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A bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus
SCOP.) gyökérrendszerének szerkezete a SikfĘkúti
tölgyesben
Kárász Imre
Eszterházy Károly FĘiskola Környezettudományi Tanszék
Abstract: Root - system of Euonymus verrucosus Scop. in oak forest of
SíkfĘkút. The author studied the roots of Euonymus verrucosus species in the
oak forest (Quercetum petraeae-cerris, at SíkfĘkút, northern Hungary). The soil
of the forest at SíkfĘkút 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 5
Euonymus of different 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 verrucosuse 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 2-4.). E. verrucosus is yellowish whitely coloured,
its characteristically tortuously oriented roots generally constitute a root-system
of disc or flat plate shape, located in the leaf-litter level and in the upper 5 cm
layer of soil. The utmost extension of roots of entities of 6-10 years is 32-84 cm,
while the depth is between 16 and 35 cm. The horizontal extension of took 1,5-2
times more than its foliage-projection, the root/shoot ratio was 1,07 on average.
The large proportion and leaf-litter position of plant residues of plants might
play a crucial role in adaption to dry habitats.
Bevezetés
Magyarországon a cserjék gyökérrendszerének szisztematikus kutatása hazánkban a „SíkfĘkút Project” komplex környezetbiológiai kutatóprogram részeként 1979-ben kezdĘdött. Az azt megelĘzĘ idĘkbĘl csupán Faragó (1961) tanulmánya foglalkozik néhány faj gyökérzetének elemzésével (Kárász, 1986). A
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síkfĘkúti tölgyes domináns cserjefajairól már számos tanulmány megjelent (Kárász–Juhar 1982, Kárász 1984, 1984a, 1984b, 1988, 1991, 2006, Kárász–Kovács
2007). Jelen közleményben az erdĘ cserjeszintjében egyik leggyakoribb fajnak, a
bibircses kecskerágónak (Euonymus verrucosus) gyökérrendszerére vonatkozó
eredményeket foglaltam össze.
Anyag és módszer
A bibircses kecskerágó balkáni – közép-európai jellegĦ flóraelem. Hegy- és
dombvidéki cserje, alföldi területen fĘleg tatárjuharos lösztölgyesben fordul elĘ.
Száraz tölgyes (Quercetea pubescenti-petraeae) elemként gyakorlatilag valamennyi hegy- és dombvidéki erdĘtársulásban él, helyenként tömegesen. Másodsorban bükkös (Fagetalia) elem, az ide tartozó társulásokban különösen délen
gyakori, de nem tömeges. MelegkedvelĘ, a szárazságot és árnyékolást egyaránt
jól tĦri. Inkább mészkedvelĘ, de enyhén savanyú talajon sem ritka. A talaj tápanyagtartalmával szemben igényes, táperĘben gazdag talajon is lassan nĘ és jól
sarjadzik. ErdĘgazdaságilag mint talajvédĘ játszik szerepet (Csapody et al. 1966,
Soó 1966).
A síkfĘkúti cseres-tölgyesben a gyökérvizsgálatok idején (1982–83) a második leggyakoribb faj volt, hektáronként megközelítĘen 15 ezer talaj feletti hajtásával (Kárász et al. 1987). Annak ellenére, hogy a síkfĘkúti erdĘ talaja
Stefanovits (1985) vizsgálatai szerint az anyagbemosódásos barna erdĘtalaj jelentĘsen savanyú (pH 5,3 – 5-9) változata. ElsĘsorban vegetatív módon szaporodik.
1. táblázat: Az Euonymus verrucosus mintacserjék méret, kor és élĘhely adatai
Minta
száma

TörzsátmérĘ mm

Magasság
cm

Lombvetület m2

Kor
év

I.

9,2

158,0

0,19

6

II.

7,0

61,0

0,11

6

III.

7,1

112,0

0,10

7

IV.

13,0

216,0

0,27

9

V.

15,5

209,0

0,26

10

ÉlĘhely
100%-os árnyékolás, közepesen sĦrĦ E.verrucosus
cserjésben
35%-os árnyékolás, sĦrĦ
vegyes cserjésben
100 %-os árnyékolás, sĦrĦ
Ligustrum.vulgare,
E.verrucosus cserjésben
50%-os árnyékolás, sĦrĦ
E.verrucosus cserjésben
10%-os árnyékolás, közepesen sĦrĦ E.verrucosus
cserjésben
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A vizsgálatok során 5 cserje egyed gyökérzetét tártuk fel fokozatos kiásás
módszerrel. Közülük valamennyi különbözĘ korú, méretĦ és különbözĘ lombborítású helyen élĘ egyed volt. A feltárás során a gyökérzetrĘl horizontális és vertikális rizogramot készítettünk. A feltárásban Szepcsik Csabáné volt segítségemre (Szepcsik 1984), akinek munkáját e helyen is köszönöm. A minta-cserjék
adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.
Eredmények
A bibircses kecskerágó fiatal és idĘs gyökerei egyaránt fehér vagy sárgásfehér színĦek. A hajszálgyökerek tejfehérek, pozsgásak és átesĘ fényben kissé
áttetszĘek. Száradás után a vastag és vékony gyökerek kéreg alatti részei vajsárga színezĘdést kapnak. A vékony gyökerek pattanva, a vastagabbak szálkásan
törnek. A kb. 5 mm-nél vastagabb gyökereken gombostĦfejnyi paraszemölcsök
vagy/és kb. 4-6 mm hosszúságú paralécek láthatók. A paralécek nagysága a
gyökerek vastagodásával párhuzamosan növekszik.
A bibircses kecskerágó gyökerei nagyon hasonlítanak a csíkos kecskerágó
gyökereire. Színük, törésmódjuk, száradás hatására történĘ változásuk megegyezik. Különbségként csupán a gyökerek lefutása említhetĘ. Az E. europaeus gyökerei általában hullámos lefutásúak, az E. verrucosus-é rendkívül girbe-görbe
(lásd 1. fénykép).
A feltárt mintacserjék gyökérzetére vonatkozó mérési eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. A gyökérrendszer fiziognómiáját az 1-5. ábrákon látható
rizogramok mutatják.
Fiatal egyedei (1-3 éves) valódi és járulékos gyökérrendszerrel rendelkeznek.
A magról kelt növényeknél tipikus fĘgyökérrendszer, a szár- vagy gyökér eredetĦ sarjnövénykéknél pedig járulékos gyökérzet alakult ki. A sarjnövénykék leggyakrabban 3-4 éves korban leválnak az anyanövényrĘl és önálló saját gyökérzettel fedezik víz- és tápanyagszükségletüket. A 6-10 éves egyedeknél már nem
lehet az eredetet (sarj vagy magról kelt) megállapítani, mert a fiatalkori karógyökér elcsökevényesedik és a gyökérnyakból sugárirányban növĘ kb. azonos
vastagságú laterálisok látják el a támasztó és felszívó feladatot (lásd 1. kép).
A feltárt, sĦrĦ cserjésben élĘ mintacserjéken sarjhajtásokat nem találtunk. A
területfeltárás során azonban több olyan egyed gyökérzetét bontottuk ki, amelyhez több (esetenként 15-20) talaj feletti hajtás tartozott (Kárász 1984b). Egy
öthajtásos polikormon gyökérzetét mutatja az 1. kép.
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1. kép: Az Euonymus verrucosus gyökérzete már a talaj felsĘ 5 cm rétegének eltávolításakor teljes mértékben felszínre kerül (Kárász I. felvétele)

A polikormonok és a magányos egyedek gyökérrendszere általában korong
alakú. A járulékos és a valódi gyökerek döntĘ többsége (tömegének 90,7 %-a) az
avarszintben és a talaj felsĘ öt cm-es rétegében helyezkedik el. A laterálisok sok
görbülettel futnak és gazdagon elágazódnak. ValószínĦen ennek nagy szerepe
van abban, hogy e faj a cserjék közül tavasszal a legkorábban lombosodik, hiszen közvetlenül a gyorsabban felmelegedĘ talajfelszínrĘl és az avarból veszi fel
a vizet és a tápanyagokat. Ugyancsak e felszín közeli sĦrĦn gyökerezés eredményezi a nagymérvĦ talajvédĘ képességet is. A gyökérzet horizontális kiterjedése
a lombvetülethez viszonyítva nagy, annak átlagosan 1,5-2-szerese.
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a.

b.

1. ábra: Az I. számú Euonymus verrucosus mintacserje horizontális (a) és vertikális (b)
rizogramja.
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a.
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2. ábra: Az II. számú Euonymus verrucosus mintacserje horizontális (a) és vertikális (b)
rizogramja.
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3. ábra: Az III. számú Euonymus verrucosus mintacserje horizontális (a) és vertikális (b)
rizogramja.
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4. ábra: Az IV. számú Euonymus verrucosus mintacserje horizontális (a) és vertikális (b)
rizogramja.
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5. ábra: Az V. számú Euonymus verrucosus mintacserje horizontális (a) és vertikális (b)
rizogramja.

34

Kárász Imre
2. táblázat: Az Euonymus verrucosus mintacserjék gyökérzetének maximális
szétterjedése, maximális behatolása, az 1 mm-nél vastagabb gyökerek tömege és
hosszúsága

Minta száma
I.
II.
III.
IV.
V.

Max. szétterjedés

Max. behatolás

cm
66,4
31,8
39,2
84,0
62,4

cm
29,4
16,6
18,6
23,2
34,7

Gyökértömeg
g
33,9
16,2
21,2
36,1
31,8

Gyökerek
hosszúsága
m
9,8
6,4
7,2
12,7
10,7

Az E. verrucosus Kraszilnyikov (1968) gyökérosztályozásában való besorolása nehéz, egyértelmĦen nem végezhetĘ el. A polikormont alkotó egyedek a
„másodlagos vastagodásra képes gyökerekbĘl álló, kombinált gyökérrendszerĦ”
(1. csoport, 2. alcsoport, 2-4. típus) növények közé, a polikormont nem képezĘ
egyedek pedig a „felszíni gyökérzetĦ” növények típusába tartoznak (1. csoport,
1. alcsoport, 4.).
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