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GyOkerzetvizsgalatok bugaci nyilt hornoki gyepben
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fajok gyokerz6naidnak tanuimanyozasara. Az egyes fajokra jellcmzo sajatsagok megismerese mellett a vizsgalatok mOdszereinek kiprObdiAsa is kedvez6 feltetelek inellett
folyhat. A kilenc -venes evek elejen Bugacon vegzett gyOkerfeltArasok saran harorn
modszert prObaitunk ki a gyokerzet es a homok szetvlasztisara ugy, hogy lehetbseg
szerint a gyoketzet credeti, talaibeli strukti:ii*a n -iegmaradj on, A sik- eresnek bizonyult
lassti asas rnadszerreI kiegeszitettiik Simon es Batanouny (1971) eredmenyeit, A homok gybkerek altali atszovOttsege eleg kis mertekii ahhnz, hogy t feltrasok saran az
egyes tovekhez vagy klonokhoz tarrozo foldalatti reszeket el lehessen kiiloniteni egymast61. A gyokerfeltarasok saran a nyi]t gyep eveld faiaira koncentraltunk, ket esetben
meglepoen melyre hatolo gydkerzetet talaltunk„A terepen begyiajtc:_itt gydkermintak
mikorrhizaltsagi elemzese (ELTE Novenyelettani Tanszek) szerint a hoinoki gyep fajai
kazott alig van olyan, ami ne rendelkezne gombakapcsolattal.
KLlicsszavak:gybkerfeltartis, h0 InOki yep k, mikorrhiza

Bevezetes
A novenyek gybkerzetenek kutatesa alapvetoen a mezoigazdasgi jelentaseggei biro fa-

jok es tarsulasok vizsgalataval indult. A vizsgilati modszerek 6s eszkozok is erre voltak
aIkalmasak. A vadon elb ni5venyek gyekerzetenek megismerese a iavalkevesebb anvagi forrassal rendelkezO alapkutatas korebe tartozott, de a 20. szazad masodik feleben
no r sok kOzierneny meOelent ebben a ternban is (pl. Kutschera 1960, Kutschera &
Lichtenegger 199], 1992, Waisel et al. 1991), es a ternakOrben rangos nemzetkozi
konferenciakat szerveztck (Kutschera et al_ 1992, Persson Lk Baitulin 1996). Magyarorszagon is koran rneginclult a gyakerz6na kutatasa (Magyar 1936, Petrnyi & Baroak 1960), tObbek kOzott a Festucettlin vagtHatae taxsulasban is (Simon & Batanouny
1971). A ha2ai gyokerfeltarasok irodalmat Kardsz Imre foglalta assze (Karasz 1986),
eserjefajok gyOkerfeltarasanak eredm&nyeit tobb kazlernenyben irtak le (Farago 1961,
Kardsz 1982, 1984a, 198 ,1b, 1991, 1996). A faji es tarsulasszintii produkciObiolOgiai
kutatdsok egyre nagyobb resze kezdett fogialkozni a fold alatt talalhate hajtas- es gy6L25
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kerreszek vizsgalataval is. Kovacsne Lang Edit vezetese alatt foly6 ilyen tereprnunkaba
kapcsolodtarn be 1990-ben Bugacon. A cel a nyilt homokpusztagyepek gyakori jellegzetes fajai fold alatti reszeinek jobb megismerese volt. Uj inform aciokat gylljtottunk a
gyokerzet strukturajar61 es a fajok mikorrhizaltsagar61.

Anyag eS modszer
A helyszin a Bugaci OsborOkas anon resze volt, ahol evel6 nyilt homoki gyepek (Festuceturn vaginatae) talalbat6k. A laza homok killOnosen alkalmas az ott 616 novenyek
gyokerzetenek feltarasara. A gyokerzet elhelyezkedesenek vizsgalatara te.repen ket
modszer kinalkozik. Az egyik a killonboz6 melysegekbol torten6 talajmintavetel, es
a mintab61 a gyokerek kivalogatasa, megmerese. A masik a gyokerzet es a talaj olyan
szetvalasztasa, melynek soran a gyokerzet egyben marad, es talajbeli elhelyezkedesenek geometriajat is megorzi. A laza bugaci homok lehetoseget adott szokatlan eljarasok kiprobalasara is, melynek soran nehany madszertani tapasztalatra is szert tettank.
A vizsgalatokat 1990 es 1994 kozott vegeztiik nyaranta.
Egy szaraz id6szakban megprobaltuk a gyokerek kozal a homokot kiporszivozni.
Ez sehogy sem milkodott, ezert a porszivat itszerel -ve megprobaltuk a gyokerek koz it
a szaraz homokot kifujri. Ez mar hatasosabbnak bizonyult, de nern elegge. A fels6
homokreteg ossze van cementalodva, ezt a kiftivas elott egy ecsettel fel kellett
Utana mine! lejjebb baladtunk, annal lassabban haladt a munka, inert a legaramlat
csak a teljes en szaraz homokot tudta magavai ragadni, ezert thisagosan sok idot kellett
arra varni, hogy a frissen szabadda vale) fell let megszaradjon, es lehet6seget adjon egy
tijabb reteg elta-volftasara.
Csak reszben bizonyult sikeresnek az a modszer, melynek soran egy, a gyokerzet
meretenel nagyobbnak feltetelezett monolitot egyben kiern el ve vizzel kimostuk a gyokerek kozill a homokot. Ekkor a gyokerek nagyjabol epek maradtak, de eredeti talajbeli elhelyezkedesuket csak selteni lehetett, inert a vizes gyokerreszek eg -ymashoz
tapadtak, es megszaradasuk utan a vizes allapotban felvett alakjukat ariztek rneg.
A feltaras leghatekonyabb modszerenek a lassie kiasas bizonyult. Ennek soran a
kijelolt tavet kOrbeast-ak, majd a noveny fe1611 homokfalat a regeszeti feltarasokhoz
hason16 ovatossaggal ecsettel elkezdtiik lebontani, A modszer lasstisagat az okozza,
hogy ennel a modszemel is meg kell varni, hogy a homok annyira megszaradjon,
hogy konnyen kiperegjen a gyokerek kozul. Ellenkez6 esetben a vekony gyokerszalak konnyen elszakadhatnak. Ha szernmel lathatoan konnyeclen kipergett a homok
a gyokerek kozill, gyorsitani lehetett a folyamatot er6 alkaImazasaval: tenyerrel vagy
okollel iitogetve, a gyokerek elszakadasa nelkial is el lehetett tavolitani egyszerre nagyobb mennyisegia homokot. A gyokerzet struktiara0.nak dokumentalashoz a lasso
feltaras soran a mar szabadde valt gyokerre8zek elhelyezkedeset a munka kozben is
fel kell jegyezni, nagyobb toveknel pedig gyokerzetbe besztirt hurkapalcikak segitettek a levegobe keriilt gyOkereket eredeti helybkon tartani. Ennek a modszernek az a
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hatranya, hogy csak olyan esetekben alkalmazhata, atnikor a mechanik2i boiygatasra
inkabb a talaj pereg id a gyokerek kortil, es nem a gyoker szakad el. A munka vege
fete a sza.kadas minclen.keppen bekovetkezik, ezert tudataban kell lenni annak, hogy
ezzel a modszerrel a gybkerzet fa alkotOelemeit lehet feharni_ A gyokerfeltarasok e16nye a talajftiroval vett mintak szetvalogatasahoz kepest az, hogy ennel a munkanal a
gyokerreszek faji hovatartozasa adott, mig a talajmintakban egyszerre tobb es nern
feltetlenti azonosithato faj gyokerdarabjai egymas rnellett fordulh.atnak do. A gyokerfeltarasok sorin az evelo gyep leggyakoribb fajait vizsgaltuk, olyan toveket kivalasztva,
ahol az egyes egyedek j6l elkulonithet6k voltak egymastol. Az asis az egyes fajok_nal
olran rnelysegig tOrtent, ahol meg szabad szernrnel gyokerreszek voltak lathatak.
A gyokertorneg elhelyezkedese terepi tanulman.yozAsanak alas& mOdszere a talajmintavetel. Lehet a feiszint451 ffiggalegesen lefele fin -va ismert melysegekbal mintat
venni es ezekbol kivalogatni a gyokerreszeket. Enna a modszernel azzal a problernaval talaikozik a kutata, hogy mine! meiyebh a fu rat, az eszkOz kiemeresenel es vissz_aheiyezeseriel a furat falar61 az aljara pereg a talaj. Ezert mindig a fdroszar elsullyedesi
mertekevel kell jellemezni, bogy a tninta rnilyen rnelybol szarmazik, nern lehet autornatikusan osszeadni a fdromagok hosszat. A rnasik problema az, hogy a lepergett es a
kOvetkezi.i. mintaveteikor kiemelt talaj nern olyan melysegbol es nem olyan mertekben
tartairnaz gyakerreszeket, mint ahogyan az a leperges nelkul varhatO lenne. Ezt Ugy
lehet kivedeni, bogy a mintavev6 eszkozzel furattisztita talajkiemeleseket is kell yegezni, es a falrol lepergett es kiemelt talajt nem kell elernezni, A mintavev6 eszkozok
hasznalatit a talaj szarazsiga, lepergese neheziti. Ez a modszer inkabb nedves talajt
igenyel, Ha az id6jarasi helyzet ehhez kedvezotlen, a talajmintavetel felteteleit beaztatassal lehet javitani. Ehhez vascs6b61 keszialt, 15 cm magas, 12, 15 es 21 cm atmerojii
hengereket hasznaltunk. A hengert a noveryzet -tol minel jobban rnegtisztitott talajfelszinre helyezve kezi er6vel be lehet tekergetni 2-3 cm melysegig, arni elegend6 ahhoz,
bogy a beietoltott viz oldahranyba ne tudjon elfoiyni_ A betekerest megkOnnyiti, ha a
hengerek als6 resze meg van erctesitve (ez megoldhato vasreszelovel is). KiprohLtuk a
perem eiesre koszOrtieset is, de ez kevesbe bizonyult hatekonynak, mint arnikor a perem rucskeis volt, es koronafilreszhez hasonloan rnelyedt a talajba. Vizsgaiataink sor 'an
a hengereket a mintavetelt megel6z6 este teletOltoftilk vizzel, majd at a mintaveteii
nap reggelen megismeteltiik. Niagara a mintavetelekre a delel6t-ti orakban keridlt sor,
addigra a vizsgalt telj es talajszelveny a keno rnertekben atneclvesedett, A beaztatokeretek mindEirom meretben hatekonynak bizonyultak homokon a lnszOn egyarant.
A talajrnintavetel munkaigenyesebb, de pontosabb mOdszere az, arnikor a vizsgalandO novenyta mellett egy nagymeretti talajszelveny keszill, es innen oldalrol tOrtenik meg a talajmintak kiveteie a cdnoveny alai_ A kiiionbOz6 melysegelthol vett mintasorozatokkal jO kep nyerhetii a gyakerzet elheiyezkedeserOl.
A mikorrhizavizsgalatokhoz a mintalcat a gyakerfeltarasok soran gyajtOttilk. Az
elanek latsz6 nedvdits gyokerreszekb6I legalabb 2 cm hosszU darabokat vagtunk ki ollOval, es azonnal alkoholas fixalooldatba helyeztiik. A laborateriumi festest Krjueger-
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mOdszerrel, anilinkekkei vegeztek. Egy mintat akkor tekintettek mikorrhizaltnak, ha a
vizsgalat saran a festett preparatumban fenymikraszkoppal arbuszkulumokat lehetett
kimutatni (Muller et al. 1995, Takacs & Bratek 2006),

Eredmenyek
GyOkerfeltarassal kopcsolotos eredmenyek
A tomOtt filicsomet alkoto fajok (Stipa borysthenica, S. capillota, Koeleria glottal, Festttco vaginata) gyakerzetenek nagy resze a td alatt helyezkeclik a A gyokerszatak egy
resze a felszin alatt fut, valoszinilleg a hajnalban kepzadtS foldalatti harmat felvetelere.
A gy6kerzet f6 tomege a ket Stipa fajnal 40, Koeleria-nal es Fesmea-nal 30 cm melysegig hatol le (Simon & Batanouni 1971).
Deres fenyperje (Kceieria glauco)
E faj fiicsomojanak szerkezete a novekedes saran valtozik, Mintegy 15 centimeteres atmethig a csomO t6mOtt
(1. abra), tova.bbi novekedese soran azonban kozepso reszen az idos hajtasok elpusztulnak, es a flicsomO kOzepen
ures folt Ion letre, ahol nvilt homokfelszin talalhatO, de
mas homoki fajok is megtelepedhetnek benne. Mivel a
Fiatal, ()leg kompaktfenyperje
to novekedese a gy-uril~i alak elerese utan tovabbra is kifele
(Koelerio glouca) csom gyok6rzete...2 32E'rzc: razJ ,
tbrtenik, egy ida utan az eredeti td korben elhelyezked6 kUlonalle f0.csarnokra esik szet. A folyamat evtizedes
idaskalan iatszodik le. A gyuru alaku allapotban kozepen, ahol levelek nem fej16 dnek,
a talaj felszine alatt gyokerek sera. talalhatOk. A talaj felszine alatt futo harmatgyokerek is csak sugariranyban k- ifele nonek, befele nem. A fenyperie feheres gyokereinek
vekonyabb reszeit hornokbunda burkolja.
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A fenyes sas (Carex liparicorpos) gy5kerzete
ket zanaban helyegedik el. Hosszabb es vastagabb gyokersaak a rametekbal kiindulva
melyebbre hatolnak, a gytiktorzsbal kiinduio
velmny szalak petlig egy keskenyebb, Sijrat
szoved6ket lkotnak.

Fenyes sas (Carex liparicarpos)
A gyOktOrzsek 3-5 centimeteres melysegben futnak. Hosszuk a prep nyiltabb reszein 10-15 cm,
surabb gyepben rovidebbek. Novekedesiik 16'Kent egyenes, egyes rameteknel elagazhatnak. tgy
a felszin alatt a sasgyepben a gyoktorzsek sure
halazatot alkotnak. A feltarasok saran egy rametnal talait legnagyobb elagazasszam negyes volt. A
gyakerzet fo tomeget a felszin alatt 5-15 centimeteres melysegben elheiyezkedO, vekony, a gyoktorzsbol kiindulo vor6sbarn a szalakbOl allo sure
szovedek alkotja. A rametekb61 kiindula vastagabb gyokeragak lelutnak 30 cm-ig (2. abra).
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Tovisperje (Tragus racemosus)
A nyaron csirazo C 4 -es novelly fiatal gyokere igen
vekony, gyorsan nO lefele, es let-harom nap alatt
eleri azt a melyseget, ahol a hornok nedvessegtartalrna rneghaladja a 2%-ot. Evert torneges esird•
zashoz az sziikseges, hogy a csapadek a talaj felso,
kritikus reteget iegalabb idolegesen atnedvesitse. 3. citru A tilivisperje (Traps mcernims)gyotersaai nprn haleing he a noveny alatti
Az idosebb gyOkerek egy kuppalast menten rionek
talajreszt, hanern egy kOpzeletbeli kup
oldalra es lefele, a ftiggalegessel 30-45 fokos szeget
pala50 ra tenilnek ra, per;; On:
bezarva (3. abra). Elter6en a siir5 csornos fiivekta
a tovisperje tow alatt a kiap belseje nines gyOkerekkel kitolt -ve. A noveny nOvekedese
erdekes. Egyeves, de even fejladesmenete a klonalis nOvenyekere emlekeztet.
Ma a hely szarnara megfele16 viz- es tapanyagellatottsagii, a noveny a talaj feiszinen
futo oldalhajtasokat fejleszt, rnelyek az anyato kozepetol 3-15 cm tavoIsagra legyokereznek, es ► ij hajtisrendszert kepeznek, Ezek a pszeudorametek ti/jabb oicialegakat
fejIeszthetnek, de sosem visszafele, az oket letrehoz6 egyseg iranyaba. NI /71k gyepreszeken, ahol terbeli kenyszerek nern akadalyozzak az oldalhajtasok fejlodeset, a kiindulasi to altala_ba_n nagyjthol 90 fokos elteresekkel 4 db oldaihajtast fejleszt, a fiatalabb
egysegek pedig harrnat, szinten 90 fokos elteresekkel. Az tij gyokerezesi pontok alatt
a gyOkerzet struktrija az areg gyokerekevei egyezik. Egy arasznyi amen* viragzo
to gyokereinek hossza rnintegy 30 cm, A legnagyobb rnelyseg, ahonnan tOvisperje
gybker elokeriilt, 45 cm,
Hornoki kikerics (Colchicum arenarium)
A noveny Osszel viragzi_k, ebben az allapotaban levelet nern, gyi5kerzetet pedig csak elvetve fejleszt. Tavasszal nonek a levelek, Cs sikeres &ODE, evi megLerrnekenyiiles eseten
a toktermesek is ekkor jelennek meg. Ebben a fejlOdesi stadiurnban fejleszt a novelly
gy6kerzetet, Ennek ethelyezkedese egy olyan ffigg6leges kupp al jellernezhet6, rn elynek
csiaesa a hagytnagumo aljan talalhata, nyilasszage 45 fokos, es belseje is ki van toitve
gyokerek_ka Az el nem agaz6 gyokerek feherek, igen nedvdusak, konnyen szakadnak.
Veg-i.ik kb. 3 cm-es szakaszon csupasz, utana kb. 3 cm-es homokbundas resz talghat6,
fame ismet csupasz a gyoker. A hagyrnagumok itlagos melysege 10 cm. A noveny
eletkoranak elorehaladtaval a gyOkerek hossza, atrneroje es darabszama novekszik_ A
sajatos fejlodesmenet miatt - ha terrneszetwedehrn ok egy populacia attelepitest teszi
szliksegesse - ket olyan icloszak van, arnikor a pekl5nyok nag y biztonsaggal athelyezhetok. Az egyik a viragos allapot, ilyenkor a toveknek altaiaban nines g -yakere, ha
egyes peldanyoknak van, az a kierneleskor feltiinik, es ezeket a helytikon lehet hagyni.
A masik a levelek elszaradasat kovet6 icloszak, amikor a hagyrnagumo mar latszolag
nyugalomban van, am ilyenkor fejleszti a burokleveleken belul az elazO evi az tij hagymagumOt a regi rovasara (Hahn 1985), Ekkor a tOvek a talajon meg megtaialhatOk az
elszaradt levelzet es az esetleges toktermes sajatosan barna szine alapjan.
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Homoki pimp6 (Potentilla arenaria)
A ketszikiiek fOgyOkere altalaban kozel fuggblegesen lefele no, ez alai kivetel ez a faj,
melynek legvastagabb gyokeragai valtozo szOgben nOnek lefele es oldalra. Sziniik barna, a legfiatalabb reszekt61 eltekintve eleg er6sek is, de 30 cm-nel nem hatolnak melyebbre.
Borzas len (Linum hirsuturn)
A gyokerzet feheres vagy halvanybarna, szokvanyos ketszildi fOgyOkerrendszer. Maysege eleri az 50 centimetert. A feltarasok swirl meglepo volt, hogy az egyes, egymashoz kozeli foldfeletti hajtasok kOzOtt semmilyen fOldalatti kapcsolat nines, pedig az
eg-y-edek csoportos megjelenese azt sejtette, hogy klonalis fajr61 van sz6. A vele azonos
term6helyen 616 es hason16 felszini mintazatot mutato farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias) foldfeletti hajtasait a homokban gyOktorzsek kotik ossze.
Elesmosoffi (Chrysopogon gryllus)
A gyokerek — a noveny magyar nevenek megfelel6en fiifelehez kepest meglepoen
erosek. Szinten eh& a csaladban szokasostol, hogy az egyes gyOkeragak tobbszor elagazhatnak, exert ezen filfaj gyOkerzete morfolagiailag inkabb a ketszikiiekere hasonlit. A gyokerek szine halvanybarnat61 drappig terjed. A t6 alatt a talaj tele van gyokerekkel, de az el& az elhaltt61 Open mechanikai szilardsaguk rniatt a foldben nem lehet
megktilonbortetni. A hands novek-v6 esucsa a talajon fekszik, es belole faggolegesen
nanek a gyokerek. Lefele a gyokerek masfel meternel is melyebbre hatolnak, a talaj
felszine alatt nehany centimeterrel sugariranyba szetfuto harmatgyokerek hossza 80
cm is lehet.
Mezei iringo (Eryngiurn campestre)
A viragz6 koni tOveknek vastag es igen melyre hatolo karOgyokere van, mely nagyja1161 fiiggolegesen halad lefele, es helyenkent k6zel rnerolegesen elagazik. A lefele halad6 f6 gyokerag csak lassan vekonyodik, 2 meternel is melyebbre hatol le. Ebben a
melysegben mindig van elegend6 viz, ezert meg a legnagyobb szarazsagban sera lehet
hervadt toveket latni.
BaranypirositO (Alkanna tinctoria)
A gyokerzet alapvetOen lefele nyulo fOgyOkerrendszer, fels6 reszen eleinte gyorsabban, majd lassabban vekonyodik. Mintegy 60 cm melysegig hatol le. Vegz6clese elott a
gyokerag tObbszorosen elagazik. Mika reszenek szine alizarinveros, egeszen a legvekonyabb reszekig. Gyokerfeltarast vegeztem ket olyan peldany eseten is, melyek egymis kozeleben, egy bucka tetejen, annak meredek oldalahoz kozel nottek. A Lefton
natt peldany gyokerzetenek novekedesi iranya es jellege nern tert el a sik felszinen
nottet61, a gyokerzet novekedese nagyjab61 ftiggOleges volt, nern tea el a bucka belseje
feIe (4. abra).
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bugaci nyilt hornoki gyepben elofordulo tobbi erdeslevelu fad: kozOnseges ebnyelvdfri (Cynoglossum a cinale), hornoki
(Onosma arenctria), orvosi atracel
(Anchusa o_fficinalis) es terjOke kigyoszisz
(Echium vulgare) gyOkerzete szinten melyre hatol, a kifejlett novenyek mindig elerik
a homok nedvesebb retegeit.
A

J. c'r' A lAranypirositil

tincroria) gyokere kergenek

Sarkis gamandor (Teucriurn chamaedrys)
Jellegzetes sziner6I ktinnyen felismerheto. A m6tyre
hato16,6bhunrnsen elagath gykikirrandszer hatekoA klonalis noveny setetbarna, fas
nyan el ruclja lard a niivenytvizzel. A lej-ion fejlaild
keragai kusza hal6zatot alkotnak_ A talaj
peldanyok gyOlirzete nem a felszin re merulegesenr
felszine alatti gyOktOrzseligazasokl - il sok
szerg raga)
hanem ffiggiilegesen lefele
esetben 50 cm merlysegbe hato16 gyokerek
indulnak Id. Ezek tObbszorOsen el 'agaznak, de nagyjabol egyiitt futnak le. A fiatal gyokerek halvinydrappok, mintegy 0,2 mm vastag szarlacskakb61 a116 this hal6zatot alkotnak a foldfeletti reszek alatt 5 es 10 cm-es melysegben.
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A mikorthiza vizsgalatok eredmenyei
A feltart fiatal gyokerek felszinen a fajok egy
reszenei hosszabb-riividebb szakaszokon homokbevonatot lehet talalni. Makroszkopikusan
nern danthet6 el, hogy ez mikorrhizakapcsoIat
eredmenye-e, exert az ELTE Novenyelettani
Tanszeken Bugacon gyiljti5t-t mintikbol rnikroszkopos vizsgalatot vergeztek tiblazat).
Ezek az adatok elovi sgalati eredmenynek
tekinthetak. A lists arra utal, hogy erdemes
minden fajt megvizsgatni, Inert valoszinfileg a
homoki gyepben igen alacsony a gornbapartnerrel nern rendeikezO fajok aranya. Szakirodalmi adatok arra is utalnak, hogy a gombapartner egyes esetekben nern a teljes ev sown
aktiv, es ezert nern rnindh mutathat6 ki.

4,47;4

•

I. cblcrar Bawd hornoki gyepbell szarmazo minia
vezikutaris-arbusiku1Sris (VA) rnikorrhizat-

sgE adatai (Muller et al, 1993) alapjan.

A. bugaci nyilt homoki gyepben a nOvenyek
szarnara legerOsebb koriatozo tenyezOket a hornokban eso utan gyorsan elszivarg6 csapadekviz miatti alacsony talajnedvesseg es a napos
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idOben er6sen felmeleged6 felszin jelenti. A tUleleshez ktiliinbozo strategiakat alkalmaznak a novenyek: a tavaszi-6szi efemerek elkertilik a legkedvez6tlenebb iclOszakot,
a szarazsagtiirok pedig vagy hatekony vizgazcialkodassai vagy atmeneti kiszaradassal
veszelik at azt (Kalapos 1989). A cikkben felsorolt nern kiszarado szarazsagtiir6 fajok
mindegyike melyre hato16 gyokerzettel rendelkezik. A lehull6 csapadek az alacsony
szervesanyagtartalrma es rossz kapillaris vizerne16 kepessegii homoktalajon gyorsan a
melybe szivarog, de a fels6 kisza.radt homokreteg megakaddlyozza azt, bogy a 20-30
centimeternel melyebb reszek teljeseakiszaradjanak, ritkaxi csOkken a homok neclvessegtartalma 5% ala. Arnelyik faj ennel mayebbre noveszti gyOkereit, meg egy aszalyos
nyarat is atveszel. Ritkak Bugacon az olyan aszalyok, amikor a nyilt gyepi fajok (pl.
ilyen a homoki pimp6) levelei OsszepondOr&Inek, es szemmellathat6an kiszaradnak.
Ilyen evekben ezek a fajok termest nem erlelnek, hosszu, nagyon forr6 periodusokban pedig el is pusztulhatnak. Az eg), meternel melyebben gyOkerez6 mezei iringonal
ilyen szaradast sosern lehetett megfigyelni.
A szarazsag a maggal szaporod6 fajok eseteben mas problemat is jelent. A kilo& kis gyOkernek gyorsan el kell ernie egy biztonsagos 5-10 centimeteres melyseget,
mielatt egy szarazabb id6szak koszOntene be. Ha ez nern sikeral, a csiranovenyek 1-2
nap alatt szinte nyom nelki.il eltdnnek a gyepb61. Ezert a fajok tobbsege 6sszel vagy
kora tavasszal csirazik, amikor kisebb az eselye a fels6 homokreteg kiszaradasanak. A
csirazas sebessege meghatarozO jelentosegii, ennek tudhato be, hogy az azonos rokonsagi korbe tartozo, szaraz termohelyen 616 fajok magvai nagyobbak, mint a nedvesebb
helyeken 616 rokonaike.
Az akkori bugaci vizsgalatok csak a gyOkerzet szerkezeti eloszlasara tudtak inforrnaciOt szolgaltatni, de arra nem, hogy az egyes, a talajbel kiemelt g -yokerreszek aktivan reszt vesznek-e anyagfelvetelben vagy anyagszallitasb an, vagy csak elhalasuk utan
rogzito szerepiik van. A szaraz homokban az elhalt novenyi reszek lebomlasa evekig
is eltarthat, meg egy novenyt6 kia.sasakor sera lehet biztosan megallapitani, hogy eletben van-e. Ha megis, az el6nek bizonyul6 gyaerreszek funkcjoja kerdeses. A kozvetlenill a gyokernyak alatt elhelyezkedo vastagabb, idosebb resz csak rogzit es szallit,
de az anyagfelvetelben nem vesz reszt, viszont a gyokerzet tomegenek nagy hanyaclat
alkotja. Azt, bogy egy adott novenyegyedhez - vagy an nak egy rametjahoz - mekkora
aktiv felvev6 torneg vagy feliilet tartozik, miiszeres rneressel lehetne megallapitani.
Egy kapacitasmeresen alapul6 rn6dszer kifejlesztese szolgalhat ehhez biztato alapokat
(Rajkai et al. 1995).
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