
Opponensi velemeny

Dr. Farsang Andrea altal az MTA doktora cfm elnyeresere benyujtott ,,A vfz- es szelerozio
szerepe a talaj humusz es elemtartalmanak horizontalis atrendezodesere" cfmu
ertekezeserol

Jelolt masfel evtizedes kutatasi tevekenyseget, valamint az ertekezesben foglaltak celjat a
kovetkezokben foglaija ossze: ,,Munkam soran a talaj humusz-, makro es mikroelem-tartalmanak
horizontalis elmozdulasi torvenyszerusegeit vizsgaltam a talajokat ero viz- es szelerozios
hatasokkal osszefuggesben, kulonos tekintettel... csernozjom talajainkra.... A feltalaj tapanyag- es
szervesanyag-tartalmanak csapadek- es szelesemenyekhez kotodo ter- es idobeli atrendezodese
nemcsak az adott pontban hato talajdegradacios problema, hanem novenytermesztesi... es
kornyezeti szempontbol is sarkalatos kerdes, hiszen az athalmozott talaj... egy resze a
szedimentacios teruleteken halmozodik fel, mas resze... a felszmi vizekbe jut. ...A vfzerozios
folyamatokat... lejtoprofil menten es parcella szinten, valamint ...kisvizgyujto szinten elemeztuk.
...Szelerozios vizsgalatainkat... laboratoriumi es terepi... tabla szintu kiserletekre alapoztuk.
...Erozios kutatasaink... egy-egy csapadek, ill. szelesemenyhez kotodnek."

A megfogalmazott celkituzesek es kutatasok a talajpusztulas folyamatanak korszeru lefrasaban, a
foldhasznalattal mutatott osszefuggesek bemutatasaban, a kornyezeti hatasokkal osszekapcsolva
jelentosek es elore vivo'k a hazai foldtudomanyban. Viz- es szelerozios mereseit gondosan
osszevalogatott mintaterilleteken tobb eves meressorozatban vegezte. Meresi eredmenyeit
korszeru statisztikai es terkepezesi modszerekkel dolgozta fel es ertekelte. Kulonosen jelentos a
laboratoriumi szelerozios meresek helyszfni, lenyegesen megnovelt teruletu talajfeluleten torteno
alkalmazasa. Kiserletei es adatai hitelesek.

A fenti celkituzesek szellemeben osszeallitott ertekezes megfelel az MTA doktori ertekezessel
szemben tamasztott kovetelmenyeknek. Formai szempontbol azonban a 160, - irodalom
jegyzekkel egyutt 180 - oldal terjedelmu ertekezes hosszabb az MTA Foldtudomanyok Osztalya
altal legfeljebb 150 oldalban megadott terjedelemnel. A szoveges reszt 62 tablazat es 125 abra
teszi szemleletesse. A szemleletesseget novel!, hogy az abrak kozul csupan 10 a fekete-feher, a
tobbi szmes. Az irodalomjegyzek 375 forrast tuntetfel, amelybol 131 magyar nyelvu. A boseges
irodalomszam mutatja, hogy a Jelolt munkajaban mind a hazai, mind a nemzetkozi forrasokat
felhasznalta.

Az irodalomjegyzek azonban nem tartalmaz minden szovegben hivatkozott irodalmat, pi. a 20.
oldal 3.1 fejezet 3. soraban szereplo (Rajkai 2001)-et.

Jelolt ertekezeset a talajerozio altalanos elematrendezodesi kovetkezmenyeinek, azok kivalto
okainak rovid attekintesevel es munkaja fobb celkituzeseinek ismertetesevel kezdi. Ezt kovetoen
attekinti a viz- es a szelerozio kutatasanak nemzetkozi es hazai elozmenyeit, fobb vizsgalati es
modellezesi modszereit. Kulon fejezetben targyalja az erozioformak elematrendezodesi,
vesztesegi es feldusulasi formait. A 8. oldalon az 1.2 fejezet cime: ,,A feltalaj tapanyag
atrendezodesenek off-site hatasai". Hianyolom mind az ,,off-site", mind az ,,on-site" angol
terminoldgia magyarazatat es helyettuk magyar kifejezesek hasznalatat.



A Jelolt ertekezese celkituzeseit szakmai fejlodese allomasaira (PhD disszertacio, habilitacios
tezisek) utalva mutatja be.

Megleponek talaltam, hogy a 2. ,,A viz- es szelerozio szerepe a feltalaj elemtartalmanak
horizontals atrendezodeseben" c. fejezet atvezetes nelkul a 2.1 ,,Leptekvalasztas az
elematrendezodes modellezeseben" c. alfejezettel folytatodik. A Jelolt a fejezetben
termeszetesen megfelelo modon indokolja a leptekvalasztas lenyeges szerepet mind a mert
ertekek, mind a modelleredmenyek ertekeleseben.

Szemleletes a talajvesztes toleranciaertekeinek irodalmi feldolgozasa es a hazai viszonyokra
kigyujtott bemutatasa (24. es 25. oldal).

Ezt kovetoen ismerteti kutatasai mintateriileteit, az alkalmazott mintaveteli, mintaelemzesi,
adatfeldolgozasi es modellezesi modszereket. Meresi eredmenyeit ket fejezetre bontva mutatja
be mikro- (parcella) es mezo- (kisvizgyujto) leptekben.

A dolgozat szerkezetet logikusan felepftettnek, az egyes fejezetek terjedelmi aranyait
megfelelonektartom.

jvlegjeRVzesek es kerdesek a modszertant es az eredmenyeket bemutato fejezetekhez:

Mi az oka a szoldultetvenyek talajaiban a mesztartalom melyseggel csokkenesenek? (52. old.)

Sajatfejlesztesu-e a meroszalagos novenyboritottsagfelveteli modszer? (57. old.)

Milyen megoszlas szerint elemeztek a Cibulka-vfzgyujto talajmintait az SZTE vagy a Velencei NEBIH
laboratoriumokban? (59. old.)

Megftelesem szerint nem tartozik a 6.2 ,;Mikro- es mezo-lepteku erozios vizsgalatok a Lajver-patak
vfzgyujtojen" c. fejezetbe a humuszanyagok kornyezeti szerepenek ertekelesere vonatkozo
modszerleiras. (61. old.)

Szukseg volt-e a parameterertekek korrekciojara a Nemetorszagban kidolgozott EROSION 2D/3D
modell magyar szabvany szerint meghatarozott adatokbol torteno megadasakor? (62. old.)

Atapanyagtartalom egybefrando (72. old.).

Eredmenyek I. fejezet:

Megltelesem szerint a 7.1.2 ,,A terulethasznalat valtozasanak hatasa a talaj mikroelem forgalmara"

c. fejezet elso bekezdeseben az EROSION 2D modell lefrasa a Modszerek fejezetbe tartozik. (76.
old.)

Mi volt az oka az 6'szi buza tarlon az oktoberben az augusztusinal mert nagyobb borftasnak? (7.2
tablazat)

A logaritmus regresszioval kapott elemeloszlas terkepek es a mert elemeloszlasok nagy
hasonlosagot mutatnak. Kifejezheto-e a 7.15 es a 7.16 abrakon bemutatott hasonlosag
numerikusan?

A Jelolt a humuszminoseg alapjan tett megallapftasai termeszetes, hogy ,,egybecsengenek"
Borcsik et al. (2011) eredmenyeivel, hiszen tarsszerzoje a kozlemenynek. (102. old.) Nyilvan itt
csupan felreertheto fogalmazasrol van szo.



Eredmenyek II. fejezet:

Jelolt frja, hogy szignifikans pozitiv kapcsolat van a talaj sotartalma.es a kritikus inditosebesseg
kozott (8.2 tablazat). Hogyan magyarazza ezt az eredmenyt? (107. old.)

A 108. oldal 6. soraban olvashato: ,,A mintaktovabbi elemzeseivel (8.3. tablazat) megallapftottuk,

hogy osszesso-tartalmuk alacsony, kemhatasuk szinten egyveretu, gyengen lugos kategoriaba

esik." Az egyveretu kifejezes ertheto, de inkabb szepirodalmi, mintszakszovegbe illo.

Az ertekezesben a kis es a nagy helyett altalaban az alacsony es a magas szerepel. A magyar

szaknyelv apolasa erdekeben a kicsi es a nagy jelzok hasznalatat javaslom.

Jelolt egy ,,kepletet" hasznal az 1 ha-ra vonatkozd tapanyag athalmozas szamftasara. Az

osszefilgges irodalmi forras nelkuli, ezert kerdezem, hogy az a Jelolt fejlesztese? (114. old.)

A 116. oldalon olvashatd, hogy ,,A "B" sorozat szelmeresi eredmenyeit teljes keresztmetszetben

abrazolo profII alapjan... szembetuno, hogy a 25-30 cm magas kukoricasorok a szel erosseget, s

fgy a talajfelszfn deflacio-veszelyeztetettseget nem fekezik, hanem az egyes novenyek

kornyezeteben orvenylo mozgasokat generalva, a szel sebesseget 16-17 m/s-ra novelve a

talajfelszfn kozeleben a deflacio-veszelyeztetettseget is novelik." Kerdezem; hogy a novenyek

szelsebesseg novelo, szelorveny generalo hatasa mekkora novenymagassagig ervenyesul?

A WAST terepi szelcsatornaban a levegobe kerulo talaj'reszeket befogo /;csapdazo" a Jelolt

lenyeges modszerfejlesztesi munkaja. Kerdezem, hogy a WAST csapdazo hatekonysaganak
szamftasara hasznalt modszer uj fejlesztes-e? (133. old.)

A 122. es 134. oldalak kozott olvashato igen gazdag nemzetkozi irodalomra hivatkozo, zommel

modszertani anyag megftelesem szerint ebben a terjedelemben es reszletesseggel nem az

eredmeny fejezetbe illik. Rovidftese lehetove tehette volna, - az amugy kivalo ertekezes -
megadott terjedelmen belul tartasat.

Jelolt mivel magyarazza a 8.23 tablazatban kozolt felveheto K-tartalom osszes K-tartalomnal

nagyobb dusulasi faktor ertekeit? (148. old.)

Osszegzes fejezet:

Hogyan ertekeli a Jelolt, hogy kfserleteiben a szakirodalmi eroziomertek es a talajelemek

feldusulasi faktorainak logaritmusai kozotti linearis kapcsolat nem igazolodott?

Osszefoglalva megallapftom, hogy Farsang Andrea a doktori fokozatszerzeset koveto 18 evben a

talajok vfzerozios folyamatait mintateruletek lejtoin es parcellain, valamint kisvfzgyujtokben

elemezte. A deflacios talajveszteseget es elematrendezodest laboratoriumi- es terepi

szelcsatornaban vizsgalta. A vizsgalt csapadek- es a szelsebesseg ertekek szeles valtozatossaga

reven, tovabba az erdzidmodellezessel kovetkeztetesei ervenyesseget jelentosen kiterjesztette.

Uj tudomanyos eredmenyei kozul a kovetkezoket tartom kulonosen kiemelkedonek:

Meghatarozta lejtoprofilok es parcellak csapadekesemenyek utani elemathalmozddasabdl
az erdziot jelzo makro- es mikroelemeket.

Kidolgozta az egyes csapadekesemenyekhez tartozd elemelmozdulas terkepek

keszftesenek netto erdzidn, a kiindulasi tapanyageloszlas-terkepen, valamint a feldusulasi
faktorokon alapulo mddszertanat.



Megallapi'totta, hogy a vi'zerozios uledekben a talajhoz kepest a humusztartalom

novekszik, a humuszminoseg mutatok erteke pedig lejtoiranyban csokken.

Jelentosen tovabbfejlesztette a terepi szelerozio-meres modszeret a talajszintbe helyezett

merleggel es uj nedves csapdazo berendezes kidolgozasaval.

Kimutatta, hogy a reti csernozjom talajok deflacio erzekenysege, kuszobsebessege,

hordalekszallltasa, humusz- es elemathalmozasa az aggregatum osszeteteltol, a CaCOs es
a humusztartalomtol fuggoen Jelentosen kulonbozik.

A doktori munka tudomanyos eredmenyeit elegendonek tartom az MTA doktori ci'm
megszerzesehez. Javaslom a nyilvanos vedes kituzeset.

Budapest, 2016. szept. 20.
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