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ADATOK A CSÍKOS KECSKERÁGÓ  
(EUONYMUS EUROPAEUS L.)  

GYÖKÉRRENDSZERÉHEZ 

Kárász Imre 

Eszterházy Károly F iskola Környezettudományi Tanszék 

Abstract: Data to the root – system of Euonymus europaeus L. * 

The author studied the roots of Euonymus europaeus  species  in the oak for-
est (Quercetum petraeae-cerris, at Síkf kút, northern Hungary). 

The soil of the forest at Síkf kút is a significantly acidified version (pH=5,3-
5,9) of the clay-containing brown wood soil. In the past few years the pH value 
has been reduced to some extent. 

Throughout the investigations the root structure of five Euonymus of differ-
ent ages (2-10 year-old) has been revealed by means of gradual grubbing 
method. When revealing horizontal and vertical rhyzogram has been taken of the 
roots, on which each root-item of over 1 mm diameter has been indicated. He 
observed its root-system is not typically a tap-root system. The Euonymus eu-

ropaeus might be classified into the plants with finger-like tap-root capable of 
secondary thickening in the system of Krasilnikov (1968) (group 1., subgroup 2., 
type 2.). 

Bevezetés  

A cserjék gyökérrendszerének szisztematikus kutatása Magyarországon a 
„Síkf kút Project” komplex környezetbiológiai kutatóprogram részeként 1979-
ben kezd dött. Az azt megel z  id kb l csupán Faragó (1961) tanulmánya fog-
lalkozik néhány faj gyökérzetének elemzésével (Kárász, 1986). A síkf kúti töl-
gyes domináns cserjefajairól már számos tanulmány megjelent (Kárász–Juhar 
1982, Kárász 1984, 1984a, 1984b, 1988, 1991, 2006, 2008, Kárász–Kovács 
2007). Jelen közleményben az erd  cserjeszintjében egyik leggyakoribb fajnak, a 
csíkos kecskerágónak (Euonymus europaeus) gyökérrendszerére vonatkozó 
eredményeket foglaltam össze. 

                                                      
*
 Síkf kút Project No. 



36 

Anyag és módszer 

A csíkos kecskerágó európai (–mediterrán) jelleg  flóraelem. Síksági-hegy-
vidéki cserje, alföldi területen f leg tatárjuharos lösztölgyesben fordul el . A 
Geum urbanum ökocsoport elemként gyakorlatilag valamennyi hazai síkvidéki 
valamint hegy- és dombvidéki shonos erd társulásban él, helyenként tömege-
sen. Ökológiai skálája a bibircses kecskerágóénál (E. verrucosus) szélesebb. 
Fényigényes, az árnyékolást csupán fiatal korban t ri. Inkább mészkedvel , 
gyorsan növ  és t r l jól sarjadó faj. A talaj tápanyagtartalmával szemben igé-
nyes, táper ben gazdag talajon jól, másutt lassan n , de jól sarjadzik. Erd gaz-
daságilag nem jelent s, legfeljebb mint talajvéd  játszik szerepet (Csapody et al. 
1966, Soó 1966). 

A síkf kúti cseres-tölgyesben a gyökérvizsgálatok idején (1982–83) a hato-
dik leggyakoribb cserjefaj volt, hektáronként több mint kett ezer talaj feletti 
hajtásával (Kárász et al. 1987). Annak ellenére, hogy a síkf kúti erd  talaja 
Stefanovits (1985) vizsgálatai szerint az anyagbemosódásos barna erd talaj je-
lent sen savanyú (pH 5,3 – 5-9) változata. Els sorban vegetatív módon szaporo-
dik. 

A vizsgálatok során 1983-ban öt cserje egyed gyökérzetét tártuk fel fokozatos 
kiásás módszerrel. Közülük valamennyi különböz  korú, méret , és különböz  
lombborítású helyen él  egyed volt. A feltárás során a gyökérzetr l horizontális 
és vertikális rizogramot készítettünk. A feltárásban Szepcsik Csabáné volt segít-
ségemre (Szepcsik 1984), akinek munkáját e helyen is köszönöm. A minta-
cserjék adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.  

1. táblázat: Az Euonymus europaeus mintacserjék méret, kor és él hely adatai 

Minta 
száma 

Törzsátmér  
mm 

Magasság 
cm 

Lombvetület 
m2 

Kor 
év 

Él hely 

I. 9,5 82,0 0,11 6 

70%-os árnyé-
kolás, közepe-
sen s r  cser-
jésben 

II. 7,9 131,0 0,13 7 
50%-os árnyé-
kolás, magányos 

III. x=4,8 x=35,3 0,17 x=3 
polikormon 
50%-os árnyé-
kolás 

IV. x=4,3 x=13,8 0,12 x=2 
polikormon 
100%-os árnyé-
kolás 

V. 14,5 139,0 0,24 10 
10%-os árnyé-
kolás, napfényes 
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Eredmények 

A csíkos kecskerágó fiatal és id s gyökerei egyaránt fehér vagy sárgásfehér 
szín ek. A hajszálgyökerek tejfehérek, pozsgások és átes  fényben kissé áttet-
sz ek. Száradás után a vastag és vékony gyökerek kéreg alatti részei vajsárga 
színez dést kapnak. A vékony gyökerek pattanva, a vastagabbak szálkásan tör-
nek. A kb. 5 mm-nél vastagabb gyökereken gombost fejnyi paraszemölcsök 
vagy/és kb. 4–6 mm hosszúságú paralécek láthatók. A paralécek nagysága a 
gyökerek vastagodásával párhuzamosan növekszik.  

A feltárt mintacserjék fontosabb méret adatait az 1. táblázat, a gyökerekre 
vonatkozó mérési eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. A gyökérrendszer 
elágazási szerkezetét a 1–8. ábrák szemléltetik. 

2. táblázat: Az Euonymus europaeus mintacserjék gyökérzetének max.  szétterjedése, 

max. behatolása, az 1 mm-nél vastagabb gyökerek tömege és hosszúsága 

 

Minta 
száma 

Max. szétterjedés 
cm 

Max.  
behatolás 

cm 

Gyökértömeg 
g 

Gyökerek 
hosszúsága 

m 
I. 27,6 17,1 16,9 8,4 
II. 47,8 14,1 12,4 8,1 
III. 269,0 28,0 131,3 59,2 
IV. 47,2 17,0 8,2 7,3 
V. 118,4 19,3 90,6 43,8 

 
Gyökérrendszere valódi és járulékos gyökerekb l áll. A járulékos gyökerek a 

talajfelszínen futó s az avar által takart sztólókon fejl dnek. Az els dleges gyö-
kerek dönt  többsége (90%-a) is az avarszintben és a talaj fels  5 cm-es rétegé-
ben helyezkednek el. Csökevényes karógyökeret két polikormont nem alkotó, 
fiatal egyednél észleltünk (I. és II. mintacserje). A karógyökér a növény életko-
rának el re haladtával elcsökevényesedik, szerepét a laterálisok veszik át. Ezt 
igazolja Faragó (1961) munkája is, aki egy 28 éves egyed gyökérzetét tárta fel. 
Karógyökeret nem talált. 

Az E. europaeus gyökérrendszere általában korona vagy trapéz alakú. A 
gyökérnyakból ered  laterálisok néhány cm mélységben a talajfelszínnel párhu-
zamosan futnak és igen gazdag elágazódásúak. A rajtuk képz d  másodrend  
oldalgyökerek nagy része 1 mm-nél vékonyabb és sok felszívó gyökérvéget 
fejleszt. E pozsgás, felszíni gyökerek teszik képessé a növényt arra, hogy a nyári 
szárazságot átvészelje. 

A laterálisokban számos rügy fejl dhet és bel lük sarjhajtások alakulnak ki. 
Kraszilnyikov (1968) rendszerében az E. europaeus a „másodlagos vastago-

dásra képes gyökerekb l álló, kombinált gyökérrendszer ” növényekhez tarto-
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zik, ezen belül a „járulékos gyökerekkel a részben vagy egészben a talajba mé-
lyed  hajtásokon” típusba (1. csoport, 2. alcsoport, 2, típus). 

 
 
 

 

 

1. ábra: Az I. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének horizontális 

 térképe  
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2. ábra: Az I. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének vertikális térképe 



40 

 

 

3. ábra: A II. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének horizontális 

 térképe 
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4. ábra: A II. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének vertikális térképe 

 

 

5. ábra: A III. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének horizontális tér-

képe 
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6. ábra: A III. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének vertikális térképe 

 

7. ábra: A IV. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének horizontális 

 térképe 
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8. ábra: A IV. számú Euonymus europaeus mintacserje gyökérzetének vertikális térképe 
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