek szerkezete 



FÉNY ÉS FÉNYABSZORPCIÓ 





AKCIÓSPEKTRUM: a különböző 

hullámhosszú fénysugárzások 

fotoszintézis-rátára való hatása (a 

chl-a abszorpciós spektrumával 

egyezik meg leginkább, az a fő 

fotosz. pigment) 

A gerjesztési energia sorsa: 

•fotokémiai hasznosulás, 

•hőkibocsátás formájában elvész, 

•fénykibocsátás (fluoreszcencia) 

formájában elvész 
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Elektrontranszportlánc a tilakoid membránban 





CALVIN-BENSON-CIKLUS 

(C3-as fotoszintézis út) 



 



Sok növényben 

nincs, vagy alig van 

fotorespiráció, mert 

speciális 

mechanizmusokkal 

a CO2-ot a 

RUBISCO-hoz 

tudják koncentrálni. 

Ilyen 

mechanizmusok: 

•CO2-pumpa 

működtetése 

vizinövényekben 

•C4-es fotoszintézis 

út, amelyben a CO2 

fixációja térben 

elkülönül a Calvin-

ciklustól 

•CAM fotoszintézis 

út, melynél a CO2-

fixáció időben (és 

térben) különül el a 

Calvin-ciklustól 

Zea mays 

Amaranthus 

retroflexus 

C4 

Bothriochloa 

ischaemum 

CAM 

Ananas 

comosus  

Portulacca 

oleracea 

Agave spp. 



C3 és C4 növények levelének keresztmetszeti képe 



A C4-es út alapsémája 



A CAM fotoszintézis típus 



A fotoszintézis 

hőmérséklet-függése 



A fotoszintézis fényintenzitás-függése 



A fotoszintézis függése a CO2 koncentrációtól 



CO2 szint növekedési előrejelzés 

(IPCC 2007) 





Légzés, respiráció 

 

Mitokondriális légzés →oxidatív foszforiláció ~ a glükóz elégetése 

révén nyer ATP-t a fenntartási, a növekedési légzéshez, továbbá az 

ionfelvételhez (aktív) →floem transzport, tápanyagok aktív 

transzporttal való felvétele 

•fenntartási: - iongrádiensek, lipid- és fehérje-turnoverek  

(kicserélődés, a fenntartási komponens mintegy 85%-a) 

energiaigénye 

•növekedési: - az egyes vegyületek előállításához szükséges energia 

•ionfelvétel: - grádienssel szemben működő ionpumpák (aktív 

transzport) energiaigénye 

 

 
 

 
 



A mitokondrium szerkezete 



 

A biológiai oxidáció szakaszai: glükolízis, citromsav-ciklus és terminális oxidáció 





Primer produkció  
• Fényenergia kb. 34%-a alakul kémiai energiává 

• A fotoszintézis során megkötött összes energiamennyiség (szén) – bruttó 
fotoszintézis (BRUTTÓ PRIMER PRODUKCIÓ) 

• Ennek autotróf légzési folyamatokkal csökkentett mennyisége – nettó 
fotoszintézis (NETTÓ PRIMER PRODUKCIÓ) 

 

Pn= Pb-R 

Pn – nettó fotoszintézis 

Pb – bruttó fotoszintézis 

R – légzés (mitokondriális és fény – akár 50%-a lehet a bruttó fotoszintézisnek) 

 

A növekedés költségei (légzési veszteség C-ben): 

Cukrok, poliszacharidok, nukleinsavak: 400-500 mg C 

Fehérjék: 650 mg C  

Lignin: 930 mg C 

Lipidek 1200 mg C 

   (már megkötött C) kell 1 g létrehozásához 

 

Átlag: 557 mg C légzési veszteség mellett történik 1 g fitomassza produkciója. 



BPP és NPP – bruttó és nettó primer 

produkció 
• BPP= NPP+Rautotróf 

• Értéke 0-3500 g/m2 (sivatagok-trópusi esőerdők) 

• NEE = NPP+Rautotróf+Rheterotróf , (gC m-2 év-1) 

 (Reco=Rautotróf+Rheterotróf) (nettó ökoszisztéma gázcsere, szénmérleg) 

 

NPP= B+L+A, (gCm-2év-1) 

L – állati fogyasztás 

A – avar 

B – fitomassza gyarapodás  

A szukcesszió előrehaladtával a produktivitás csökken (növekvő R érték, B 
tart a 0-hoz) 

 

Fitomassza: adott területen a növényi biomassza mennyisége (g m-2) 
Mérése: növényi részek begyűjtése, de: a produkció jelentős része a 
mikorrhizáknak és nitrogéngyűjtő baktériumoknak juthat (akár 40%) 

Produktivitás: a növényi biomassza időegységre vonatkoztatott változása 
(g m-2 év-1) 

 



Ökológiai rendszerek 

szénforgalma 



LAI 

•A lombozat fényáteresztő képessége alapján (Lambert-Beer 

törvény) 

 

ln I/Io= -k LA 

I – megvilágítás intenzitása a lombsátor alatt 

Io – lombsátor felett 

k – extinkciós koefficiens 

 

•Vegetációs indexek alapján (NDVI, IPVI, SAVI) 



NDVI=(NIR-VIS)/(NIR+VIS) 

NDVI: normalised difference vegetation index 

NIR: közeli infravörös energiája (a zöld levelek reflexiója itt nagy) 

VIS: látható fény energiája (ebben a tartományban →klorofill, a fény abszorpciója) 

NDVI 





Dekompozíció - lebontás 
• Jelentősége: az elhalt biomassza lebontása, a tápanyagok újra felvehetővé 

tétele a növények számára 

 

• Reszorpció: avarhullás előtt a növény a tápanyagok jelentős részét a 
levélből máshová transzportálja 

 

• Mitől függ? – klíma (hőmérséklet, víztartalom), input mennyisége, 
minősége, talajtulajdonságok – esőerdők, humuszképződés - 
talajtermékenység 

 

• SOM (soil organic matter): A bomlási folyamatok során a már nem 
felismerhető darabokat tartalmazó frakciót nevezzük a talaj 
szervesanyagának 

 

• Elfolyás révén sok tápanyag távozhat az ökoszisztémából 

 

• Fragmentáció: darabolás – talajfauna nagy szerepe 

 

• Fő lebontó szervezetek: gombák és baktériumok (80-90%-ban felelősek a 
lebontásért, gyökérkapcsolt és nem gyökérkapcsolt organizmusok) – nem 
egyenletes eloszlás a talajban 



DEKOMPOZÍCIÓ 

 

             NPP 

 

Avarképződés és    dB        L        A 

bomlás (exponenciális) 

At=A0e
-kt 

k: a bomlási ráta (1/év) 

 

1/k: átlagos tartózkodási idő 

 

k= éves lehulló avarmennyiség/a talajon lévő avarmennyiség 

 

kezdeti lignin:nitrogén arány 
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„Priming” : a bomlás sebessége a 

rizoszférában (gyökerek közelében) 

gyorsabb, mint az egyéb talajrétegekben 

oka: a lebontó mikroorganizmusok a 

gyökerektől „kapott” cukrot közvetlenül 

használják az egyéb (idősebb) 

szervesanyagok bontásához. 


