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Bevezetés és célkitűzések
Az avarbomlás egy alapvető ökoszisztéma-folyamat, amely hatással van az anyagciklusra, azaz a szénre, a
nitrogénre, a foszforra stb. (Hoorens et al., 2003). A növényi anyag az élelmiszer-hálózat és az ökológiai működés
alapvető eleme (Wallace et al., 1997; Gessner et al., 1999). A növényi anyag lebontásáról szóló tanulmányok
hangsúlyozzák a növény belső tulajdonságainak fontosságát (növényi jellemzők, például lignin tartalom) és külső
(környezeti, például pH) faktorok szerepét a lebomntásban (Liu et al., 2016).
A magyarországi sekély tavak és vizes területek legelterjedtebb fás szárú növényfajai a fűz (Salix sp.) és a nyár
(Populus sp.). A domináns parti fák bomlási ütemének meghatározása segít abban, hogy választ kapjunk arra, hogy
a vízbe hulló avar milyen mértékben járul hozzá egy vizes élőhely tápanyag terheléséhez. A különböző avarok
keveredése jelentősen megváltoztathatja az avar bomlási arányát és tápanyag-kibocsátásának dinamikáját, ami
végső soron befolyásolja a növényi tápanyagok rendelkezésre állását (Lecerf et al., 2011).
Vizsgálataink során célul tűztük a Balaton és Kis-Balaton part menti zónájában legelterjedtem fás szárű
növényfajok, a fűz (Salix sp.) és nyár (Populus sp.) avar vízben történő lebontási dimanikájának meghatározását.
Emellett a két avarfajtát nem csak külön-külön, hanem kevert állapotban vizsgáltuk.

Anyag és módszer
Vizsgálatainkat a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem Ingói berkében és a Balaton Keszthelyi-öblében
állítottuk be 2017. november 16. és 2018. július 3. között. Növényi anyagot (fűz és nyár avar) a kísérlet beállítását
megelőzően gyűjtöttük, tömegállandóságig szárítottuk, majd 10-10 grammot avarzsákokba töltöttük. A
vizsgálatot három, különböző avar mintával végeztük: (1) fűz (Salix sp.) avarral töltött eszközök, (2) nyár (Populus
sp.) avarral töltött eszközök és (3) vegyesen fűz és nyár avarral töltött avarzsákok (továbbiakban vegyes avar), így
detektálható, hogy az avarfélék együttes jelenléte meggyorsítja-e a lebontási folyamatot. Avarzsákok tekintetében
különböző lyukbőségű eszközöket alkalmaztunk, nagy szembőségű avarzsák (ᴓ=3mm átmérő) mellett
kontrollként kis szembőségű avarzsákokat (ᴓ=900µm) használtunk. A 3 mm-es szembőség lehetővé teszi a
makrogerinctelen szervezetek bejutását az eszközökbe, ami felgyorsítja a fragmentációt, katabolizmust és
kisodródást (Danell & Sjöberg, 1979; Brock et al., 1985; Neely, 1994). A mintavételek kéthetente történtek 3-3
párhuzamos mintával. A növényi anyagokat tisztítást követően tömegálíndóságig szárítottuk, majd újra mértük a
tömegüket. A kísérlet elején és végén meghatároztuk a növényi minták összes nitrogén és foszfor tartalmát is. Az
avarlebontás sebességének és a bomlási együttható meghatározásához Bärlocher et al. (2005) összefüggését
használtuk, melyből kifejezhető a felezési idő is.
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Eredmények és értékelésük
Az 1. ábrán a vizsgálati időszak végén visszamaradt avartömeg látható. Általánosságban elmondható, hogy az
avarzsákokban kevesebb avar maradt a planktonhálós mintákhoz viszonyítva. A fűz avar (1.a) kivételével mind a
nyár, mind pedig a vegyes avar a Balatonban bomlott nagyobb mértékben. A vegyes avar (1.c) esetében nem volt
megfigyelhető jelentősebb bomlási ütem változás a fűzhöz és nyárhoz viszonyítva sem a Balaton, sem pedig a
Kis-Balaton területén.

1. ábra A visszamaradt száraz tömeg százalékos alakulása szórásokkal a különböző szembőségű eszközökben (a
– fűz avar; b – nyár avar; c – vegyes avar), a különböző mintavételi helyeken

Az egyes avarok visszamért száraz tömegéből származtatott bomlási együtthatóját (k) a 2. ábra szemlálteti a
különböző mintavételi időpontokban. A kezdeti magas k értékek gyors lebontást feltételeznek, mely az
avarlebontás kezdeti fázisában történő kioldódásnak tulajdonítható. Ezt követően a k értékek stabilizálódnak. Az
egyes avarok bomlási kategóriájának megállapításához a k értékek átlagát használjuk (3. ábra), illetve ezt
használjuk a felezési idő meghatározásához is.
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2 .ábra A bomlási együtthatók (k) alakulása a vizsgálati időszakban a különböző szembőségű eszközökben és
különböző mintavételi helyeken (a – fűz avar; b – nyár avar; c – vegyes avar)

A felezési idők tekintetében (1. táblázat) sem voltak nagy különbségek, általánosságban elmondható, hogy az
avarzsákokban alacsonyabb értékeket határoztunk meg a planktonhálókhoz viszonyítva.

1. táblázat A felezési idő alakulása az egyes mintavételi eszközökben és a különböző mintavételi helyeken

Felezési idő (nap)
Fűz avar Nyár avar Vegyes avar
avarzsák
126
139
125
Balaton
planktonháló
166
140
143
avarzsák
131
150
146
Kis-Balaton
planktonháló
182
159
169

A Balatonba kihelyezett nagy szembőségű avarzsákok lebontási üteme a közepes lebontási kategóriába esik, míg a
planktonhálós zsákok minden esetben a lassú kategóriába kerültek. A kis-balatoni avarzsákok közül a fűz avart
(3.a) tartalmazó lebontási üteme közepes, míg a nyár (3.b) és vegyes (3.c) avart tartalmazó avarzsákok és
planktonhálós zsákok lebontási üteme lassú.
A kiindulási tápanyagtartalomhoz viszonyított változás a nyár avar esetében mutatta a legnagyobb csökkenést, a
balatoni minták esetében a nitrogén 61,8%-a, a foszfor 57,1%-a, kis-balatonui mintákban a nitrogén 57,1%-a, a
foszfor 28,6%-a mardt vissza a növényi mintákban. Fűz avar esetében az összes nitrogén tartalomban nem
történt változás, az összes foszfor mind a két mintavételi helyszínen 38,6%-os csökkenést mutatott. A vegyes
avar tekintetében mind a balatoni, mind a kis-balatoni minták nitrogéntartalma nőtt (36,8 és 30,6%-al), míg a
foszfor nem változott a kezdeti tápanyagtartalomhoz viszonyítva. Az összes nitrogén tartalom emelkedését a
minták tisztítása során el nem távolítható élőbevonat okozhatja.

399

3. ábra A bomlási együtthatók átlaga (k) a különböző szembőségű eszközökben és különböző mintavételi
helyeken (a – fűz avar; b – nyár avar; c – vegyes avar)
Ágoston-Szabó et al. (2014) vizsgálta a Salix alba levél bomlási dinamikáját Nyéki-Holt-Dunán. Eredményeik azt
mutatták, hogy a kiindulási szárazanyag 31% -a maradt vissza az avarzsákokban 140 napos inkubálás után, és a
bomlási ráta magasabb értéket (0,0110 ± 0,0009) mutatott a vizsgálatainkhoz képest. A Salix alba levelek k-értékei
szintén magasabbak voltak a Baldy et al. (1995) vizsgálata során (k=0,0091). Azonban a Garrone River
kísérletben Chauvet (1987) a mi értékeinkhez hasonló bomlási arányt (k = 0,0054) kapott. Mora-Gómez et al.
(2018) 21 napig vizsgálták a Populus nigra avar bomlását az Ave folyóban. Eredményeik azt mutatták, hogy a
Populus nigra k értéke 0,047 volt, mely sokkal magasabb, mint az általunk kapott értékek. Egy másik tanulmány a
Populus termula bomlási dinamikáját vizsgálta az Ave folyó öt mellék folyójában (Dunck et al., 2015), a vizsgálat
során 0,014 és 0,042 közé eső k értékeket kaptak. Abril et al. (2016) a Populus termula avar bomlását vizsgálták
különböző élőhelytípusokon: folyóvizek, elkülönített medencék és nedves és kiszáradt üledékekek. A
folyóvizeknél valamivel nagyobb a bomlási sebesség (0,053 ± 0,003), mint az izolált medencéknél (0,044 ± 0,005),
továbbá a nedves üledékeknél (0,013 ± 0,001) nagyobb a bomlási sebesség, mint a száraz üledékekben (0,009 ±
0,002).
A különbségek részben a viszgálati helyeszínek (tó, folyó, vizes élőhely stb.), részben a vizsgálatok időzítésének és
típusának is tulajdoníthatók (Asaeda & Nam, 2002). A kísérlet tavasszal történő beállítása, szemben a téllel,
gyorsabb tömegvesztést eredményez (Wrubleski et al., 1997). Az anyaggyűjtés időzítése és a levelek (szárított
vagy friss) víztartalma szintén hozzájárulhat az avar bomlási sebességének megfigyelt ingadozásához (Gessner,
1991).
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