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A KÉSEI MEGGY (PRUNUS SEROTINA) SARJAK NÖVEKEDÉSI ÜTEMÉNEK 
VIZSGÁLATA ELTÉRŐ ZÁRÓDÁSI VISZONYOK KÖZÖTT 

 
NEMES VIKTÓRIA ERZSÉBET

1,2
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1Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 
2Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet 
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Bevezetés 
Az Észak-Amerikában őshonos kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) hazánkban számos termő-
helyen megjelenő, homoki kultúrerdőkben és természetközeli élőhelyeken tömegesen fellépő 
inváziós növényfaj. 

Első ismert európai megjelenésének adata Párizs környékén 1626-ból ismert. Közel kétszáz 
évig csak díszfaként ültették. Erdőgazdasági hasznosításával a 19. század végén kezdtek el fog-
lalkozni. Napjainkban Európa síkságainak jelentős részén megtalálható, előfordulása nagyjából 
egybeesik a homoki talajok elterjedésével. Parkfásítás mellett hazánkban is próbálkoztak erdő-
gazdasági hasznosításával, főként homokvidékeken. Robbanásszerű terjedése az 1970-es évek 
elején kezdődött és napjainkban is tart (JUHÁSZ 2012).  

Allelopátiás tulajdonságai révén közrejátszik az általa elfoglalt területeken az avar- és hu-
muszképződés felgyorsításában, akadályozza a természetes felújulást, valamint csökkenti az er-
dészetileg hasznosított fafajok hozamát, mindemellett fokozatosan alakítja át az állomány cser-
jeszintjét, majd alsó lombkoronaszintjét, árnyalásával a gyepszintet, hosszabb távon az állomány-
alkotó fák szintjét is. Levele, gallya, kérge és magja mérgező ciánglikozidot tartalmaz (JUHÁSZ 
2004, 2012). 

Növényvédelmi szempontból meghatározó tulajdonságai a madarak útján történő hatékony 
magterjedés, a magoncok tartós árnyéktűrése, az intenzív növekedés és az erőteljes sarjadzóké-
pesség. Utóbbi kettő a tápanyagokat hatékonyan raktározó gyökérzetének köszönhető és az er-
dőállományokban való védekezés szempontjából döntő fontosságú. Egy kifejlett egyed kidön-
tése után igen erőteljes sarjképződésre kell számítani. Vizsgálatunkban a sarjképződés mértékét, 
a sarjak növekedésének ütemét és a sarjak levélfelületének változását követtük nyomon két azo-
nos termőhelyen álló, de különböző fényviszonyok között fejlődő sarj-állomány egyedein. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
Vizsgálatunk során a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetének két erdőrészletében összesen 50 
egyed fejlődési ütemét vizsgáltuk 2017. április 30-a és augusztus 5-e között, két hetes lebontás-
ban. A vizsgálatra kijelölt egyedek ötven százaléka egy tarvágás előtt álló erdőrészletben került 
kijelölésre. Az idős, magszóró kései meggyek kitermelése az erdőrészlet tarvágásával egy menet-
ben, 2017 áprilisában történt. A tarvágással egyidőben további 25 kifejlett, magszóró kései 
meggy egyed kitermelése is megtörtént. A kiválasztott egyedek törzsátmérője átlagosan 12 cm 
volt. Ezek egy szomszédos erdőrészletben, egy idős zárt akácos második lombkoronaszintjében 
álltak. Ebben az erdőrészletben csak a kései meggy egyedeket döntöttük ki, az akácállomány 
megmaradt. A két szomszédos területen visszamaradó tuskókból fejlődő sarjak így egymástól 
nem különböző termőhelyi körülmények között, de egymástól eltérő fényviszonyok mellett fej-
lődtek.  

A zárt állományban kijelölt egyedeket döntése után, jelölő sprayvel fújtuk le a későbbi fel-
ismerés és megtalálás megkönnyítése érdekében (1. ábra), míg a nyílt állományban műanyag ka-
rókat vertünk a talajba, amelyet szintén jelölő sprayvel számoztunk be (2. ábra). 

Kétheti gyakorisággal megszámoltuk az egyes tövekről fejlődő sarjak számát, majd cm pon-
tossággal megmértük a hosszukat. 
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A vegetációs időszak végén, 2017 szeptemberében mindkét vizsgálati területünkről 100-100 
db  levelet gyűjtöttünk. A leveleket – egy rövid préselés után – lapszkenner segítségével digitali-
záltuk, majd szoftveres úton meghatároztuk a levélfelület nagyságát. A két különböző helyről 
gyűjtött levelek átlagos levélfelületét kétmintás t-próba segítségével értékeltük. 

 

 
1. ábra zárt állomány egyede 

 
2. ábra nyílt állomány egyede 

 

Vizsgálati eredmények 
A sarjhajtások számának és méretének alakulása 
Az első terepi vizsgálat idején, április 30-án a zárt állományban lévő tuskókon még nem, vagy 
csak alig kezdődött el a sarjképződés. A sarjak száma a nyár elejéig folyamatosan emelkedett, 
június 10-én már átlagosan 50 db sarjat számoltunk tuskónként. A sarjak száma a nyár folyamán 
nem változott. Az erdőfelújításban található tuskókon a sarjképződés már nagyon korán megin-
dult, április 30-án már átlagosan 26 db sarjat számoltunk tuskónként. A sarjak száma a nyár 
elejéig kismértékű növekedést mutatott, a vegetációs időszak folyamán 32 db/tuskó mennyiség-
ben állt meg (3. ábra). 
 

 
3. ábra A vizsgált tuskókon fejlődött sarjhajtások átlagos mennyisége (db/tuskó) 

 
A sarjak hosszúsága a zárt állomány alatt lévő tuskók esetén tavasszal alig változott. Június 

folyamán egy ugrásszerű növekedést tapasztaltunk, az átlagos hajtáshossz 57 cm-re emelkedett. 
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A növekedés a hónap végén erősen lelassult, a vegetációs időszak hátralévő részében gyarapodás 
alig történt. Ezzel szemben az erdőfelújításban a hajtásnövekedés folyamatos volt, a hajtások 
hosszúsága augusztus 5-én több mint kétszerese volt a zárt állomány alatt fejlődő hajtásokénak 
(4. ábra). 
 

 
4. ábra A vizsgált tuskókon fejlődött sarjhajtások általgos hossza (cm) 

 
Átlagos levélfelület különbsége a két vizsgált állományban 
A zárt állományban gyűjtött levelek átlagos felülete 44,55 cm2 volt. A teljes fényben fejlődő 

sarjakon a levelek felülete kisebb, átlagosan 37,44 cm2. A különbség szignifikáns (p  0,05). 
 
Összefoglalás 
Az akácállomány lombkoronájának árnyéka alatt található tuskók több sarjat hoztak, mint az 
erdőfelújításban lévő teljes fényben lévők. Az árnyékban fejlődő sarjak végig alacsonyabbak vol-
tak, növekedésük később indult meg, és a nyár folyamán erősen lelassult. A teljes fényben fej-
lődő sarjak a vizsgálat végén több mint kétszer hosszabbak voltak az árnyékban fejlődő társaik-
nál, de szignifikánsan kisebb leveleket viseltek. 
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