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BEVEZETBEVEZET ÉÉSS

Napjainkban Napjainkban éés a bels a belááthatthatóó jjöövvőőben is a ben is a 
meglmegléévvőő éés teleps telepíítendtendőő erderdőőterterüületeink leteink 
sorssorsáát t –– ezen keresztezen keresztüül pedig a szl pedig a szááraz, raz, 
homoki erdhomoki erdőőssztyepp terssztyepp terüületeken az leteken az 
erderdőőgazdgazdáálkodlkodáás eredms eredméényessnyessééggéét t ––
elselsőősorban a rendelkezsorban a rendelkezéésre sre áállll óó vvííz z 
mennyismennyiséége, idge, időőbeli eloszlbeli eloszláása, sa, éés s 
felhasznfelhasznáálhatlhatóóssáága hatga hatáározza meg.rozza meg.



A folyamszabA folyamszabáályozlyozáás terms terméészet szet áátalaktalakííttóó
munkmunkáájj áának mnak mááig hatig hatóó kedvezkedvezőőtlen tlen 
velejvelejáárr óója volt az ja volt az éévrvrőől l éévre visszatvre visszatéérrőő
ididőőszakos felszszakos felszííni vni víízborzborííttáás elmarads elmaradáása, sa, 
mely nem csak a nmely nem csak a nöövvéénytnytáársulrsuláások sok 
szszáámmáára nra néélklküüllöözhetetlen tzhetetlen tööbblet bblet 
vvíízhatzhatáást biztosst biztosíította kontinenttotta kontinentáális alflis alfööldi ldi 
terterüületeinken, de a talajfejlleteinken, de a talajfejlőőddéés s 
folyamatfolyamatáát is kedvezt is kedvezőő irir áányba nyba 
befolybefolyáásolta.solta.

BEVEZETBEVEZET ÉÉSS
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A Tisza-völgy 
vízrajzi képe a 

szabályozás előtt



Alföldünk egyes területein – kiemelten a 
kedvezőtlen vízgazdálkodású homoki 
területeken – napjaink erdőművelése azzal a 
feloldhatatlan kettősséggel találja magát 
szemben, hogy a jó növekedésű, de kiöregedő
állományok helyébe szinte lehetetlen a 
megelőző állomány minőségét utolérő
erdőfelújítást elvégezni. E probléma jellemzi 
különösen a Duna-Tisza közi száraz 
homokhátat, de tapasztalható a Hajdúsági, 
Nyírségi homoki termőhelyeken vagy a 
debreceni Nagyerdő erdőfelújításaiban is.

BEVEZETBEVEZET ÉÉSS
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ANYAG ÉS MÓDSZER

Annak megválaszolására, hogy mi okozhatja azt a 
terepen tapasztalható jelenséget, hogy a jó
növekedésű állomány helyén egyre nehezebben, 
esetenként pedig egyáltalán nem tudunk 
megfelelő állományt felhozni, a gyökérfeltárás 
módszerét választottuk.
Az eljárás nem ismeretlen sem a hazai, sem a 
nemzetközi gyakorlatban, bár igen nagy 
élőmunka igénye miatt meglehetősen ritkán 
alkalmazzák.



A témával kapcsolatos szakirodalom 
tanulmányozása alapján kiemelt említést 
érdemel Kiss Ferenc, Tóth Béla és Járó
Zoltán munkássága, akik a múltban igen 
sok feltárást végeztek, valamint napjaink 
irodalmi anyagából Führer Ern ő és 
Kárász Imre, akik a közelmúltban több 
társulásban és eltérő termőhelyeken 
alkalmazták ezt a módszert.

ANYAG ÉS MÓDSZER



Az irodalmi anyag áttekintése alapján 
elmondhatjuk, hogy három, 
technikájában eltérő feltárási módszert 
különíthetünk el.

1. Vázas gyökérfeltárásos eljárás
2. Monolitos gyökérfeltárásos eljárás
3. Mintavételes gyökérfeltárásos eljárás

ANYAG ÉS MÓDSZER



A vizsgált terület ismertetése

Helyszín
• Bedő Albert K özépiskola, Erdészeti Szakiskola és 

Kollégium   

• A területen három fafaj: kocsányos tölgy, magas 
kőris, valamint szürkenyár egyedeit vizsgáltuk a 
bevezetőben már vázolt felújítási probléma 
megoldása érdekében. 

• A választott módszer a bevezetőben röviden 
ismertetett vázas feltárás volt.
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•• A hazai erdA hazai erdéészeti szeti termtermőőhelytipolhelytipolóógiagia
alapjalapjáán a vizsgn a vizsgáált terlt ter üület osztlet osztáályozlyozáásasa: : 
erderdőőssztyepp klssztyepp klíímama; ; a ja júúliusi 14 liusi 14 óórai rai 
leveglevegőő ppááratartalom kevesebb, mint 50 %ratartalom kevesebb, mint 50 %; ; 
az az éévi vi áátlagos csapadtlagos csapadéékk 263263--560 mm, 560 mm, 
hhidrolidrol óógiagia: : ttööbblet vbblet víízhatzhatááststóól fl füüggetlenggetlen; ; 
genetikai talajtgenetikai talajtíípuspus: : igen sekigen sekéély ly 
termtermőőrr éétegtegűű lepelhomokkal borlepelhomokkal boríított tott 
letemetett rletemetett rééti talaj.ti talaj.

A vizsgált terület ismertetése



TAPASZTALATOK ISMERTET ÉSE

• Szürke nyár (Populus x canescens) 
gyökérfeltárás tapasztalatai

Ásotthalom 308 E,  Kor: 85 év

• Kocsányos tölgy és magas kőris 
gyökérfeltárásának tapasztalatai

Ásotthalom 306 C, Kor: 102 év



TAPASZTALATOK ÖSSZEGZ ÉSE

A területen feltárt mind a három fafaj 
gyökérrendszere azt példázza, hogy a vizsgált 
területen a ma tapasztalható idős állománykép 
nem a hagyományos termőhely-feltárás 
módszerével megismerhető, helyenként 2,5-3 
méteres száraz homok réteg hatására alakult 
ki, hanem a korábbi, valószínűleg nedvesebb 
periódusban letemetett kedvező talaj 
tulajdonságú és jó tápanyag-és vízellátottságú
szintnek köszönhető.



Napjaink feladata csak az lehet, hogy megfelelő
erdőművelési eljárásokkal – esetleges 
vízrendezéssel – javítsa a homok víztartalmát 
elősegítve a fiatal állomány 
gyökérrendszerének mélybe jutását, vagy 
mesterséges módszerekkel – mély vagy 
mélyített ültetés, talajjavító anyagok 
felhasználásával, esetleg talajárnyalással 
javítsa a kiültetett csemete életlehetőségeit 
addig az ideig, míg a csemeték elérik a 
viszonylag mélyen elhelyezkedő kedvezőbb 
talajszinteket.

TAPASZTALATOK ÖSSZEGZ ÉSE
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KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!


