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Kivonat

Homoki erdôssztyepp tölgyeseink napjainkban csapadékban szegény, kedvezôtlen vízgazdálkodású, s a növényzet szá-
mára nehezen elérhetô mélységben elhelyezkedô talajvizû területeken helyezkednek el. A vizsgálatba vont területen, an-
nak ellenére, hogy az idôs, zömében kocsányos tölgy fôfafajú erdôtársulásokban számos jó növekedésû egyed található, 
az állomány felújítása néha megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Az erdôfelújításokban a telepített csemeték, vagy az 
elvetett magokból fejlôdô újulat növekedése gyenge, egészségi állapota rossz, néhány év senyvedés után az állomány ki-
ritkul, és a területet invazív gyomok veszik birtokukba. Az anyaállomány és a felújítás fejlôdése közötti ellentmondás oká-
nak megismerése érdekében gyökérfeltárásokat végeztünk. Három fafaj, a kocsányos tölgy (Quercus robur), a fehér nyár 
(Populus alba) és magas kôris (Fraxinus excelsior) feltárt gyökérrendszere azt mutatja, hogy a vizsgált területen a ma ta-
pasztalható idôs állománykép nem a felszínen található száraz homoki termôhelyi adottságokra alapozva alakult ki, ha-
nem a korábban magasabban elhelyezkedô talajvízszintnek, valamint az eltemetett réti talaj kedvezôbb tulajdonságainak 
köszönhetô.

Kulcsszavak: gyökérfeltárás, homoki termôhely, fehér nyár, kocsányos tölgy

investiGation of rootinG zone of forest assoCiation GrowinG  
under dryinG sandy site Conditions

abstract

Today the Hungarian forest-steppe oak stands are grown mainly on unfavourable sandy sites. On these areas both the 
precipitation distribution and the water regime are unfavourable and the groundwater is in inaccessible depth for stands. In 
spite of that a lot of old high quality stem can be found in the investigated forest associations according to our experience 
the associations’ regenerations sometimes encounter insolvable difficulties. In spite of that the rate of growth of the present 
stand relates to sufficient water quantity the growing of the planted seedlings and sowings is slow in the different forest 
regenerations. The state of health of the regrowth is bad, the stand becomes thinner and invasive weeds occupy on the 
area after a few years. We carried out root excavations to find out the reason of the different growth pattern between the 
regrowth and the original stand. On the area the investigated root systems of the three tree species – pedunculate oak 
(Quercus robur), white poplar (Populus alba) and common ash (Fraxinus excelsior) – show that the present old stand didn’t 
evolve by means of dry sandy site but it developed due to the effect of the covered meadow soil.

Keywords: root excavation, sandy site, lowland oak stands
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Bevezetés

Napjainkban és a belátható jövôben is a meglévô és a telepítendô erdôterületeink sorsát, de fôként az 
erdôgazdálkodás eredményességét, elsôsorban a faállományok rendelkezésére álló víz mennyisége, idôbeli 
eloszlása, és hozzáférhetôsége határozza meg. A Tisza szabályozásával az alföldi területek vízrajza jelentôs 
változáson ment keresztül (2. ábra). Nemcsak az állandó, hanem az idôszakosan árvízzel elöntött területek 
nagy része is szinte teljesen eltûnt az Alföldrôl. Ennek ellenére Führer és Járó (1997) feldolgozása szerint 
az ártéri természetszerû erdôk területe a vízrendezések elôtti állapothoz képest nem változott, hanem csak 
áthelyezôdött. Amíg a Tisza gyertyános-tölgyes klímájú szakaszán pl. csökkent a kocsányos tölgyesek terü-
lete, addig a Tisza erdôssztyep klímájú árterén növekedett. A hatvanas évektôl viszont a nemes nyár állomá-
nyok területe is jelentôsen változott (növekedett). Ennek köszönhetô, hogy összességében a Tisza árterén az 
erdôk területe a XIX. század végi állapothoz képest mára megduplázódott. 

A folyamszabályozás természet átalakító munkájának máig ható, a környezetet hátrányosan érintô 
kedvezôtlen velejárója a korábban évrôl évre visszatérô idôszakos felszíni vízborítás elmaradása. Ez nemcsak 
a növénytársulások számára nélkülözhetetlen többlet vízforrást szüntette meg a kontinentális idôjárású alföldi 
területeinken, hanem a talajfejlôdés folyamatát is befolyásolta. A Tisza szabályozásának, valamint a klímavál-
tozásnak a csapadék mennyiségére, eloszlására gyakorolt kedvezôtlen hatásának következtében az Alföldön 
termesztett fafajok vízigényének biztosítása ma már bizonytalan, az erdôtársulások természetes úton történô 
felújíthatósága is egyre inkább nehezebbé válik. Az Alföldön elterjedtebb fafajok közül a csapadék általában 
csak az akác és a fenyôk számára nyújt elegendô vízforrást (1. ábra, Járó 1981). A klímaváltozással kapcsola-
tos magyarországi kutatási eredmények a kedvezôtlen klimatikus hatások erôsödését, így a csapadék mennyi-
ségének, idôbeli eloszlásának kedvezôtlen változását, valamint az egyre hosszabb idejû aszályos idôszakok 
gyakoriságának növekedését vetítik elôre (Gálos és mtsai 2007, 2009; Bartholy és mtsai 2010; Pieczka és 
mtsai 2011). Mindezek erdôgazdálkodásra gyakorolt negatív hatásai miatt az 1990-es évek közepétôl az erdé-
szeti kutatás homlokterébe került az erdô és a klíma közötti összefüggések mélyebb feltárása és a kapott ered-
mények gyakorlati hasznosítása (Szodfridt 1972; Führer és Mátyás 2005; Somogyi 2009; Führer 2010; Mátyás 
2010; Mátyás és Gálos 2010; Führer és mtsai 2011a, 2011b, 2012; Gálos és mtsai 2012). 

1. ábra: Alföldi fafajok évi vízigénye (Járó, 1981 nyomán)
Figure 1: Annual water demand of lowland tree species (by Járó, 1981)
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Alföldünk egyes részein, kiemelten a kedvezôtlen vízgazdálkodású homoki területeken, napjaink erdô-
mûvelése azzal a feloldhatatlan kettôsséggel találja magát szemben, hogy a megváltozott ökológiai adottsá-
gok (klíma, hidrológia) miatt a jó növekedésû, de kiöregedô állományok helyébe szinte lehetetlen a megelôzô 
állomány minôségét utolérô erdôfelújítást végezni. E probléma jellemzi különösen a Duna–Tisza közi szá-
raz homokhátat, de tapasztalható a hajdúsági, nyírségi homoki termôhelyeken vagy például a debreceni 
Nagyerdôben is. Annak érdekében, hogy a probléma megoldásához hozzájáruljunk és az ismert okok érvé-
nyesülését tisztázzuk, gyökérvizsgálatokat végeztünk néhány, kedvezôtlen homoki termôhelyen álló idôskorú 
faegyednél.

anyaG és Módszer

A gyökérfeltárás nem ismeretlen sem a hazai, sem a nemzetközi kutatásban, bár igen nagy élômunka igé-
nye miatt meglehetôsen ritkán alkalmazzák. A témával kapcsolatos hazai szakirodalomból kiemelt említést ér-
demel Magyar (1929), Majer (1958, 1961) és Tóth (1972) munkássága. Napjaink irodalmi anyagából Kárász 
(1984, 1986), Führer és Jagodics (2007), valamint Führer és mtsai (2011c) tevékenységét kell megemlíteni, 
akik a közelmúltban több társulásban, eltérô fafajokkal és eltérô termôhelyeken alkalmazták ezt a módszert.

Három, technikájában eltérô feltárási módszert különíthetünk el (Köstler és mtsai 1968; Nicoll és Ray 1996; 
Watson és mtsai 1996; Csiha és Keserû 2003).

2. ábra: A Tisza-völgy vízrajzi képe a szabályozás elôtt (Vízrajzi Intézet, 1936 nyomán)
Figure 2: The hydrographical picture of the Tisza-valley before the river control (by Hydrography Institute, 1936)
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1) Vázas gyökérfeltárásos eljárás:
Az eljárás lényege, hogy a gyökérrendszer egészénél, vagy meghatározott részénél a talajt finom kézi mód-

szerekkel eltávolítjuk. A felszínre kerülô gyökerek elhelyezkedését, mennyiségét, minôségét elsôsorban vizu-
álisan értékeljük, majd esetleg mennyiségileg is feldolgozzuk. E módszerrel készült vizsgálatokról elsôsorban 
Tóth (1972) és Kárász (1984, 1986) munkáiból értesülhettünk. 

Az eljárás elônyének tekinthetô, hogy részletes és pontos jól elkülöníthetô képet kapunk az egyes fa 
és cserjefajok, valamint a lágyszárú növénytakaró gyökérrendszerének térbeli vertikális és horizontális 
elhelyezkedésérôl. 

Az eljárás hátrányának tekinthetô, hogy nehezen gépesíthetô, igen sok precíz terepi munkát feltételez.  
A gyökérzet elhelyezkedésének dokumentálása nehézkes, bár megfelelô mûszerezettséggel megoldható.

2) Monolitos gyökérfeltárásos eljárás:
Az eljárás lényege, hogy a kiválasztott fa vagy fák gyökereit talajjal együtt – általában 1 dm3 – es monoli-

tokkal kiemeljük, laboratóriumban a talajtól elválasztjuk, a gyökereket méret szerint szétválogatjuk, mennyisé-
güket lemérjük. 

Az eljárás módszertana napjainkban elsôsorban Führer munkáiból ismerhetô meg (Führer és mtsai 2011c). 
Az eljárás elônyének tekinthetô, hogy egzakt mérési eredményeket ad a gyökerek szintenkénti és szintek kö-
zötti elhelyezkedésérôl, egyben lehetôséget ad a gyökérrendszer részletes kémiai elemzésére is. A mintavé-
tel hibahatárainak figyelembe vétele mellett pontos képet ad a terület talajfelszín alatti gyökérmennyiségének 
becsléséhez.

Az eljárás hátrányának tekinthetô, hogy megbízhatósága döntôen függ a mintafák megfelelô – átlagot 
közelítô – kiválasztásától, továbbá jelentôs terepi és laboratóriumi munkát igényel. A monolitok száma ese-
tenként megközelítheti az ezres nagyságrendet. A talaj tulajdonságaitól függôen a gyökerek elválasztása 
jelentôs nehézségbe ütközhet, a gyökerek szétválogatása, szárítása, mérése és elemzése nagy munka és 
idôráfordítást követel. Az erdôtalajban található különbözô fa és cserjefajok valamint lágyszárú növények gyö-
kereinek szétválogatása bizonytalan. 

3) Mintavételes gyökérfeltárásos eljárás:
Elsôsorban a nyugati szakirodalomban találkozhatunk vele. Lényege, hogy a területen statisztikai minta-

vételi szabályokat figyelembevevô teljes területet beborító mintavételi rácspontok mentén végzett fúrásokból 
nyert magmintákat talaj-szintenként elemzünk. 

Az eljárás elônyének tekinthetô, hogy statisztikai elemzéseket lehetôvé tevô és teljes területre viszonylag 
nagy biztonsággal interpolálható eredményeket kapunk, aránylag kis terepi ráfordítás mellett.

Az eljárás hátrányának tekinthetô, hogy magában nem ad lehetôséget vizuális értékelésre, laboratóriumi 
munkái az igen nagy mintaszám miatt esetenként meghaladhatja a monolitos feltárás igényét. A szükséges 
mintavevô berendezés költséges és jelenleg nem áll rendelkezésre, hazai tapasztalatok az eljárással kapcso-
latosan nincsenek.

A módszer elterjedése a közeljövôben a technikai részletek megoldásával várható.

a Kísérleti területeK isMertetése

Jelen munkánkban az ásotthalmi Bedô Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium tanerde-
jében elvégzett gyökérfeltárások tapasztalatait ismertetjük. A szakiskola tanerdeje a Duna–Tisza köze 
erdôgazdasági táj délkeleti tájrészletében található, területe 441 hektár (Andrésiné 2006).
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Az erdészeti táj klímája kontinentális, országosan az egyik legcsapadékszegényebb terület (500–550 mm). 
A területre jellemzô kontinentális vonás a nagy hômérsékleti ingadozás. A hideg tél és a forró nyár mellett a 
napi ingadozás is igen jelentôs. Az erdô számára alapvetô jelentôséggel bír a csapadék-, a légnedvesség és 
a hômérsékleti viszonyok alakulása (Danszky és mtsai 1963).

Az évi átlag csapadékot tekintve az erdészeti táj déli, Baja környéki része a legcsapadékosabb (600–650 
mm). A legszárazabb területek az erdészeti táj északkeleti, ill. középsôrészén találhatóak (500–550 mm). Júli-
us hónapban a 14 órai páratartalom gyakran 50% alatti (44–46%), ilyenkor a legszárazabb a levegô. Az évi át-
lagos hômérséklet 10–10,5 oC (3. ábra). 

1. táblázat: Ásotthalom átlagos csapadékmennyiségének alakulása két különbözô idôszakban
Table 1: Mean amount of precipitation during two different periods in Ásotthalom

Hónap i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. iX. X. Xi. Xii.
tenyész-
idôszaki 
összeg

évi összeg

Csapadék (mm)             
1931–1960

34 37 35 45 62 73 48 45 52 52 63 41 325 587

Csapadék (mm)       
1981–2000

27 30 29 45 50 60 61 45 44 42 44 46 305 523

Az 1. táblázat jól mutatja, hogy az 1981–2000 között mért csapadékösszegek alacsonyabbak a koráb-
bi idôszakban mért értékeknél (1931–1960). A tenyészidôszaki csapadékösszeget tekintve a csökkenés 
6%-os, míg az évi összeget figyelembe véve a különbség már a 10%-os csökkenést is meghaladja (11%).  
A csapadékösszeg csökkenô tendenciája a csökkenô talajvízszinttel társulva igen komoly gondokat okoz az 
erdôfelújítások, erdôtelepítések során (Führer és Járó 2000; Andrésiné 2006).

Azt a tényt, hogy alföldi területeink egyre szárazabbá válnak, a szakiskola talajvízkútjainak adatai is alátá-
masztják (4. ábra). A talajvízszint mélysége az 50-es évektôl a 70-es évek végéig állandónak tekinthetô, átlag-
ban 3,5 m mélységben váltakozott le és föl az egyes évektôl függôen. Majd ezt követôen meredeken süllyedt, 
és mára mélysége megközelíti az 5 m-t (Az ábrán az értékek a talajvízkút peremétôl mért vízszintet jelölik).

3. ábra: A kísérleti terület átlagos hômérséklet és csapadék adatai (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
Figure 3: Mean temperature and precipitation data of the experimental area (by Hungarian Meteorological Service)
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A területen három fafaj, a kocsányos tölgy (Quercus robur (Linné, 1758)), a magas kôris (Fraxinus excelsior 
(Linné, 1758)), valamint a fehér nyár (Populus alba (Linné, 1758)) gyökérrendszerét vizsgáltuk. A faegyedek 
két erdôrészletben találhatóak, környezetükhöz képes kiemelkedô növekedésûek, szociológiai helyzetük a fa-
állományban uralkodó volt. 

A törzs kidöntésekor a fehér nyár 87 éves volt, magassága 38,2 m, míg a mellmagassági átmérôje  
78,4 cm volt. A kocsányos tölgy a törzs döntésekor 104 éves volt, a magassága 38 m, míg az átmérôje 104 cm volt.  
A magas kôris adatai a törzs döntésekor: kora 104 év, magassága 37 m, átmérôje 71 cm. 

A fehér nyárnak van a legnagyobb erdôgazdasági jelentôsége az ôshonos nyárak közül. Gyors növekedésû, 
a termôhellyel szemben igénytelenebb fafaj. A térség erdôgazdálkodásában betöltött jelentôs szerepét sok-
oldalú felhasználhatósága is elôsegítette. A Duna–Tisza közi homokháton található a fehérnyárasok 80%-a.  
A kocsányos tölgy a sík és az alacsonyabb dombvidékek fafaja. A kocsányos tölgy a tanulmányi erdô vala-
mennyi erdôrészletében elegyesen fordul elô. A leggyakoribb elegy fafajok a fekete dió és a fehér nyár.

A megváltozott hidrológiai viszonyok következtében a térségben a természetes kocsányos tölgy állomá-
nyok ma már egyre kisebb területen tenyésznek. A magas kôris Európában hatalmas elterjedésû fafaj, sík-és 
dombvidékeken elsôsorban a vízfolyások mentén tenyészik. A tanulmányi erdôben fôként elszórtan, kisebb 
csoportokban fordul elô.  

A fehér nyár gyökérfeltárása az Ásotthalom 308E erdôrészletben, míg a kocsányos tölgy és a magas kôris 
gyökérrendszerének vizsgálata az Ásotthalom 306C erdôrészletben történt. Az erdôrészletek termôhelytípus-
változatai az alábbiak:

 − Ásotthalom 308E erdôrészlet: ESZTY-TVFLEN-HHK-KMÉ-H
 − Ásotthalom 306C erdôrészlet: ESZTY-TVFLEN-HHK-MÉLY-H

A nyár esetén, egy géppel megnyitott feltáró gödörbôl indulva kézi módszerrel, a gyökérrendszer 25%-ának, 
a kôris és a tölgy esetében pedig vízsugárral a gyökérrendszer közel 50%-ának feltárása történt meg. A felvé-
teli módszer a bevezetôben röviden ismertetett vázas feltárás volt. 

A választott módszer mellett szólt a laza homokos szerkezet, mely lehetôvé tette a gyökereknek a talajtól 
való viszonylag könnyû elválasztását. 

4. ábra: Talajvízszint süllyedés az ásotthalmi szakiskola talajvízkútjának 1953-1998 között mért adatai alapján 
(a szakiskola adatai nyomán)

Figure 4: Groundwater table falling on the basis of data measured 1953-1998 in the watertable well of vocational school 
in Ásotthalom (by data of the vocational school)
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eredMényeK és KövetKeztetéseK

fehér nyár (P. alba) gyökérfeltárásának tapasztalatai
Ásotthalom 308 E (2001).

A kiválasztott faegyed egy ligetesedô erdôrészlet egyik kiemelkedô, jó növekedésû törzse volt. A feltárás 
során az egyed gyökérrendszerének egy negyedét bontottuk ki kézi feltárással ügyelve a váz és vékony gyö-
kérrendszer épségére. A munka során kibontott négy tartógyökér a törzstôl eltávolodva hirtelen derékszög-
ben meghajolva a mélybe tört és oldal-, vagy mellékgyökér-képzés nélkül hatoltak le a száraz, egyöntetû le-
pelhomok rétegen keresztül 3 méteres mélységbe, – itt egy letemetett sötét színû, nyirkos réti talajrétegben el-
ágazódtak számtalan vékony gyökérré (5. ábra). A négy feltárt gyökérbôl három közepes méretû gyökér egy 
„kürtôben” összefutva, míg a negyedik igen vastag gyökér magányosan, de szintén derékszögben törve ha-
ladt a mélybe. A feltárt gyökérrendszerbôl csak egy olyan vastag gyökér volt, amely a felszínnel párhuzamo-
san a száraz homokréteg felszíne alatt futott. Ez viszont a tôtôl több mint húsz méterrel olyan vékony gyöke-
rekre bomlott szét, amelyeket már nem lehetett nyomon követni.

Ez a feltárás megmutatta, hogy az idôsebb faegyedek miatt ma látható kedvezô állománykép nem a fel-
színen és annak közvetlen közelében található száraz homoktalajnak, hanem a mélyben eltemetett, valamikor 
jó vízellátottságú és tápanyagokban gazdag réti talajnak köszönhetô. Az idôs állománynak a korábban jobb 
vízellátottságú lepel homoktalajon keresztül, volt módja eljutni e kedvezô talajrétegig. Napjaink száraz perió-
dusában azonban, amikor a talajvízszint is mélyen a termôréteg alatt húzódik, a frissen telepített fiatal cseme-
téknek, vagy magvetésnek kevés, esetenként semmi esélye nincs ma már ennek a kedvezô talajrétegnek az 
elérésére.

A gyökereknek derékszögû lefelé fordulása másrészt azt valószínûsíti, hogy valamikor ezekben a kürtôkben 
a gyökerek számára különösen kedvezô körülmények voltak jellemzôek. Napjainkban sajnos nincs mód ezen 
ökológiai adottságok beazonosítására, de a jelenség rámutat az állati járatok és az elkorhadó régi gyökerek 
mentén kialakuló kedvezô talajtani körülmények meghatározó jelentôségére.

5. ábra: Fehér nyár (P. alba) feltárt gyökérrendszere
Figure 5: Excavated root system of white poplar (P. alba)



40 Csiha Imre és Keserû Zsolt

A további felújításoknál mindenképpen érdemes lesz – fafajtól függôen – ennek a jelenségnek a figyelem-
bevétele mély vagy mélyített ültetés, esetenként csúcsrügyes karódugvány alkalmazásával.

Kocsányos tölgy (Q. robur) és magas kôris (F. excelsior) 
gyökérfeltárásának tapasztalatai 

Ásotthalom 306 C (2001).

Egy kocsányos tölgy és egy magas kôris törzs, egy keményfás erdôtársulásban, egymás szomszédságá-
ban lett kijelölve. A cél annak megismerése volt, hogy a két fafaj gyökérrendszere milyen hasonlóságot, vagy 
eltérést mutat egymáshoz képest. A feltáró gödör megnyitását az egyedektôl 5 méter távolságban markoló-
val kezdtük meg, majd az itt két és fél méter mélységben elôkerült letemetett réteg elérése után a törzsek fe-
lé haladva vízsugárral mostuk ki a gyökereket. Ezzel a módszerrel el kívántuk kerülni a módszer azon hibáját, 
hogy a vékony gyökereket elvágjuk, és így nem kerülhetnek ezek vizsgálatra. A módszer segítségével jól elvá-
lasztható volt a tölgy és a kôris gyökérrendszere, és egy távolabbról a vizsgálati területre behatoló fekete dió 
(Juglans nigra (Linné, 1758)) gyökere is (6. ábra).

Bár itt is tapasztalható volt a gyökereknek a réti talaj felé irányuló növekedése, mégis a felszín közelében 
kialakult egy sûrû, tömött, vékony gyökerekbôl álló zárt gyökérzóna. Jól elkülöníthetô volt a felszín közelében a 
lágyszárú növények gyökértömege is. A mélybe „jégcsapszerûen”, függôlegesen lefelé hatoló gyökerek töme-
gét találtuk mindkét fafajnál. A tölgynél viszonylag jól követhetô fôgyökér mellett a kôrisnél ezt helyettesítve, e 
gyökerek a letemetett réteget elérve számos vékony ágra bomlottak. A száraz homok rétegben azonban a fel-
színi 20-25 cm-es réteg kivételével nem volt gyökérelágazódás. 

6. ábra: Kocsányos tölgy (Q. robur) és magas kôris (F. excelsior) gyökérrendszere
Figure 6: Root system of pedunculate oak (Q. robur) and common ash (F. excelsior)
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A gyökérvizsgálatok eredményeibôl az alábbi, erdôgazdálkodást is érintô következtetések tehetôk:

1. A területen feltárt három fafaj gyökérrendszere azt mutatja, hogy a vizsgált területen a ma tapasz-
talható állománykép nem a helyenként 2,5-3 méteres vastagságú száraz homok rétegnek, hanem a 
korábbi, valószínûleg a nedvesebb periódusban mélybe kerülô kedvezô szerkezetû, jó tápanyag-és 
vízellátottságú eltemetett szintnek köszönhetô.

2. A közeljövôben fontos erdészeti feladat lesz az, hogy megfelelô erdômûvelési eljárásokkal, különbözô 
meliorációs eljárásokkal növelhetô legyen a homok vízmegtartó képessége, ezzel elôsegítve a fia-
tal állomány gyökérrendszerének mihamarabbi mélybe jutását. Egyéb módszerekkel, azaz mély vagy 
mélyített ültetéssel, talajjavító anyagok felhasználásával, esetleg talajárnyalással javítani szükséges 
a kiültetett csemeték életlehetôségeit addig a korig, míg a csemeték gyökereikkel elérik a mélyebben 
elhelyezkedô kedvezôbb talajszinteket. Annak kidolgozása azonban, hogy a nyárnál tapasztalt, a gyö-
kereket mélybe vezetô „kürtôk” mesterséges kialakítása milyen eljárással végezhetô, további vizsgá-
latokat igényel.

3. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a bemutatott termôhelyeken az eddig hagyományosan al-
kalmazott erdôfelújítási módszereknél mindenképpen nagyobb figyelmet és költségeket igénylô eljá-
rásokra lesz szükség. 

4. Fafajtól függôen keresni kell a sarjaztatásos felújítási mód lehetôségeit. 
5. Meg kell próbálni elôsegíteni, hogy a területen letermelt idôs állomány kiszedetlenül meghagyott tus-

kóinak elkorhadó gyökerei mentén a fiatal állomány gyökerei – a nyárnál látott módon – minél elôbb a 
mélybe hatoljanak. Ehhez azonban meg kell gyorsítani a tuskók és gyökérrendszerük bomlását, vala-
mint ajánlatos lenne kiugró fejlettségû, mikorrhizált csemeték alkalmazása is.

összefoGlalás

Alföldünk egyes területein – kiemelten a kedvezôtlen vízgazdálkodású homoki területeken – napjaink 
erdômûvelése azzal a feloldhatatlan kettôsséggel találja magát szemben, hogy az elmúlt évtizedekben jó nö-
vekedés mutatott, de mára kiöregedô állományok helyébe szinte lehetetlen a megelôzô állomány minôségét 
utolérô erdôfelújítást elvégezni. E probléma jellemzi különösen a Duna–Tisza közi száraz homokhátat, de ta-
pasztalható a Hajdúsági, Nyírségi homoki termôhelyeken vagy a debreceni Nagyerdô erdôfelújításaiban is.

Munkánk során egymástól független két területen kezdtünk vizsgálatokat: egy Debrecen közeli nemesnyár 
kísérletben és az ásotthalmi Tanulmányi erdô területén.

Jelen munkánkban elsôsorban az ásotthalmi tapasztalatokat összegeztük, de szeretnénk jelezni, hogy ta-
pasztalataink a két területen fô vonalaiban egybevágóak voltak.
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