
Emisja i pochłanianie metanu (CH4) przez gleby łąk i pastwisk w warunkach powodzi i suszy

Praca realizowana w ramach projektu ReLive (Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych  i cyrkularności)  współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

w ramach programu ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity.

Formacje trawiaste zajmują ok. 40% lądowej powierzchni Ziemi [1]. Obszary te, obok ekosystemów leśnych,
przyczyniają się do łagodzenia skutków zmian klimatu dzięki sekwestracji węgla oraz pochłanianiu atmosferycznego
metanu (CH4) przez gleby w wyniku aktywnościmetanotroficznej [2].

Metan jest jednym z kluczowych gazów cieplarnianych (GHG), a wzrost jego stężenia w atmosferze wpływa
na postępowanie zmian klimatycznych i coraz częstsze pojawianie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak
intensywne opady deszczu, powodzie czy susze [2,3,4]. Zjawiska te mogą znacząco oddziaływać na funkcjonowania
ekosystemów lądowych oraz regulować wymianę GHG między glebą a atmosferą— m.in. poprzez modyfikację zawartości wody w
glebie [2]. Wilgotność gleby jest jednym z głównych regulatorów emisji i pochłaniania CH4 w glebach
oraz dostępności i dyfuzyjności gazów (szczególnie O2 i CH4) w profilu glebowym [3,5].

WSTĘP

Celem pracy było przybliżenie wpływu powodzi oraz suszy na wymianę metanu (CH4) w glebach użytków 

zielonych z uwzględnieniem  mechanizmów odpowiedzialnych za emisję i pochłanianie CH4 w glebach 

o zwiększonej lub obniżonej wilgotności.

Procesy odpowiadające za produkcję i pochłanianie metanu w glebach:

Główne regulatory metanotrofii i metanogenezy w glebach: 

Metanotrofia – proces utleniania CH4 przez bakterie metanotroficzne, które wykorzystują go jako źródło energii i
węgla [5]. Zachodzi zwłaszcza w wilgotnych i dobrze napowietrzonych glebach, w których panują warunki tlenowe [3]. Obok
właściwości fizyko-chemicznych gleb, proces ten jest regulowany głównie przez wilgotność gleby, która wpływa na szybkość
dyfuzji gazów [4, 5].

Metanogeneza – proces, w trakcie którego CH4 jest wytwarzany w warunkach beztlenowych przez metanogeny
należące głównie do domeny archeonów (Archaea) [4,5]. Proces ten zachodzi w glebach o dużej wilgotności, np. zalewanych
czy zanurzonych pod wodą (np. uprawy ryżu, podmokłe łąki), a także w głębszych warstwach profilu glebowego [5].
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1. Gleby łąk i pastwisk mają istotny wkład w zmiany klimatyczne m.in. poprzez udział w obiegu metanu—jednego z kluczowych
gazów cieplarnianych. W wyniku powodzi i okresowego zalewania gleby łąk i pastwisk mogą stać się źródłem CH4,
a wielkość emisji rośnie wraz z czasem trwania powodzi, po czym znacząco spada.

2. Na wielu obszarach dotkniętych suszą utlenianie CH4 nie ulega zmianie lub jest wyższe ze względu na zwiększoną dyfuzję
gazów oraz niewrażliwość metanotrofów na stres wywołany spadkiem wilgotności gleby.

3. Łąki i pastwiskamogą w przyszłości stać się źródłamimetanu, jeżeli intensywność opadów i powodzi będzie się zwiększać.

4. W warunkach suszy gleby łąk i pastwisk mogą zwiększyć zdolność do pochłaniania metanu, zwłaszcza
na obszarach charakteryzujących się wyższą zawartością wody w glebie.
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