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Bevezetés 
A XX. század második felében tapasztalt nagymérvű informatikai fejlődés az élet számos 

területe mellett a tudomány módszertanában, munkastílusában, kérdésfeltevésében és 

eszköztárában is változásokat hozott. Az adattároló kapacitás megnövekedésével a biológiai 

kutatások részére is létrehoztak olyan adatbázisokat, amelyekbe a korábban publikált, 

valamint az újonnan felvett adatok összegyűjthetőek, s olyan vizsgálatok rendelkezésére 

bocsáthatóak, amelyek korábban néhány kutató vagy egy kisebb kutatócsoport számára 

elérhetetlen méretű mintát igényeltek (Hennekens & Schaminée 2001, Birney & Clamp 2004, 

Bolser és mtsai. 2012). Köszönhetően a Braun-Blanquet-szemléletű növénytársulástan 

(fitoszociológia, cönológia) évszázados történetének (Braun-Blanquet 1928, Dengler és mtsai. 

2008), nagy mennyiségű cönológiai felvétel készült és került már publikálásra, így ezek 

összegyűjtése és kiegészítése új felvételekkel a vegetációtudománynak is új lendületet adott 

(Mucina & Van der Maarel 1989, Mucina 1997). Ezt testesíti meg a Nemzetközi 

Vegetációtudományi Társaság (IAVS) ’European Vegetation Survey’ nevű munkacsoportja, 

melynek célja a növényzet változatosságát leíró, a növényzetet osztályozó kutatások 

támogatása (Rodwell és mtsai. 1995, Rodwell 1995). Mivel a klasszikus cönológia Közép-

Európában rendelkezik a legnagyobb hagyományokkal, a cönológiai adatbázisok építésében 

az öreg kontinens országai járnak élen, de a világ más részein is alkalmaznak hasonlóan 

extenzív, kvadrátalapú mintavételt a növényzet felmérésére (pl. Rutherford és mtsai. 2012). 

Ma már az európai országok többségében létrejött egy nemzeti adatbázis, amelynek célja, 

hogy az országban publikált növényzeti, fajkompozíciós adatokat könnyen hozzáférhetővé 

tegye a szélesebb kutatói közösség számára (Rodwell 1995, Schaminée és mtsai. 2009, 

Dengler és mtsai. 2011, valamint ld. a Biodiversity & Ecology 2012. évi különszámát). Az 

adatbázis-építésben élen járó országokban a digitalizált felvételek száma meghaladja a 

százezret, Schaminée és mtsai. (2009) becslése szerint pedig az Európában valaha felvett 

cönológiai mintanégyzetek száma 4,8 milliónál is több. Ma már egy kontinensnyi terület 

csaknem minden vegetációtípusából rendelkezésre áll annyi adat, ami alkalmas lehet nagy 

földrajzi léptékű mintázatok kimutatására, beleértve a biogeográfiai jelenségek vagy a 

korábban lokális érvényű megfigyelések általánosíthatóságának vizsgálatát. 

Az adatok könnyebb hozzáférhetősége, az egyre inkább elérhető nagy mintaméret azonban 

újfajta módszertani kihívások elé állította a kutatókat. A felvételek, melyek ugyan nagy 

mennyiségben érhetők el az adatbázisokból, elsődleges forrása igen változatos: egészen 

különböző célból és különböző elméleti háttérrel rendelkező kutatók jegyezték fel őket, 

továbbá térbeli, időbeli és a növényzeti típusok közt vett eloszlásuk is többnyire nélkülözi egy 
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megtervezett, közös alapokon nyugvó mintavétel számos előnyös tulajdonságát (Kenkel és 

mtsai. 1989). A klasszikus statisztikai értelemben véve nem reprezentatív minta korlátozott 

felhasználhatóságára hívta fel a figyelmet Lájer (2007), majd a válaszcikkek számos 

nézőpontból világították meg a kérdést (pl. Økland 2007, Botta-Dukát és mtsai. 2007, Ricotta 

2007, Roleček és mtsai. 2007, Lepš & Šmilauer 2007). Chytrý (2001) kimutatta, hogy a 

klasszikus cönológiai felvételek nem adnak hiteles képet a növényzet egységnyi területre 

vetített valós fajgazdagságáról. Knollová és mtsai. (2005) az adatbázisok rétegzett random 

újramintavételezését ajánlották a minta reprezentativitásának javítására, Michalcová és mtsai. 

(2011) pedig részletesen vizsgálták, hogy a növényzet mely tulajdonságai esetén különbözhet 

az utóbbi módszerrel kapott minta a cönológiában elterjedt preferenciális módon kihelyezett 

kvadrátoktól. A mintába kerülő növényzeti folt megválasztásának módja azonban nem az 

egyetlen tényező, amelyben különbözhetnek a vegetációs adatbázisokban összegyűjtött 

felvételek. Hasonló inkonzisztenciát tapasztalunk abban, hogy a különböző szerzők mekkora 

kvadrátokban készítették felvételeiket (Chytrý & Otypková 2003), az év melyik szakában 

vizsgálták az adott növényzeti foltot (Vymazalová és mtsai. 2014), milyen nevezéktanhoz és 

taxonómiai felfogáshoz igazodtak (Jansen & Dengler 2010), és a fajok tömegességét milyen 

skálán becsülték (Van der Maarel 1979, Podani 2006). Az adatbázisból az adatokat lekérő, 

vagyis a „másodlagos mintavételt” végző kutató szubjektív döntése szükséges ahhoz, hogy a 

fentiek közül pontosan milyen tulajdonságokkal bíró felvételeket von be az elemzésébe, 

valamint az esetleges további torzításokat hogyan próbálja kiküszöbölni. 

Az adatok előkészítése után az elemző módszerek megválasztásán a sor, s ezen a területen 

szintén jelentős újítások történtek az elmúlt évtizedekben. A XX. század második felére 

tehető a többváltozós statisztikai adatfeltárás minimumkövetelménnyé válása a vegetáció 

sokféleségének leírásában (Mucina 1997). A többváltozós adatfeltárás számos 

tudományterületen bevethető eszköztárát az ezredfordulón több módszertani kézikönyv is 

összefoglalta (pl. Podani 1997, Legendre & Legendre 1998), ezek máig állandó referenciaként 

szolgálnak a vegetációkutatók számára. A vizsgálati objektumtól többé-kevésbé független 

eljárások mellett megjelentek olyanok is, amelyek tervezését kimondottan a vegetációkutatás 

terén történő hasznosítás motiválta (pl. Bruelheide 2000, Chytrý és mtsai. 2002a, Tichý és 

mtsai. 2010, Landucci és mtsai. 2015). 

A fentebb vázolt módszertani fejlődést az aktuálisan legmodernebb, a módszertani 

kihívásokkal a körülményekhez mérten legjobban megbirkózó vegetációtipológiák 

megjelenése kísérte. Ezek közül külön figyelmet érdemelnek a cseh (Chytrý 2007, 2009, 
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2011, 2013) és a szlovák vegetációmonográfia kötetei (Valachovič és mtsai. 1995, Jarolímek 

és mtsai. 1997, Valachovič 2001, Kliment & Valachovič 2007, Hegedüšová Vantarová & 

Škodová 2014), amelyek az európai cönológiai adatbázisok legnagyobbjainak statisztikai 

elemzésével készültek. Kisebb volumenű műveket (cikkeket) rendszeres közölnek az Applied 

Vegetation Science, a Preslia, a Tuexenia és a Phytocoenologia folyóiratok. 

A vegetációkutatás új nemzetközi trendjeivel Magyarország eddig csak részben tartotta a 

lépést. Noha a hazai kutatók a módszerfejlesztésben jelentősen hozzájárultak a 

vegetációosztályozás mai eszköztárának kialakításához, az adatbázis-építés és felhasználás 

csak a 2000-es években kapott nagyobb hangsúlyt. A hazai cönológiai felvételek nemzeti 

adatbázisa a CoenoDat, amely 2012-ben 11000 cönológiai felvételt tartalmazott, de a kezelői 

szerint ez csupán az országban rendelkezésre álló felvételszámnak kb. a negyede (Csiky és 

mtsai. 2012). Az északi szomszédainkhoz hasonló, kvantitatív eredményekre alapozott 

monográfiával egyelőre nem büszkélkedhetünk, bár egy sorozat első részének terveiről már 

közlemény is megjelent (Csiky és mtsai. 2009). Magyarországra eddig a mocsárrétekről 

(Botta-Dukát és mtsai. 2005), a félszáraz gyepekről (Illyés és mtsai. 2009) és a 

lösztölgyesekről (Purger és mtsai. 2014) készült országos vagy azon túlnyúló lefedettségű, 

korszerű, kvantitatív megközelítésű osztályozás. A fenti művek az első lépéseket jelentették 

afelé, hogy a hazai növényzeti típusokat elhelyezhessük egy tágabb, nemzetközi 

kontextusban. Bár néhány fontos eredmény már bekerült Borhidi és mtsai. (2012) 

Magyarország növénytársulásait ismertető művébe, a hazai vegetációtípusok többségének 

kutatottsága alacsony fokú, elavult, vagy nincs kellő összhangban a vonatkozó tágabb egység 

nemzetközi értelmezésével. Magyarország vegetációjának megközelítőleg egységes 

módszertanon alapuló, korszerű statisztikai elemzésekkel támogatott revíziója tehát 

meglehetősen időszerű. S mivel a biodiverzitás nemzetközi szintű csökkenésének felmérése és 

lassítása elképzelhetetlen anélkül, hogy a vegetációtípusokat nemzetközileg is konzisztensen 

nevezzük meg, e revíziónak ki kell terjednie a növénytársulások névhasználati kérdéseire, 

vagyis a szüntaxonómiai nómenklatúrára. 

A magyarországi szüntaxonómiai felfogás egyik legnagyobb elmaradása talán az üde (vagy 

mezofil) rétek1, vagyis az Arrhenatheretalia rend feldolgozottsága terén tapasztalható a többi 

                                                             
1 A magyar nyelvben a „rét” szó több jelentéssel bír. „Mocsár”, „réteg” és „rész” jelentések mellett a népi 
élőhelyosztályozásban az olyan füves területet jelöli, amelynek termése lekaszálható, szénaként értékesíthető, 
ugyanakkor különbözik a „föltétlen legelőtől”, amely kizárólag legeltetéssel hasznosítható (Bokor 1897, Paládi-
Kovács 2001, Molnár 2011, Molnár Zs. in litt.). A biológiai-természetvédelmi-növénytani szempontú 
tipológiákban a kaszálókon kívül rétnek nevezik a lágyszárúak (főleg pázsitfű- és palkafélék) zárt, összefüggő 
állománya uralta élőhelyeket (pl. „erdőspusztarét”, „lejtősztyepprét”, „angolperjés rét”, „franciaperjés rétek”, 
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közép-európai országhoz képest. Míg másutt a mezofil rétek folyamatos kutatás tárgyai voltak 

az elmúlt században (Jurko 1968, 1974, Ellmauer & Mucina 1993, Chytrý 2007, Janišová és 

mtsai. 2007, Hegedüsová Vantarová & Škodová 2014, Stančić 2000), Magyarországon 

kimondottan kevés olyan publikáció jelent meg, amely eredeti felvételanyag elemzése alapján 

hozott volna megállapításokat erről a vegetációtípusról (példák a kivételek közül: Juhász-

Nagy 1959, Máthé & Kovács 1960, Lájer 2002), és ezek a munkák is csak egy-egy szűkebb 

tájegység több gyeptípusának taglalása között tárgyalják az Arrhenatheretalia társulásait. 

Országos kitekintést csak kétségtelenül nagy terepi tapasztalattal és szakirodalmi ismeretekkel 

rendelkező szerzők tollából született, de cönológiai tabellákat és kvantitatív elemzéseket 

nélkülöző művekből (Soó 1971, 1973, Kovács 1995, Borhidi & Sánta 1999, Borhidi 2003, 

Borhidi és mtsai. 2012) kapunk. A vegetációtípus viszonylagos elhanyagoltságára részben 

magyarázatul szolgálhat az a tény, hogy a gyertyános-tölgyes, bükkös és fenyves növényzeti 

zónák, amelyek irtásain kaszálás vagy legeltetés hatására a mezofil rétek kialakulása a 

legjellemzőbb, az ország teljes területéből sokkal nagyobb részt foglalnak el a többi közép-

európai országban, mint Magyarországon, ahol csak a Dunántúl és az Északi-középhegység 

csapadékosabb részein találhatóak meg. A Kárpát-medencében a kiterjedt szubkontinentális 

tölgyes és erdőssztyepp öv klimatikusan alkalmatlan a mezofil rétek kialakulása számára, itt 

legfeljebb fajszegény, jellegtelen állományai fordulnak elő lokális tápanyagfeldúsulás és 

megfelelő talajvízellátás nyomán (Ellmauer & Mucina 1993, Borhidi 2003). Viszonylagos 

visszaszorultságuk ellenére az ország egyes részein a mezofil rétek nagyon is fontos szerepet 

töltenek be gazdasági szempontból mint a külterjes állattartás értékes takarmányforrásai 

(Szemán 2003, Vinczeffy 2006, Bajnok 2011). Emellett számos védett növény- és állatfaj ma 

a mezofil gyepeken találja meg legfontosabb élőhelyét Magyarországon (Borhidi & Sánta 

1999, Haraszthy 2014). Az extenzív gazdálkodás visszaszorulásával azonban országos, sőt, 

Európa-szintű jelenség a korábban kaszálóként vagy legelőként hasznosított állományok 

átalakulása, ami a felhagyást követő cserjésedésnek vagy – rosszabb esetben – beszántásnak 

köszönhető (Kelemen 1997, Molnár és mtsai. 2008a, 2012). A területük jelentős 

visszaszorulása miatt a mezofil rétek az Európai Unió „Natura 2000” ökológiai 

területhálózatában védendő élőhelyek közt szerepelnek (6510 és 6520 kódú élőhelyek, 

Haraszthy 2014). 

                                                                                                                                                                                              
Borhidi 2003; „hegyi kaszálórétek”: Haraszthy 2014), amelyek többnyire kaszálóként, de legelőként is 
funkcionálhatnak. A dolgozatomban az utóbbi értelmezéshez tartom magam, és a kaszálókon kívül a „rét” szót 
használom azokra a zárt gyepekre is, amelyek aktuális hasznosítása lehet ugyan a legeltetés, de 
fajkompozíciójuk és dinamikájuk szempontjából mégis a kaszálókkal rokonok. Ahol a kezelési módnak kiemelt 
jelentőséget tulajdonítok, ott erről külön említést teszek. 
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Doktori kutatómunkám célja, hogy átfogó képet nyújtsak a mezofil rétek Magyarországon 

előforduló típusairól, valamint hozzájáruljak az adatbázisokon alapuló cönológiai elemzések 

módszertanához. A disszertációm tudományos eredményeit ezért három részben ismertetem. 

Az első részben bemutatok egy újramintavételezési módszert, amely az adatbázisokból lekért 

cönológiai minták reprezentativitását hivatott javítani. Ezután egy olyan vizsgálatról írok, 

amely egy tipikus numerikus szüntaxonómiai elemzés során meghozandó döntéseknek az 

osztályozás kimenetelére gyakorolt hatását hasonlítja össze. A harmadik, legterjedelmesebb 

részben pedig a hazai mezofil rétek kvantitatív alapon készített osztályozását és revideált 

szüntaxonómiáját közlöm. 
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I. rész – Heterogenitással kötött újramintavételezés 

Bevezetés 
A növénycönológiai adatbázisok rendszerint számos publikációból és személyes 

gyűjteményből származó felvételt egyesítenek. Ezek az adatforrások különbözhetnek a 

reprezentált vegetációtípust és földrajzi területet, valamint a mintavétel célját tekintve is, 

melynek gyakori következménye, hogy a belőlük felépített adatbázisban egyes területeket és 

élőhelyeket sok, míg másokat aránytalanul kevés felvétel képvisel. Félő, hogy az ilyen 

adatbázisokból nyert, torzító mintán végzett elemzések a túlreprezentált területek és 

vegetációtípusok mintázatait a valósnál erősebbnek, míg más jelenségeket a kelleténél 

gyengébbnek mutatnak (Roleček és mtsai. 2007). Knollová és mtsai. (2005) javaslata szerint 

rétegzett újramintavételezéssel az adatbázisokból származó minták reprezentativitása 

javítható. A módszer lényege, hogy a mintát egy háttérváltozó hasonló értékei szerint 

csoportokra („rétegekre”) osztjuk, majd minden csoportból azonos számú mintaelemet (azaz 

cönológiai felvételt) választva kapjuk meg azt a részmintát, amely már alkalmas az 

elemzésekre. A felvételek csoportosítását (rétegezését, sztratifikációját) egy olyan változó 

szerint kell végezni, amely feltehetően hatással van a fajkompozícióra, és amelyre nézve a 

felvételek eloszlása a mintában javítandó. Így elérhető az, hogy az azonos rétegbe sorolt, 

vagyis valamilyen, biológiailag releváns háttérváltozó tekintetében hasonló felvételek 

csoportjaiból azonos számú felvétel kerüljön az elemzésbe. Mivel az egymáshoz térben közeli 

felvételek fajkompozíciója hasonló, a földrajzi koordináták alkalmasak a fajkompozíciós 

változatosságot hatékonyan felosztó sztratifikáció elvégzésére. 

A rétegzett újramintavételezés után kisebb, de egyenletesebb lefedettségű részmintát kapunk, 

mivel a mintában több felvétellel reprezentált típusokból ugyanannyi felvételt választunk ki, 

mint a ritkább típusokból. Ez kedvező a mintázatelemző kutatások számára, amilyen a 

vegetációosztályozás is, hiszen ezek célja a minta változatossági tartományának felderítése, 

szemben az ún. paraméterbecslési típusú elemzésekkel (Kenkel és mtsai. 1989). Hogy 

ténylegesen mennyit javul azonban a reprezentativitás, az nagyban függ a minta 

sztratifikációjának módjától, vagyis annak a változónak a megválasztásától, amely 

segítségével a felvételeket csoportosítottuk (Knollová és mtsai. 2005). Természetesen a 

növényzetet befolyásoló tényezőkről szerzett előismereteinket felhasználhatjuk a sztratifikáló 

változó kiválasztásához, de ez is szubjektív döntést igényel. 

Feltételezhető, hogy az élő közösségek mintázatait feltáró vizsgálatokban a minta 

sztratifikációja sikeresebben és kevésbé szubjektív módon lenne elvégezhető közvetlenül a 
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fajkompozíciós adatok, mint külső háttérváltozók alapján. Knollová és mtsai. (2005) két 

módszert javasoltak a fajkompozíció szerinti sztratifikációra: az indikátorértékek és az eredeti 

minta numerikus klasszifikációjával kapott csoportok használatát. Ugyanakkor az 

indikátorrendszerek, az osztályozásban alkalmazott adattranszformációk, hasonlósági 

indexek, osztályozó algoritmusok kiválasztása továbbra is önkényes döntés marad. 

A sztratifikáció során a rétegeket igyekszünk úgy meghatározni, hogy azok maximalizálják a 

felvételek rétegek közti, és minimalizálják az azokon belüli változatosságát. Az optimális 

sztratifikáló változó megtalálásának fent említett nehézségei miatt a rétegek belső 

heterogenitása még mindig jelentős lehet, melyekből random részmintát véve a ritkább 

típusok ismét viszonylag ritkák, a gyakori típusok viszonylag gyakoriak maradnak. Nagy 

hasznát vehetnénk egy olyan újramintavételi módszernek, amely nem igényli a minta a priori 

sztratifikációját, és amely nem véletlenszerűen választja ki a felvételeket, hanem az eredeti 

minta felvételek közti heterogenitásának megőrzésével csökkenti a túlreprezentált típusokba 

tartozó felvételek számát. 

Egy ilyen módszert javasolt Feoli & Feoli Chiapella (1979), majd osztályozási céllal 

alkalmazott Feoli & Lagonegro (1982). Ez az eljárás a mintában a felvételeket a teljes 

eltérésnégyzet-összeghez való hozzájárulásuk szerint rangsorolja, majd a legnagyobb 

hozzájárulásúakat választja ki. Használhatóságát azonban három fontos tulajdonsága 

korlátozza: 1) az eltérésnégyzet-összegen alapuló megközelítés nem engedi más mérőszám 

használatát a rétegen belüli heterogenitás kifejezésére; 2) a felvételszelekció az atipikus, 

kiugró elemeket (’outlier’-eket) előnyben részesíti; 3) csak olyan adatbázisokon 

alkalmazható, amelyek több fajt tartalmaznak, mint felvételt. 

A nagyobb mintából kisebb, maximális heterogenitású részhalmaz kiválasztásának igénye 

nem csak a cönológia, hanem a konzervációbiológia területén is felmerült, ahol a sok 

lehetséges, védendő faj vagy populáció közül a genetikailag egymástól legtávolabb állók 

érdemelnek kiemelt figyelmet. Pavoine és mtsai. (2005) több módszert is összehasonlítanak, 

amelyek célja a fajok rangsorolása genetikai izoláltságuk szerint kladogramok alapján, és 

bevezetnek egy új, ún. „eredetiség” (’originality of species’) indexet erre a célra. Ezeknek az 

indexeknek a hátránya azonban ugyanaz, mint amit Feoli & Feoli Chiapella (1979) 

módszeréről elmondhattunk: előnyben részesítik a kiugró elemeket, ezzel a vegetációs 

mintákra nem alkalmazhatóak kritika nélkül. 
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Ebben a fejezetben bemutatok egy új módszert, amelynek a neve heterogenitással kötött 

véletlen újramintavételezés (’heterogeneity-constrained random resampling’, HCR), és amely 

alkalmas egy reprezentatív részminta kiválasztására egy torzító cönológiai mintából a 

felvételek fajkompozíciója alapján. A neve arra utal, hogy nagyszámú, véletlen részmintát 

vizsgál meg, és azt az egyet választja ezek közül, amely a heterogenitás iránti 

követelményeknek a legjobban megfelel. A módszer működését szimulált és valódi 

cönológiai adatsorokon mutatom be. 

Módszerek 

A HCR módszer 

Az új módszer a random újramintavétel heurisztikus, heterogenitás iránti kötöttséget 

tartalmazó változata. A kezdeti lépésben meghatározzuk, hogy hány felvételre van 

szükségünk a mintából. Elméletileg egy S felvételt tartalmazó mintából s felvételt S!/(s!(S-s)!) 

számú ismétlés nélküli kombinációban lehet kiválasztani. Ezek egy része a minta teljes 

változatosságának csak kis hányadát képviseli, így nem elégíti ki a maximális heterogenitás 

iránti elvárásunkat (Kenkel és mtsai. 1989, Roleček és mtsai. 2007). Az új módszer előre 

meghatározott N alkalommal vesz véletlen részmintát a mintából, s mivel a felvételeknek egy 

relatíve heterogén részhalmazát keressük, ezeket a részmintákat csökkenő heterogenitás 

szerint rangsorolja. A heterogenitás mérőszáma a felvételpárok közti disszimilaritások átlaga, 

a disszimilaritási index az adattípust és a felhasználás célját figyelembe véve tetszőlegesen 

választható. A legheterogénebb részminta várhatóan az lesz, amely a minta teljes 

változatossági terjedelmének „szélein” lévő felvételeket, különösen a „kiugró” felvételeket 

tartalmazza. A legmegfelelőbbek azonban mégsem ezek, hiszen nem tartalmazzák az egész 

mintára nézve tipikus felvételeket, amikre szintén szükségünk van. Ennek korrigálása 

érdekében egy újabb rangsorolásra van szükség, ezúttal a kiválasztott felvételek között 

számolt disszimilaritásértékek (vagyis az egy mintára számolt disszimilaritási mátrix) 

növekvő varianciája szerint. Ebben a rangsorban azok a részminták, amelyek kiugró 

felvételeket tartalmaznak, aligha kerülnek a lista elejére, hiszen az extrém fajkompozíciójú 

felvételek beválogatása növeli a párok közti disszimilaritások varianciáját. Ezzel szemben 

alacsony rangszámot kapnak – egyrészt – olyan részminták, amelyekben a felvételek csak a 

minta teljes változatosságának kis töredékét reprezentálják, hiszen ha a disszimilaritások 

kicsik, a varianciájuk is kicsi. Másrészt, szintén a rangsor elején lesznek azok a részminták, 

ahol a páros disszimilaritások egymáshoz hasonlóan nagyok. Ezután a két rangszámot (a 

disszimilaritások átlaga és varianciája alapján kapottat) részmintánként összeadjuk, majd az 

összegek szerint újra növekvő sorba rendezzük a részmintákat. Az új rangsor elején várhatóan 
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egy olyan részminta áll majd, amelyben a felvételek közti disszimilaritások átlagosan nagyok, 

de nagyjából hasonló értékűek, tehát a felvételek közel egyenletesen fedik le a minta teljes 

változatossági tartományát. A módszer egyaránt alkalmazható közvetlenül egy sztratifikáció 

nélküli mintára, de kombinálható sztratifikációval is, ez esetben a rétegen belüli random 

újramintavételt helyettesíti. A módszer ingyenesen elérhető a Juice nevű cönológiai adatbázis-

kezelő és adatelemző programból (Tichý 2002), valamint az R statisztikai szoftver vegclust 

nevű csomagjából (De Cáceres és mtsai. 2010). 

A módszertesztelés elméleti háttere 

A cönológiai minták esetében „reprezentativitásnak” vagy „ökológiai relevanciának” nincs 

objektív mérőszáma, ezért nehéz annak a kimutatása, hogy egy új mintavételi módszer 

ténylegesen mennyivel jobb a korábbi eljárásoknál. Emiatt a HCR módszert ismert 

struktúrájú, szimulált adatsorokon teszteltük. Ehhez pontmintázatokat generáltunk, s ezeket 

úgy értelmeztük, mint metrikus ordinációs diagramokat, amelyeknek első két tengelye 

pontosan leírja a minta objektumok közti változatosságát, a pontok közti távolságok pedig 

arányosak az objektumok közti disszimilaritásokkal. Ha feltételezzük, hogy a növényzet 

folytonos változatosságot mutat, akkor a lehetséges fajkompozíciók száma nagyon magas, 

elméletben az ordinációs tér minden egyes pontjának megfeleltethető egy. Az összes 

lehetséges fajkompozíció alkotja a statisztikai alapsokaságot (statisztikai populációt) az 

ordinációs térben, amelynek egy részhalmazát képzik a mintában megvalósult felvételek (az 

ordinációs tér bizonyos, kiválasztott pontjai). Ilyen módon különböző adatstruktúrájú minták 

szimulálhatóak megfelelő ordinációs pontmintázatok generálásával. Például egy sűrűn 

aggregált pontmintázat olyan mintát szimulál, amely hasonló vegetációtípusok felvételeiből 

áll. Ezzel szemben egyenletesen elhelyezkedő pontok rétegzett vagy egyenletes mintavétellel 

gyűjtött adatokat reprezentálnak. 

Ezt a gondolatmenetet követve különböző struktúrájú mintákat szimuláltunk a kétdimenziós 

tér egy véges szeletén, azaz egy „ablakban”. A mintákból véletlenszerűen és a HCR 

módszerrel részmintákat vettünk, sztratifikáció alkalmazásával és anélkül is. Az 

újramintavételi eljárások kimenetelét a Ripley-féle K-függvénnyel értékeltük (Ripley 1977, 

Fortin & Dale 2005). Ez a függvény egy pontmintázat véletlenszerűségét számszerűsíti 

azáltal, hogy becslést ad egy bármely ponttól r távolságra lévő pontok számára (K). Random 

mintázat esetén a K értéke az r növekedésével exponenciálisan nő. Aggregált pontmintázat K-

függvénye a random eseténél magasabban, szegregált vagy szisztemtikus esetben annál 

alacsonyabban halad. A szimulációnkban feltételezzük, hogy a statisztikai sokaságot az ablak 
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összes pontja alkotja, míg a ténylegesen kiválasztott pontok halmaza (vagyis a megjelenített 

pontmintázat) egy ebből vett, többé-kevésbé torzított minta. A célunk, hogy ebből a mintából 

egy olyan részmintát kapjunk, amely az egész statisztikai populációra, vagyis az egész ablakra 

nézve reprezentatív. Nyilvánvalóan a véletlen szelekció egy megfelelő módszer a 

reprezentatív minta megszerzéséhez, és az így vett minta átlagos random részmintája szintén 

reprezentatív az ablakra nézve. Ezzel szemben egy nem-random minta az alapsokaság torz 

reprezentációja, és az újramintavétel célja, hogy csökkentse ezt a torzítást. Mivel ez úgy 

érhető el, hogy olyan részmintát keresünk, amelyben a mintaelemek (pl. a tér pontjai, a 

vegetációból vett felvételek) egyenletesebb eloszlást mutatnak, mint az eredeti mintában, 

továbbá tudjuk, hogy a random szelekció a folytonos alapsokaság reprezentatív mintáját adja, 

kézenfekvő megoldásnak tűnik annak a tesztelése, hogy vajon a különböző szerkezetű 

mintákból különböző eljárásokkal vett részminták a véletlen pontmintázatokra jellemző 

tulajdonságokat mutatják-e. Mivel a Ripley-féle K alkalmas pontmintázatok 

véletlenszerűségének tesztelésére, a random minták random részmintáinak átlagos K-értékei 

jó referenciaként használhatóak az azonos ablakból vett, nem-random minták részmintáinak 

megítéléséhez. 

Mesterséges pontmintázatok 

A HCR módszer működését először egyszerű, aggregált pontmintázatokon teszteltük. A 

pontmintázat 350 pontból állt, melyek öt csoportot alkottak, egy csoportba átlagosan 70 pont 

tartozott. Vizuálisan összehasonlítottuk a HCR módszer 1000 ismétléses futtatása során kapott 

részminták rangsorának bizonyos pozícióin lévő szelekciókat. 

A következő teszthez három pontmintázatot állítottunk elő, ezek az aggregáltság különböző 

fokait képviselik (1. ábra). Az első egy egyszerű, random pontmintázat, amely 180 véletlen 

koordináta kiválasztásával jött létre egy 500×1000 pont méretű ablakon (1a. ábra). A második 

pontmintázat úgy készült, hogy a 180 koordinátához visszatevéses mintavétellel 

hozzárendeltük a 180 pontot (1b. ábra). Így lettek olyan koordináták, amelyeket többször is 

kiválasztottunk, de olyanok is, amelyekhez egy pont sem került. Az átfedő pontok azonban 

nem realisztikus esetet modelleznek, hiszen a növényzetben a teljesen azonos fajkompozíciójú 

foltok rendkívül ritkák, ezért az átfedő pontokat a koordinátájuk közelében, egy új pozícióba 

mozdítottuk. Az új koordináta helyét egy kétdimenziós normális eloszlással jelöltük ki, 

melynek átlaga az eredetileg választott koordináta volt, a szórása pedig SD = 5 pont. Így egy 

olyan pontmintázatot kaptunk, amelyben többé-kevésbé azonos méretű csoportosulások 

vannak. A harmadik pontmintázat az előzőtől a csoportosulások méretében különbözik (1c. 
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ábra). A pontok koordinátákhoz való hozzárendelése során a priori valószínűségeket adtunk 

meg a törött pálca eloszlásnak (Legendre & Legendre 1998) megfelelően, így bizonyos 

koordináták nagyobb kiindulási eséllyel szerepeltek a visszatevéses szelekcióban. Ezzel a 

harmadik pontmintázatban nagyobb különbségek adódtak a csoportosulások méretei közt, 

amely jobban megfelelt a valóságos növényzeti mintáknak. 

 

1. ábra. Példa az alkalmazott mesterséges pontmintázatokra  

Az újramintavételi módszerek összehasonlítása 

A három mesterséges pontmintázatot négy újramintavételi módszernek vetettük alá (1. 

táblázat). A sztratifikációt is tartalmazó eseteknél az ablakot a hosszabb oldala mentén kilenc 

egyenlő sávra osztottuk (1. ábra). Az újramintavételezésben 90 pontot választottunk ki, 

sztratifikáció esetén ez sztrátumonként tíz-tíz pontot jelent. Mind a rétegek, mind a 

kiválasztott pontok számáról önkényesen döntöttünk. A HCR módszer alkalmazásakor a 

pontpárok közti euklidészi távolságot használtuk a heterogenitásra vonatkozó számításokhoz. 

Sztratifikáció esetén rétegenként 100 ismétlést futtattunk a legalkalmasabb szelekció 

megtalálásához, míg sztratifikáció nélkül az ismétlések száma 10000 volt. 
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1. táblázat. A mesterséges pontmintázatokon alapuló tesztben használt adatstruktúrák és 

mintavételi sémák és a pontmintázatok aggregáltságai 

Aggregáltság 

mértéke 
Véletlenszerű  

Hasonló méretű 

csoportok 
 

Eltérő méretű 

csoportok 

Sztratifikáció igen nem 

Újramintavételi 

módszer 
HCR random 

 

A kiválasztott pontokat jelöltük a kiindulási pontdiagramon. Mind a négy részmintára 

kiszámoltuk a Ripley-féle K-függvényt, amely során a szegélyhatás okozta torzítást az 

izotrópikus módszerrel (Ripley 1988) korrigáltuk. Az újramintavételt és a K-függvény 

kiszámolását 100 alkalommal végeztük el. Az átlagos K-értékeket a random mintából vett 

random részmintákra számolt értékek 2.5%-97.5%-os kvantiliseivel, illetve különböző 

újramintavételi módszerek közt egymással összevetve, vizuálisan értékeltük. 

Példa valós adatokon 

A HCR módszer működését egy eredeti, cönológiai adatsoron is szemléltetem. A 35 felvétel 

dél-dunántúli, mezofil gyepeken készült, 25 m2-es kvadrátokban, a Braun-Blanquet-féle 

preferenciális módszertan szerint. A felvételek közt három réttípus ismerhető fel, ezek 

részesedése azonban különböző: 

(1) kaszált és mérsékelten legeltetett rétek tápanyagban gazdag talajon (25 felvétel); 

(2) intenzíven legelt, szárazabb és tápanyagban szegényebb talajú, dombvidéki rétek 

(5 felvétel); 

(3) intenzíven legelt, nedvesebb és tápanyagban gazdagabb talajú, síksági gyepek (5 

felvétel). 

A felvételpárok közt a Jaccard index komplementjével kiszámoltuk a disszimilaritási 

értékeket, majd főkoordináta-analízis (PCoA) ordinációt végeztünk (Legendre & Legendre 

1998). Ezután az adatsort újramintavételeztük, egyszer véletlenszerűen, egyszer a HCR 

módszerrel. A 10 felvételt tartalmazó részmintákat a fentebb kiszámolt disszimilaritások 

felhasználásával és a PAM (’partitioning around medoids’, Kaufman & Rousseeuw 1990) 

nem-hierarchikus módszerrel három csoportra osztottuk. A felvételeket mutató ordinációs 
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diagramon feltüntettük az osztályozásokat annak megítélése érdekében, hogy az eredeti 

adatsor mintázatai mennyire maradtak felismerhetőek az újramintavétel után. 

A számolásokat az R statisztikai szoftverrel (R Core Team 2014) végeztük a vegan (Oksanen 

és mtsai. 2013), spatstat (Baddeley & Turner 2005) és a cluster (Maechler és mtsai. 2013) 

csomagok felhasználásával. 

 

 

2. ábra. Random szelekciók a HCR módszer szerinti rangsor különböző pozícióin – A szürke 

pontok öt vegetációtípus cönológiai felvételei reprezentálja. Az öt-öt fekete pont egy-egy 

random szelekció. 

 

 

 

Eredmények 
A 2. ábrán olyan random részmintákat láthatunk, amelyek a heterogenitás és variancia 

összegzett rangszámai szerinti sorrend különböző pozícióiba kerültek. A legjobb részminta 
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mind az öt pontcsoportból tartalmaz egyet, míg a rosszabbakban egyre inkább megfigyelhető 

valamelyik pontcsoport túlreprezentálása. 

A 3. ábrán a különböző aggregáltságú pontmintázatok és a belőlük különböző módszerekkel 

vett részminták Ripley-féle K-függvényei láthatóak. Amikor a pontmintázat teljesen random 

volt (3a. ábra), az összes újramintavételi módszer görbéje közel került egymáshoz. A HCR 

módszerrel kapott részminták esetén egy enyhe, regularitás irányába mutató trend ugyan 

feltűnik, de ez nem tér el szignifikánsan a random esettől. Az egyenletesen aggregált 

pontmintázat esetén (3b ábra) a becsült K-értékek jellemzően magasabbak voltak a 

referenciaértékeknél. A legmagasabb értékeket a sztratifikáció nélküli random 

újramintavételezés adta, ennél mind a sztratifikáció, mind a HCR módszer közelebb vitt a 

referenciaértékekhez, sőt, a két eljárás kombinált alkalmazásával a reprezentatív minta 

tulajdonságaitól szignifikánsan nem különböző részmintát is sikerült előállítani. Ugyanakkor 

egyenetlenül aggregált pontmintázatból minden vizsgált módszer erősen aggregált részmintát 

adott, noha mind a sztratifikáció, mind a HCR módszer kis mértékben javított az eredményen 

itt is. 

A torzított reprezentativitású, gyepi adatsor példája (4. ábra) azt mutatta, hogy véletlen 

újramintavételezés után a klasszifikáció nem ismerte fel az adatsor legfontosabb mintázatait, 

mert a túlreprezentált 1-es típust kettéosztotta, míg a másik két típus felvételeit összevonta. 

Ezzel szemben a HCR módszerrel végzett újramintavétel adatsorán a típusokat helyesen 

különböztette meg az osztályozó módszer. 

 

3. ábra. A véletlenszerű (a), a hasonló méretű csoportosulásokat (b) és az eltérő méretű 

csoportosulásokat (c) tartalmazó pontmintázatokon végrehajtott újramintavételezések Ripley-
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féle K-függvényei – Minél magasabban futnak a görbék, annál aggregáltabb a pontok 

helyzete, míg az alacsonyan futó görbe szisztematikus elrendezésre utal. 

 

4. ábra. A három réttípust reprezentáló 35 cönológiai felvétel főkoordináta analízise – A 

random és a HCR módszerrel kiválasztott 10-10 felvételt és három csoportra történő 

osztályozásukat fekete telt szimbólumok jelölik.  

Diszkusszió 
A HCR módszernek számos előnye van az eddig használt, random újramintavétellel szemben 

(Knollová és mtsai. 2005, Haveman & Jansen 2008). Habár a minta „jóságának”, 

reprezentativitásának nincs objektív mérőszáma, a mintán belüli redundanciát érdemes 

újramintavételi módszerekkel csökkenteni, különben az elemzés eredményeiben torzítást 

tapasztalunk. Az újramintavétel nélküli adatsorok elemzésekor olyan mintázatok tűnhetnek 

fontosnak, amelyek valójában csak a minta túlreprezentált részeire jellemzőek, de a teljes 

alapsokaságra nem. Ez a probléma tulajdonképpen megegyezik azzal, amit a kísérletes 

vizsgálatokban pszeudoreplikációnak hívunk (Hurlbert 1984). A 2. ábra bemutatta, hogy 

bizonyos részminták rosszul reprezentálják az alapsokaságot, és ezeket a HCR módszer képes 

azonosítani és helyettük alkalmasabb részmintákat elfogadni. 

Az újramintavételi módszereket egzakt módon is értékeltük mesterséges pontmintázatok 

Ripley-féle K-függvényei és reprezentatív referenciaesetek segítségével. Mind a sztratifikáció, 
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mind a heterogenitás iránti megkötések hasznosnak bizonyultak a minta egyenetlenségeinek 

csökkentésében, noha az eljárások tényleges sikere a minta aggregáltságának (vagyis 

torzítottságának) függvényében változott. Amikor a minta véletlenszerű eloszlást mutatott, a 

vizsgált módszerek hasonló és korrekt eredményt adtak (2. ábra). Amikor a pontok hasonló 

méretű csoportokat alkottak, a sztratifikáció és a HCR módszer is javította a 

reprezentativitást, sőt, a kettő kombinált alkalmazásával kapott részminták mutatói a 

referenciaeset konfidencia intervallumán belülre kerültek. Eltérő méretű pontaggregációk 

esetén a HCR módszer önmagában nem hozott szignifikáns javulást a random 

újramintavételhez képest, a sztratifikáció azonban egyedül is hatásos maradt. Ugyanakkor a 

legjobb eredményt itt is a sztratifikáció és a HCR módszer kombinálásával értük el. 

Az eredmények alapján javasoljuk a sztrátumon belüli egyszerű random újramintavétel 

helyett több véletlen részminta kiválasztását, majd a heterogenitási megkötések alapján a 

legreprezentatívabb részminta azonosítását. Az elemzés további részeiben ezt a részmintát 

kell felhasználni. A HCR módszer legnagyobb előnye, hogy bizonyos esetekben egy torzított 

mintából is képes olyan részmintát venni, amely a reprezentatív mintából vett reprezentatív 

részminta tulajdonságait hordozza. Ugyanakkor a kiindulási minta erős torzítása nem 

távolítható el a HCR módszerrel. Az adatbázisból teljesen hiányzó vegetációtípusok és 

területek miatti torzítást egyik újramintavételezési módszer sem képes korrigálni, ezek a 

hiányosságok csak új adatok gyűjtésével kezelhetőek. 

A HCR módszer előnye, hogy nem igényli az adatbázis előzetes sztratifikációját. A megfelelő 

változók szerint rétegzett minta ugyan segíti a működését, a sztratifikáció mikéntjének 

megválasztása egyúttal a szubjektivitás okozta torzító hatással terheli az elemzést (Knollová 

és mtsai. 2005), továbbá a sztratifikációra legalkalmasabb háttérváltozók kellően pontos 

értékei nem mindig állnak rendelkezésre. Mégis, a HCR módszer hatékony sztratifikációval 

együtt alkalmazva adta a legjobb eredményt. A földrajzilag nagy lefedettségű vizsgálatok 

esetén a térbeli autokorreláció rendszerint hat a fajkompozícióra (Legendre 1993, Nekola & 

White 1999). Mivel a legtöbb esetben valamiféle ismerettel rendelkezünk a felvételek 

lokalitásaira vonatkozóan, a földrajzi információ jó kiindulási alap lehet a HCR 

újramintavételhez. A rétegek definiálásának másik lehetősége a numerikus klasszifikáció. Ez 

különösen akkor lehet jó megoldás, ha a sztrátumok meghatározásához (vagyis az 

osztályozáshoz) ugyanazt a disszimilaritási indexet használjuk, amelyet a HCR módszerben a 

részminták heterogenitásának kifejezéséhez. 
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A HCR módszer akkor is alkalmazható, ha a felvételek heterogenitását nem a 

fajkompozícióból, hanem környezeti változókból vagy földrajzi koordinátákból számoljuk. Ez 

különösen akkor lehet hasznos megoldás, ha egy környezeti változónak vagy a térbeli 

pozíciónak nagyon erős hatása van a fajkompozícióra. Ha például a fajkompozíció térben 

erősen strukturált, akkor a felvételek közti fajkompozíciós disszimilaritások helyett a térbeli 

távolságokat is használhatjuk a heterogenitások kiszámolására. Ebben az esetben a HCR 

módszer várhatóan olyan részmintát fog választani, melynek felvételei a tájban egyenletes 

eloszlást mutatnak. 

A disszimilaritási mérőszám minden bizonnyal befolyásolja az újramintavétel kimenetelét. A 

szubjektivitás csökkentésére egy lehetséges megoldás az együttes elemzés futtatása többféle 

távolságindexszel. Egy ilyen elemzésben a részmintákat nem csak egy, hanem több 

távolságindex átlaga és varianciája szerint is sorba rendezhetnénk, s a végső sorrendet ezek 

összegzéséből, mintegy konszenzus alapján kapnánk meg. Várhatóan a konszenzussorrend 

csúcsán egy olyan részminta áll majd, amely többféle távolságindex alapján képzett 

sorrendben is a legjobbak közé tartozott. 

A HCR módszer hatásfoka nyilvánvalóan függ az ismétlések számától, vagyis attól, hogy 

hány random részminta közül választjuk ki a legjobbat, s ez egyben tisztázza a sztratifikáció 

szerepét is. Képzeljünk el egy S darab felvételből álló mintát, amelyből s felvételt szeretnénk 

kiválasztani. Ahhoz, hogy a felvételek lehető legjobb kombinációját 100%-os valószínűséggel 

megtaláljuk, S!/[s!(S-s)!] különböző random részmintát kell vennünk. Ha S=100 és s=60, 

akkor 1,374623×1028 ismétlést kell végrehajtanunk, ami a gyakorlatban lehetetlen. Ezzel 

szemben, ha a felvételeket C darab, az egyszerűség kedvéért most egyenlő méretű rétegbe 

soroljuk olymódon, hogy a sztratifikáció maximalizálja a rétegek közti heterogenitást, a 

szükséges ismétlések száma (S/C)!/[(s/C)!((S/C)-(s/C))!] minden felvételcsoportra. Ha C=10, 

akkor ez a szám 210×10=2100. Ez a hatalmas különbség megmagyarázza a sztratifikációval 

kombinált HCR módszer nagy hatékonyságát. A reprezentatív részminta megtalálásának 

valószínűsége tehát egyaránt növelhető megfelelő sztratifikációval és az ismétlésszám 

emelésével. A példáinkban a sztratifikáció mindig maximálisan hatékony volt, hiszen a 

sztrátumok közti heterogenitás nagy, a sztrátumokon belüli pedig kicsi volt. A valóságban 

azonban a sztratifikációk jósága ritkán ellenőrizhető, és egy kétes sikerű felosztás nem-

reprezentatív részmintát eredményezhet. A HCR módszer egyenetlenül aggregált 

pontmintázatokon tanúsított mérsékelt sikere azt feltételezi, hogy hasonló szerkezetű 

adatbázisokon nagyobb ismétlésszámra van szükség a reprezentatív részminta 
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megtalálásához. Ezzel a nagy számolásigényű módszerrel nagy adatbázisok esetén jelenleg 

nem mindig lehetséges az optimális kimenetelű újramintavételezés. Ez azonban nem 

feltétlenül probléma, hiszen sok részminta, amely a rangsor elejére kerül, kielégítően 

reprezentálja a minta vagy a sztrátum változatosságát. Sok futtatási sorozat 

összehasonlításával felfedezhető egyfajta tendencia bizonyos szelekciós mintázatok felé. Ez 

azt jelenti, hogy a felvételek némely kombinációi kisebb eséllyel kerülnek végül kiválasztásra, 

mint mások. Például ha a sztrátumokat környezeti háttérváltozók szerint definiáljuk, és nem 

földrajzi koordináták szerint, majd ezeken a sztrátumokon belül HCR mintavételt végzünk, 

akkor kettő nagyon hasonló fajkompozíciójú felvétel valószínűleg soha nem kerül együtt 

kiválasztásra, még ha egymástól távoli lokalitásokról származnak is. Ha egy ilyen 

újramintavételezés utáni klasszifikáció eredményeként kapott csoportokat térképen 

ábrázoljuk, akkor úgy fog tűnni, mintha a két hasonló felvételt magában foglaló típus csak az 

egyik felvétel lokalitásán lenne jelen, míg a másikról hiányozna. A veszély elkerülése 

érdekében osztályozó elemzéseknél javasolható, hogy az újramintavétel során ki nem 

választott pontokat utólag rendeljük hozzá az osztályozásban született csoportokhoz 

valamelyik erre alkalmas felügyelt osztályozó módszerrel (pl. Bruelheide 2000, Van 

Tongeren és mtsai. 2008). Ezek a korábban ki nem választott felvételek azonban csak 

térképezésre használhatóak, más statisztikai műveletekre, úgymint osztályozásra, ordinációra, 

diagnosztikus fajok megállapítására, már nem, ugyanis ezeket torzítaná a ki nem választott 

felvételek nem-reprezentatív volta. 

A HCR módszert közlése (Lengyel és mtsai. 2011) óta számos vegetációosztályozó 

kutatásban használták (pl. Landucci és mtsai. 2013, Wiser & De Cáceres 2013, Šilc és mtsai. 

2014, Rodríguez-Rojo & Fernández-González 2014), sőt, genetikai adatsorok 

újramintavételezésében is hasznosnak bizonyult (Šmarda és mtsai. 2014). 

  



23 
 

II. rész – Az osztályozást befolyásoló módszertani döntések relatív 

fontosságáról 

Bevezetés 
A növényzet osztályozása sokáig a növénytársulástan elsődleges vizsgálati tárgyát képezte, és 

mai is kiemelt figyelem övezi a vegetációtudományban (Whittaker 1973, Mucina 1997, Peet 

& Roberts 2013, De Cáceres és mtsai. 2015). A klasszifikáció alapot szolgáltat a növényzeti 

típusok rendszerezéséhez, vagyis a szüntaxonómiához, ahogyan az élőlények rendszerezése, a 

taxonómia is azok osztályozására épül. A tudományos kommunikáció lehetetlen lenne a 

növényzetről akkor, ha nem rendelkeznénk közös alappal a vegetációtípusok azonosításáról és 

lehatárolásáról, vagyis a növényzet osztályozásáról. Annak ellenére, hogy szüntaxonómia a 

taxonómia rendszerezési elveit követi sok tekintetben, e két tudományterületet egy alapvető 

különbség választja el. Amíg az élőlények osztályozása esetén az osztályozandó objektumok 

egyedek, tehát biológiailag önálló entitások, a vegetáció osztályozásához a növényzet 

folytonos változatosságából kell többé-kevésbé mesterségesen kijelölnünk a mintavételi 

egységeket. Emiatt a vegetáció mintavételezése során fontos módszertani döntéseket kell 

hoznunk a topográfiai térben (Smartt & Grainger 1974, Podani 1984), vagyis a terepen. Itt dől 

el, hogy milyen méretű, alakú, számú és elrendezésű mintavételi egységekkel dolgozunk 

(Kenkel és mtsai. 1989). A taxonómiában ilyen döntésekre nincs szükség. A szüntaxonómiát 

és a taxonómiát a felfogásbeli és a módszertani kapcsolatok rokonítják, amelyek magukban 

foglalják a vizsgálati objektumaik leírásának módját, az adattranszformációról, az objektumok 

közti hasonlóság mérőszámáról és az osztályozás algoritmusáról szóló döntéseket (Podani 

1989). Hagyomány, divat, kivitelezhetőség, mások eredményeivel való összehasonlíthatóság, 

a szükséges szoftverek elérhetősége, és további, többé-kevésbé szubjektív döntések 

nyújthatnak támpontot a kutatónak a módszerek dzsungelében. Univerzális módszertani 

útmutatások hiányában azonban a döntéseink végtére is önkényesek maradnak. Az elemzés 

„objektivitása” érdekében formalizált módszerek közti választásaink így egy fontos filozófiai 

konklúzióhoz vezetnek: a növényzet egyetemes érvényű osztályozására való törekvésünk egy 

illúzió csupán. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a mintavételt és az osztályozást érintő 

döntések hatásának vizsgálata hiábavaló volna, sőt, ez teheti lehetővé, hogy a módszertan és a 

várható eredmények közti kapcsolatot tisztábban lássuk, s az értékelés során figyelembe 

vegyük. 

A fent említett módszertani választások fontosságát a többváltozós adatelemzés terén már 

számos szerző felismerte (kvadrátméret: Kenkel & Podani 1991, Otypková & Chytrý 2006, 
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Dengler és mtsai. 2009; becslési skála: Jensen 1978, Van der Maarel 1979, Wilson 2012; 

hasonlósági index: Green 1980, Hajdu 1981, Wolda 1981, Hubálek 1982; osztályozó 

algoritmus: Milligan & Cooper 1987, Belbin & McDonald 1993, Dale 1995, Lötter és mtsai. 

2013; csoportszám: Milligan 1996, Aho és mtsai. 2008, Tichý és mtsai. 2010). Joggal 

kijelenthetjük azonban, hogy a fenti módszertani döntések nem azonos mértékben 

befolyásolják az osztályozás végeredményét, és a különbségek mindig az adott szituációtól 

függenek. Ennek értelmében a módszertani döntések relatív fontosságát értékelő tanulmányok 

rendkívül hasznosak lehetnek. Az eredmények ökológiai értelmezését, például, nagyban 

segítené, ha tudnánk, hogy a százalékos abundanciaértékek jelenlét-hiány adatokra történő 

cseréje nagyobb jelentőségű, mintha a kvadrátok méretét vagy az osztályozó algoritmust 

változtatnánk. A hasonló jellegű következtetések levonásához olyan összehasonlító 

tanulmányok szükségesek, amelyek számszerűen közlik, hogy az osztályozás eredményének 

változatossága mekkora mértékben köszönhető adott tényezőknek. A Podani (1989) által 

használt eljárás szerint az objektumok különböző módszertani döntésekkel készült 

osztályozásai alávethetők egy ordinációs elemzésnek, melynek tengelyei azonosíthatóak a 

módszertani döntésekkel. A tengelyek által magyarázott variancia ezért a döntések hatásának 

erősségével hozható összefüggésbe. A módszer alkalmazhatósága azonban korlátozott, mivel 

semmi sem garantálja, hogy az ordinációs tengelyek minden esetben egy az egyben 

megfeleltethetőek a változtatott tényezőknek. Továbbá, ennél a módszernél szükséges, hogy a 

módszertani döntések minden kombinációját előállítsuk, ez azonban több tényező vizsgálata 

esetén rendkívül számolásigényessé és bonyolulttá teszi az elemzést. Egy általánosabb 

eljárásra van szükség, amely képes az osztályozások varianciájának felosztására, valamint a 

varianciahányadok háttértényezőkkel való közvetlen megfeleltetésére. 

Ebben a tanulmányban egy dolomit sziklagyepi és egy szimulált adatsoron végeztük el az 

osztályozások közti variancia felosztását a vizsgált módszertani tényezők, a kvadrátméret, az 

adattranszformáció, a hasonlósági index, az osztályozó algoritmus és a csoportszám között. A 

fenti tényezők random paraméterezésével kapott osztályozásokat távolságalapú 

redundanciaanalízissel elemeztük, majd az összvarianciát felosztottuk a módszertani döntések 

mint magyarázó változók közt. Feltételeztük, hogy az adatsor biológiai mintázata bizonyos 

fokú robusztusságot ad az adatstruktúrának a kisebb módszertani változtatásokkal szemben, 

ezért azt várjuk, hogy a módszertani döntéseknek nagyobb jelentősége lesz random 

struktúrájú, mint biológiai mintázattal bíró adatsorok esetén. Az egyes módszertani döntések 

fontossági sorrendjét illetően nem volt előzetes feltevésünk. 
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Módszerek 

Sziklagyepi adatsor 

Ez az adatsor a budai Sas-hegy dolomitsziklagyepeinek felméréséből származik (Podani 

1998). A gyepterület három altípusában (nyílt sziklagyep, zárt sziklagyep, lejtősztyepprét) 80 

ponton történt kvadrátalapú, egymásba ágyazott, térsorozati mintavétel. Minden ponton nyolc, 

közös sarokpontú négyzetben készült cönológiai felvétel, a legkisebb kvadrát oldalhossza 0,5 

m, a legnagyobbé 4 m, a közteseké 0,5 méterenként növekszik egyenletesen (5. ábra). Az 

összes mintavételi pont minden kvadrátjában rögzítésre kerültek az edényes növényfajok 

százalékos borításértékei. A teljes fajszám 79 (legkisebb kvadrátok) és 129 (legnagyobb 

kvadrátok) között változott. 

 

5. ábra. Az egymásba ágyazott kvadrátok elhelyezkedése a sziklagyepi adatsor esetén 

Szimulált adatsor 

Mesterséges adatmátrixokat szimuláltunk 80 virtuális mintavételi hellyel és maximum 100 

fajjal. A fajok „abundanciáit” véletlenszerűen választottuk a lognormál eloszlásból, melynek 

átlaga μ = 2 és szórása σ = 2 volt. Előre meghatározott számú egyed faji hovatartozását 

sorsoltuk ki a fajok között az „abundanciák” mint a priori súlyok alkalmazásával. A 

mintavételi egység összegyedszámát a kvadrátméret közelítő értékeként használtuk, 

feltételezve azt, hogy a kettő egyenes arányosságban áll egymással. Az alkalmazott „virtuális 

kvadrátméretek” 25, 100, 225, 400, 625, 900, 1225, 1600 egyedet tartalmaztak. Az egyedek 

fajokhoz való hozzárendelése úgy történt, hogy a kisebb kvadrátok egyedei automatikusan az 

azonos pontról vett nagyobb kvadrátokhoz is hozzáadódtak, így ugyanolyan egymásba 

ágyazott adatstruktúrát kaptunk, mint a sziklagyepi adatsor esetén. A szimulált adatokat egy 

0,5 m

4 m
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háromdimenziós, 80 mintahelyet, 100 fajt és nyolc kvadrátméretet összesítő mátrixba 

rendeztük. 

Módszertani döntések 

Egy újramintavételi eljárással 200 adatmátrixot sorsoltunk ki. A mátrixok mindegyikében 

minden mintavételi helyet egy, véletlenszerűen választott méretű kvadrát képviselt. Mind a 

200 mátrixra lefuttatunk egy osztályozási procedúrát, amely során az adattranszformációra, a 

hasonlósági index kiválasztására, a hierarchikus osztályozó algoritmusra és a csoportszámra 

vonatkozó döntést véletlenszerűen hoztuk meg. Ez azt jelenti, hogy mind a sziklagyepi, mind 

a szimulált adatsor mintavételi helyeire kaptunk 200 többé-kevésbé különböző osztályozást. 

Ezután a 200 osztályozást minden lehetséges párban összehasonlítva egy távolságmátrixot 

állítottunk elő, amely így az osztályozások közti változatosság leképezése, s tovább 

elemezhető a távolságalapú redundancia-analízis (db-RDA) kötött ordinációs módszerrel 

(Legendre & Anderson 1999). Ebben függő változóként szerepelt a távolságmátrix, 

magyarázó változókként pedig a módszertani döntések, így közvetlenül vizsgálhatóvá vált, 

hogy egyes módszertani döntések az osztályozások közti variancia mekkora hányadát 

magyarázzák. 

Újramintavételezés és a kvadátméret kérdése 

A kvadrátok méreteit az alábbi terv szerint választottuk minden adatmátrix és mintavételi hely 

esetén. Egy nyolcfokú skálát definiáltunk, amely a térsorozat nyolc térléptékét reprezentálta. 

Ezen belül először kisorsoltunk egy M pontot, amely annak az intervallumnak a középpontja, 

amelyről a felvételek tényleges kiválasztása történt a későbbiekben. Azután ezt kiegészítettük 

egy szóródási tényezővel, d-vel, amellyel a kvadrátméretek mintán belüli szóródását 

szabályoztuk. d 1 és 4 közötti értékeket vehetett fel. A kvadrátméreteknek az az intervalluma, 

amelyről a mintavételi egységeket választottuk így [min(M-d, 1); max(M+d, 8)], ahol 1 a 

legkisebb, 8 a legnagyobb kvadrátméretet jelöli. Mivel valós elemzésekben nem minden 

rendelkezésre álló kvadrátméret jön ténylegesen számításba, a kiválasztott kvadrátméreteket 

kétféle intervallumról választottuk elkülönített tesztek céljára. A tág terjedelmű futtatások 

esetén M lehetséges értékei [1; 8], a szűk terjedelmű elemzések esetén [1; 4] voltak. Az RDA 

modellben a kvadrátméretek átlaga és szórása szerepelt magyarázó változóként. 

Adattranszformáció és hasonlósági indexek 

A fajok relatív abundanciaértékeit Clymo képlete szerint transzformáltuk (Van der Maarel 

1979, Podani 1997): 
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′ = (1 − )/(1 − ) 

ahol xij az i faj relatív abundanciája [0; 1] intervallumon a j felvételben, c pedig egy 

paraméter, c = 0 nem engedélyezett. Ez a módszer lehetővé teszi az relatív 

abundanciakülönbségek különböző súlyozását c változtatásával. c magas pozitív értékei 

esetén a transzformált abundanciaértékek a jelenlét-hiány skálát közelítik, így a kevésbé 

tömeges fajoknak adnak nagyobb súlyt. A nagy negatív c értékek a tömeges fajok 

túlsúlyozásához vezetnek, míg a nullához közeliek gyakorlatilag nem változtatják meg az 

abundanciaviszonyokat. Valós elemzésekben azonban az adattranszformációt általában a 

tömegességi értékek nagy különbségeinek eltüntetésére, vagyis a tömeges fajok 

alulsúlyozására használják, ezért itt is különválasztottuk a tág és a szűk terjedelmű 

futtatásokat. Az előbbiekben a c paraméter értéke [-16; 16], az utóbbiakban (0; 16] 

tartományon vehetett fel értéket, de egyik esetben sem lehetett egyenlő nullával. 

A transzformált abundanciák alapján egy disszimilaritási mátrixot számoltunk. A 

disszimilaritási mérőszámot az alábbi négy, az ökológiában közismert index közül 

választottuk: euklidészi távolság, Manhattan index, a Bray-Curtis index és a Marczewski-

Steinhaus index, melyek közül az utóbbi kettő a Sörensen index és a Jaccard index 

disszimilaritásként írt és tömegességi adatokra általánosított megfelelője. A Bray-Curtis index 

kivételével mind teljesíti a metrikus axiómákat. 

Osztályozó algoritmus 

A disszimilaritási mátrixból hierarchikus osztályozást számoltunk. A fúziós algoritmus a β-

flexibilis módszer volt, mivel ez a β paramétere [-1; 1] intervallumon történő változtatásával 

lehetővé teszi különböző osztályozási mechanizmusok reprodukálását (Lance & Williams 

1967, Podani 1997). A β 1-hez közeli értékei „lánc”-struktúrájú osztályozást végeznek (akár 

csak az egyszerű lánc módszer), míg a -1-hez közeliek esetén a „csoport”-strukúra erősödik 

(ld. pl. teljes lánc módszert). A széles tartományú elemzések esetén β értékét -1 és 1 között 

változtattuk véletlenszerűen. Gyakorlatban azonban a csoportképző módszereket jóval 

gyakrabban használják, ezért a -1 és 0 közötti β értékekkel külön futtattunk szűk tartományú 

elemzéseket. Az osztályozásokat nem-hierachikusan, vagyis a dendrogramot egy adott szinten 

„elvágva” értékeltük. A csoportszámot véletlenszerűen választottuk 2 és 8 között. 

Adatelemzés 

A 200 újramintavételi ismétlés 200 osztályozást eredményezett a térsorozatok minden 

mintavételi pontjára. Minden osztályozásra kiszámoltunk egy ún. incidenciamátrixot (G), 
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amelyben gij = 1, ha i és j objektumok azonos csoportban vannak, egyébként gij = 0. Az 

incidenciamátrixok párjai közt euklidészi távolságot számoltunk. Az osztályozások 

összehasonlításának ezt a módszerét Pairbonds néven ismeri a szakirodalom (Arabie & 

Boorman 1973, Podani 1997). A távolságok alapján főkoordináta-analízist (PCoA) 

számoltunk, melynek minden pontja megfelelt egy nem-hierarchikus osztályozásnak. Ezután 

az alábbi magyarázó változókat illesztettük az ordinációs diagramra: a kvadrátméretek átlaga 

és szórása, a disszimilaritási index, a Clymo-transzformáció c értéke, a flexibilis osztályozás β 

paramétere és a csoportok száma. A numerikus változókat általánosított additív modellekkel 

(GAM) trendfelszínként illesztettük az ordinációra, a nominális változóknak (vagyis a 

disszimilaritási indexnek) az átlagos koordinátáit adtuk meg. A magyarázó változók relatív 

fontosságát kötött ordinációval teszteltük: a fentebb megkapott euklidészi távolságok mátrixát 

egy db-RDA (Legendre & Anderson 1999) függő változójaként elemeztük. A széles 

tartományú elemzések esetén a kvadrátméret átlagának, valamint a c és a β paramétereknek a 

négyzetes tagját is bevettük a modellbe magyarázó változóként. A magyarázó változók közti 

nemkívánatos kollinearitás ellenőrzésére kiszámoltuk az általánosított variancia inflációs 

faktor (GVIF, Fox & Monette 1992) értékét. A kapott GVIF < 2 értékek elhanyagolható 

kollinearitásra utaltak. A modellek értékelését a magyarázó változók F-értékei alapján, a 

korrigált R2-ek alapján és a PCoA diagramra történt illesztések vizuális vizsgálatával 

végeztük. A db-RDA modellek F-értékeit P < 0,01 esetén tekintettük szignifikánsnak. 

A varianciafelosztáson alapuló megközelítésünk azt feltételezi, hogy a db-RDA modellek 

segítségével megfelelően magyarázható az osztályozások közötti változatosság módszertani 

döntéseknek tulajdonítható része. Az eljárásunk helyességét egy szimulációs teszttel 

ellenőriztük. A fentebb leírt, szűk terjedelmű szimulációs elemzést sok alkalommal 

megismételtük a felvételek kiválasztásától a magyarázott variancia kiszámolásáig. A 

módszertani döntéseket kifejező változók teljes random paraméterezése helyett azonban egyes 

változók értékeit rögzítettük, azaz a varianciájukat 0-ra állítottuk. Például ha a kvadrátméretet 

rögzítettük, akkor csak azonos méretű kvadrátok kerültek a mintába mind a 200 

osztályozásban, amelyeket a db-RDA-val elemeztünk tovább. Természetesen ilyen esetekben 

a rögzített értékű változók nem szerepeltek magyarázó változókként a db-RDA-ban. A 

rögzített változók számát 0-tól 5-ig emeltük hat lépésben, és minden lépcsőben 100-szor 

megismételtük a varianciafelosztást. Ezután a magyarázott, a nem magyarázott és a teljes 

variancia átlagát ábrázoltuk a rögzített változók számának függvényében. Azt feltételeztük, 

hogy a magyarázott varianciának csökkennie kell, ha a rögzített változók számát növeljük, 

hiszen ha csökkentjük a módszertani döntések lehetséges kimeneteleit, akkor az általuk 
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magyarázott varianciahányadnak is csökkennie kell. Ha a nem magyarázott variancia is 

csökken a rögzített változók számának növelésével, az arra utal, hogy a db-RDA nem 

megfelelően modellezi az összefüggést a módszertani döntések és az osztályozások között. 

Ezzel szemben, ha a nem magyarázott variancia mennyisége konstans a rögzített változók 

számának függvényében, az azt jelenti, hogy a módszertani döntésektől függetlenül az 

adatoknak van egy belső, saját mintázata, varianciája. 

Az elemzéseket az statisztikai R (R Core Team 2014) szoftverkörnyezet vegan (Oksanen és 

mtsai. 2013) és cluster (Maechler és mtsai. 2013) csomagjaival végeztük. 

Eredmények 
A db-RDA modellek nem egyforma hányadát magyarázták a klasszifikációk 

összvarianciájának a sziklagyepi és a szimulált adatok esetén. A szimulált adatsorra kapott 

korrigált R2-ek magasabbak voltak (széles terjedelmű: 0,466, szűk terjedelmű: 0,258) a 

sziklagyepieknél (széles terjedelmű: 0,260, szűk terjedelmű: 0,157). A szimulált adatsor 

széles terjedelmű modellénél a flexibilis osztályozás β paramétere (F = 121,388), a 

csoportszám (F = 26,437), az átlagos kvadrátméret (F = 6,592), a Clymo transzformáció c 

paramétere (F = 5,827) és a kvadrátméret szórása (F = 3,455) rendelkezett szignifikáns 

hatással P < 0,01 szinten (2. táblázat). Az átlagos kvadrátméret, a Clymo-féle c, a β és a 

csoportszám jó illeszkedést mutatott a PCoA ordinációra (P = 4,1e-11, P = 9,2e-7, P = 3,4e-

88, P = 1,19e-14; 6. ábra). A β értékei fokozatosan nőttek az első PCoA tengely pozitív iránya 

mentén, míg az átlagos kvadrátméret és a c paraméter a második tengely mentén rendeződött 

el. A csoportszám nemlineáris mintázatot mutatott az első két tengelyen. A különböző 

disszimilaritási indexek centroidjai egymás közelében helyezkedtek el. 

A szimulált adatsor szűk tartományú elemzésénél öt magyarázó változónak volt szignifikáns 

hatása (3. táblázat). Ismét a β és a csoportszám magyarázta magasan a legtöbb varianciát (F = 

36,524, F = 24,538), majd utánuk következett a kvadrátméret átlaga és szórása (F = 2,984, F 

= 2,564), s végül a Clymo-féle c (F = 2,300). A három legnagyobb magyarázó erejű változó a 

PCoA első két tengelyére is jól illeszkedett (P = 1,26e-31, P = 1,71e-15, P = 2,7e-6; 7. ábra). 

A β paraméter az első, az átlagos kvadrátméret a második tengely mentén változott, míg a 

csoportszám nem mutatott monoton kapcsolatot e két tengellyel. 

A sziklagyepi adatsoron a változókat tág terjedelmükön vizsgálva öt prediktor mutatott 

szignifikáns hatást (4. táblázat). A β paraméter bizonyult messze a legerősebb magyarázó 

változónak (F = 43,651), míg a többi jóval elmaradva következett fokozatosan csökkenő F-
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értékekkel: a csoportszám (F = 9,865), a Clymo-féle c (F = 7,793), az utóbbi négyzetes tagja 

(F = 3,678) és az átlagos kvadrátméret (F = 2,206). A disszimilaritási indexnek, az átlagos 

kvadrátméret négyzetének, valamint a kvadrátméret szórásának nem volt szignifikáns hatása 

az előre megjelölt szinten. A β, a Clymo-féle c és a csoportszám jól illeszkedtek az első kettő 

ordinációs tengelyre (P = 4e-75, P = 3,8e-33, P = 5,1e-17), az első az első tengellyel korrelált, 

a második a másodikkal, míg a csoportszám most sem mutatott monoton összefüggést egyik 

tengellyel sem (8. ábra). A különböző disszimilaritási indexek centroidjai egymás közelében 

helyezkedtek el. 

2. táblázat. A db-RDA modell magyarázó változóinak értékelése szimulált adatok és tág 

tartományú elemzés esetén 

 Df 
Magyarázott 
variancia % F P 

flexibilis β 1 32,569 121,388 0,005 
csoportszám 1 7,093 26,437 0,005 
kvadrátméret átlag 1 1,769 6,592 0,005 
Clymo c 1 1,563 5,827 0,005 
kvadrátméret szórás 1 0,927 3,455 0,005 
disszimilaritási index 3 0,966 1,200 0,093 
Clymo c négyzete 1 0,324 1,208 0,150 
flexibilis β négyzete 1 0,274 1,021 0,360 
Reziduális 189 50,709 - - 
Teljes 199 100,000 - - 
R2=0,493,  R2

korr=0,466 
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6. ábra. A szimulált adatok tág tartományú elemzésének főkoordináta analízisére illesztett 

módszertani változók 

 

3. táblázat. A db-RDA modell magyarázó változóinak értékelése szimulált adatok és szűk 

tartományú elemzés esetén 

 Df 
Magyarázott 
variancia % F P 

flexibilis β 1 13,614 36,524 0,005 
csoportszáma 1 9,146 24,538 0,005 
kvadrátméret átlag 1 1,112 2,984 0,005 
kvadrátméret szórás 1 0,956 2,564 0,005 
Clymo c 1 0,857 2,300 0,005 
disszimilaritási index 3 1,195 1,068 0,265 
Reziduális 191 71,193 - - 
Teljes 199 100,000 - - 
R2=0,288,  R2

adj=0,258 
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7. ábra. A szimulált adatok szűk tartományú elemzésének főkoordináta analízisére illesztett 

módszertani változók 

 

4. táblázat. A db-RDA modell magyarázó változóinak értékelése sziklagyepi adatok és tág tartományú 

elemzés esetén 

 Df 
Magyarázott 
variancia % F P 

flexibilis β 1 16,232 43,651 0,005 
csoportszám 1 3,668 9,865 0,005 
Clymo c 1 2,898 7,793 0,005 
Clymo c négyzet 1 1,368 3,678 0,005 
kvadrátméret átlag 1 0,820 2,206 0,005 
disszimilaritási index 3 1,425 1,278 0,015 
kvadrátméret szórás 1 0,489 1,314 0,036 
flexibilis β négyzet 1 0,461 1,241 0,055 
Reziduális 189 70,281 - - 
Teljes 199 100,000 - - 
R2=0,297,  R2

korr=0,260 



33 
 

 

8. ábra. A sziklagyepi adatsor tág tartományú elemzésének főkoordináta analízisére illesztett 

módszertani változók 

 

5. táblázat. A db-RDA modell magyarázó változóinak értékelése sziklagyepi adatok és szűk 

tartományú elemzés esetén 

 Df 
Magyarázott 
variancia% F P 

csoportszám 1 12,011 28,336 0,005 
Clymo c 1 1,630 3,847 0,005 
flexibilis β 1 1,204 2,841 0,005 
kvadrátméret átlag 1 1,135 2,678 0,005 
disszimilaritási index 3 1,769 1,391 0,005 
kvadrátméret szórás 1 0,443 1,045 0,300 
Reziduális 191 80,958 - - 
Teljes 199 100,000 - - 
R2=0,190,  R2

korr=0,157 
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9. ábra. A sziklagyepi adatsor szűk tartományú elemzésének főkoordináta analízisére illesztett 

módszertani változók 

A változók terjedelmének szűkítése után is öt szignifikáns hatás adódott a db-RDA modellben 

(5. táblázat). Most azonban a csoportszám tűnt ki magas magyarázó erejével (F = 28,336). 

Utána következett a Clymo-féle c (F = 3,847), a β (F = 2,841), az átlagos kvadrátméret (F = 

2,678), s végül a disszimilaritási index (F = 1,391). Az első két PCoA tengelyre csak a két 

legnagyobb hatású változó illeszkedett szignifikánsan: a csoportszám (P = 1,57e-27) az első 

tengely mentén, a c paraméter (P = 2,5e-17) a második mentén mutatott grádienst (9. ábra). 

A modellezési módszerünk ellenőrzéséért futtatott szimulációk során a magyarázott variancia 

mennyisége egyértelműen csökkent a rögzített változók számának növelésével, míg a nem 

magyarázott variancia nem mutatott trendet. 
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10. ábra. A teljes, a magyarázott és a reziduális variancia átlagainak összefüggése a szimulált adatsor 

szűk tartományú elemzései esetén 

Az eredmények megvitatása és következtetések 
A munkánk kezdetén azt feltételeztük, hogy a korrigált R2 értékei magasabbak lesznek a 

szimulált, véletlenszerű struktúrájú adatsorok esetén, mint a valódi, szárazgyepi adatsoron. Az 

első esetben az osztályozások közti variancia egyedüli forrásaként a módszertani döntéseket 

sejtettük, míg a szárazgyepi adatsortól azt vártuk, hogy a bennük rejlő biológiai mintázat 

robusztussága ennél nagyobb mértékben „áll ellen” a módszertani változtatásoknak. Az 

eredmények ezt a hipotézist megerősítették. 

A magyarázó változók fontossági sorrendje változó volt, habár néhány általános tendencia 

kirajzolódott. A flexibilis osztályozás β paramétere, a csoportszám, a Clymo-féle c és az 

átlagos kvadrátméret minden alkalommal a szignifikáns hatású változók közé került, a β pedig 

három esetben is a legfontosabb magyarázó változónak bizonyult. Ebből az eredményből 

levonhatjuk azt a következtetést, hogy az osztályozó algoritmust, a csoportszámot, a 

kvadrátméretet és az adattranszformációt érintő döntések befolyásolják a legnagyobb 

mértékben az osztályozás kimenetelét. Ugyanakkor a négyből legalább egy futtatás esetében a 

többi döntés hatása is fontosnak bizonyult. 

Az ökológiai mintavételi egységek optimális méretéről számos cikkben olvashatunk (pl. 

Kenkel & Podani 1991, Reed és mtsai. 1993). A kvadrátméretek átlaga minden futtatás esetén 

szignifikáns hatásúnak bizonyult, és a szórásuknak is jelentős hatása volt a szimulált adatsor 

osztályozásaira. A sziklagyepi adatsorral szemben a szimulált adatok nem rendelkeztek 

biológiai mintázattal, így a fentiekből arra következtethetünk, hogy a kvadrátméretbeli 
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eltérések felelősek lehetnek a nemlétező mintázatok téves kimutatásáért. A különböző méretű 

kvadrátokat tartalmazó minták osztályozásakor ajánlatos utólag ellenőrizni a kvadrátmétetek 

csoportok közti eloszlását, ez felhívhatja a figyelmet az esetleges torzításokra. Az átlagos 

kvadrátméretnek széles és szűk tartományon is szignifikáns hatása volt. Az utóbbi esetben a 

kvadrátméretek hasonló vagy szűkebb tartományon variáltak, ahogyan az a nagyléptékű 

cönológiai munkákban szokásos (2-től 4 m2-ig; vö. Van der Maarel 2005 ajánlásait vagy 

Dengler és mtsai. 2011 által feldolgozott adatbázisok alapvető statisztikáit), mégis 

szignifikáns hatással bírt, még ha negyedik is volt a magyarázó változók fontossági 

sorrendjében. Ez azt jelenti, hogy a kvadrátméret hatásáról még akkor sem szabad 

megfeledkeznünk, ha egyébként követjük a rájuk vonatkozó általános útmutatásokat. 

Egyetértünk Chytrý és Otypková (2003) ajánlásaival, miszerint egy-egy vegetációtípus 

kimerítő alaposságú vizsgálata érdekében minden rendelkezésre álló kvadrátmérettel külön-

külön kellene elvégeznünk az elemzéseinket, és a vegetációtípusokat az osztályozások 

sorozata alapján kellene definiálnunk. A különböző kvadrátméretű felvételek egyenetlen 

térbeli eloszlását új adatok begyűjtésével vagy újramintavételezési módszerekkel (Knollová és 

mtsai. 2005, Lengyel és mtsai. 2011) tehetnénk reprezentatívabbá. 

A négy futtatás során az adattranszformáció nagyobb mértékben befolyásolta a sziklagyepi 

adatok osztályozását, mint a szimulált adatokét. Ez az eredmény összhangban van azzal a 

korábbi felismeréssel, miszerint különböző adattranszformációkkal ugyanannak a mintának 

különböző, biológiailag értelmes jellemzői fedhetők fel. (Van der Maarel 1979, Podani 1989). 

Mivel az adattranszformáció hatása a valódi adatok esetén volt erősebb, arra következtetünk, 

hogy a helyes abundanciaskála megválasztása kulcsfontosságú a vizsgált közösség 

mintázatainak felismerése szempontjából. Az adattranszformáció tehát nagy körültekintéssel 

végzendő lépés az adatok előkészítése és elemzése során. 

A disszimilaritási index megválasztásának kisebb hatása volt a kvadrátméretnél és az 

adattranszformációnál, de a sziklagyepi adatok szűk tartományú elemzésénél így is 

szignifikánsnak bizonyult. A disszimilaritási indexek tulajdonságai közti különbségekre 

számos tanulmány felhívta a figyelmet (Campbell 1978, Legendre & De Cáceres 2013), így 

ez a módszertani döntés viszonylag jól kutatottnak tekinthető. Anélkül, hogy 

megkérdőjeleznénk, hogy a különböző disszimilaritási indexek különböző céloknak 

felelhetnek meg, és hogy a megválasztásuk nagy körültekintést igényel, az eredményeink azt 

mutatják, hogy ennek a döntésnek a fontossága aránytalanul nagyobb hangsúlyt kapott eddig 

az ökológiai módszertani vizsgálatokban, mint a többi, most vizsgált döntésé. A 



37 
 

disszimilaritási index fontossága ezért egyfajta referenciának tekinthető, amely segít megítélni 

a többi módszertani döntés jelentőségét. 

A flexibilis osztályozás β paramétere három esetben is a legfontosabb magyarázó változónak 

bizonyult. A széles tartományon vizsgált esetben ez a magyarázó erő sokkal nagyobb volt, 

mint szűk tartományon. Ebből arra következtethetünk, hogy az osztályozási módszer 

megválasztásakor a legfontosabb döntés a csoportképző (β < 0) és a láncképző (β > 0) 

eljárások közt hozandó meg, míg a csoportképző módszerek közötti választás nem ennyire 

lényeges – bár ez sem elhanyagolható. Ez a különbség a sziklagyepi adatsor esetén volt igazán 

feltűnő, ahol a szélesről szűk tartományra történő váltással a β paraméter a magyarázó 

változók fontossági sorrendjében az elsőről a harmadik helyre esett vissza. Az utóbbi évek 

numerikus szüntaxonómiai munkáiban (pl. Knollová & Chytrý 2004, Havlová 2006) a 

távolságmátrixon alapuló osztályozó módszerek közül a láncképző módszerek jóval kisebb 

figyelmet kaptak, mint a csoportképzők, s ezek közé tartoznak az itt alkalmazott, negatív β 

értékkel működő flexibilis osztályozások is. Utóbbiaknál elterjedtebb az ún. Ward-féle 

eltérésnégyzetösszeg-növekedésen alapuló módszer, amely különösen alkalmas a szférikus 

csoportstruktúrák felismerésére. A β = -0,25 értékkel paraméterezett flexibilis módszer, 

valamint a Ward-féle eljárás előnyeit Lötter és mtsai. (2013) is ismertetik, ugyanakkor 

érdemes észben tartanunk azt a hátrányukat, hogy egy folytonos változatosságú minta esetén 

is meglepően jónak tűnő csoportokat mutathat a velük készített dendrogram (Podani 1997). A 

db-RDA modellekben az osztályozó algoritmus nagy magyarázó ereje arra utal, hogy 

meglévő osztályozások revíziója, illetve új osztályozások készítése során a klasszifikációs 

módszer megválasztása szintén nagy körültekintést igényel. Ugyanannak a növényzeti 

típusnak a jelentősen eltérő osztályozásai mögött a klasszifikációs módszer különbségei is 

állhatnak, melyek összehasonlítása akár értelmetlen is lehet. 

A csoportszám négyből három esetben a második, egyszer a legfontosabb tényezőnek 

bizonyult. Az vegetációtípusokat osztályozó tanulmányokban a csoportok számát 

leggyakrabban szakértői, vagyis meglehetősen szubjektív úton választják meg (de 

ellenpéldaként ld. Botta-Dukát és mtsai. 2005, Illyés és mtsai. 2007). A csoportvalidáció, 

beleértve a csoportok optimális számának megválasztását, a leginkább adatfüggő döntés az 

általunk vizsgáltak közül, így az egyetlen általános javaslat, amellyel élhetünk, az a 

kvantitatív elemzések alapján történő döntéshozatal a csoportok szubjektív értékelése helyett 

(pl. Milligan 1996, Aho és mtsai. 2008, Tichý és mtsai. 2010, 2011). A rendelkezésre álló 
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csoportvalidációs módszerek száma már olyan magas, hogy a vegetációosztályozás igényeire 

fókuszáló összehasonlító vizsgálatuk igazán időszerű. 

A modellezési módszereink megválasztásakor két fontos előfeltevéssel éltünk. Elsőként azt 

feltételeztük, hogy a Pairbonds módszer megfelelően fejezi ki az osztályozások közti 

különbségeket. Az index egyszerűen az olyan felvételpárok számának négyzetgyöke, amelyek 

az egyik osztályozásban egy csoportban vannak, míg a másikban nem. Euklidészi 

tulajdonságú, ezt támasztja alá, hogy a vele kapott db-RDA modellek magas (18-48%) R2 

értékeket kaptak. Egyéb ökológiai modellek esetén ennél alacsonyabb magyarázó erejű 

modelleket általában jónak tartanak (Møller & Jennioins 2002). Meg kell azonban 

említenünk, hogy a Pairbonds érzékeny a csoportok számára és méretére. Ezzel az indexszel 

dolgozva két különböző csoportszámú osztályozás különbözősége soha nem lehet 0, hiszen 

bármilyen különbség a csoportszámban azonnal növeli az index értékét. Ezzel szemben 

léteznek olyan indexek (Cramér-féle V, Cramér 1946; Goodman-Kruskal-féle lambda, 

Goodman & Kruskal 1954), amelyek korrigálnak a csoportok számára, így a nem-

hierarchikus osztályozások hasonlóságának standardizált indexeként szolgálhatnak. A mi 

esetünkben azonban az utóbbi indexek félrevezetőek lehetnek, hiszen a gyakorlatban 

ugyanannak az adatsornak két, különböző csoportszámú osztályozását ritkán értelmezzük 

egyformán. Előzetes vizsgálataink azt mutatták, hogy a Cramér-féle V és a Goodman-Kruskal 

Λ alkalmazásával a flexibilis β és a csoportszám sokkal kisebb magyarázó erőt kap a 

modellben, ugyanakkor az egész modell magyarázó ereje is jóval alacsonyabb. 

A másik feltételezésünk az volt, hogy a db-RDA az osztályozások közti varianciának értelmes 

hányadát modellezte. A db-RDA első lépése egy főkoordináta-analízis (PCoA), amely 

megőrzi az objektumok közti disszimilaritásokat. Ezután a PCoA tengelyek mint az 

osztályozások közti disszimilaritások transzformáltjai egy szokványos redundancia analízis 

függő változóiként kerülnek kapcsolatba a módszertani döntésekkel mint magyarázó 

változókkal. Ebben a két lépésben azok a mintázatok is lineáris komponensekké bomlanak fel, 

amelyek eredetileg nemlineáris függvényei a magyarázó változóknak. Az esetleges 

nemlineáris összefüggések feltárása érdekében egyes változók négyzetes tagját is bevettük a 

magyarázó változók közé, valamint a magyarázó változók értékeit az PCoA első két 

dimenziójára illesztettük általánosított additív modelleket alkalmazó trendfelszínek 

formájában. A trendfelszínek kimutatták, hogy a csoportszám nemlineáris mintázatot mutat az 

első két tengelyen. Valószínű azonban, hogy a db-RDA megfelelően mutatta ki a csoportszám 

hatását, ugyanis nagy magyarázó erőt tulajdonított neki. A modellezési eljárásunk validációja 
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érdekében futtatott elemzések igazolták, hogy az osztályozások közötti variancia db-RDA 

által nem magyarázott hányada független a módszertani döntésektől, ami arra utal, hogy a 

módszertani döntések random paraméterezéséből adódó varianciát a modell megfelelően 

magyarázta. Emiatt azt feltételezzük, hogy a reziduális varianciának legfeljebb egy kis 

hányada tulajdonítható a módszertani döntésekkel való nemlineáris összefüggéseknek vagy a 

döntések interakciójának. A nem magyarázott variancia számos forrásból eredhet. Ezek 

legtriviálisabbika, hogy az adatsoroknak van bizonyos fokú robusztussága, belső mintázata, 

ami „ellenáll” a módszertani döntéseknek. Ez a robusztusság természetesen a biológiai 

mintázattal bíró, sziklagyepi adatsor esetében magasabb, mint a szimulált adatsoré. 

Ugyanakkor, a szimulált adatsornak is lehet robusztussága, hiszen a randomizált adatstruktúra 

nem azt jelenti, hogy az adatoknak nincs mintázatuk, hanem azt, hogy a mintázatot 

véletlenszerű folyamat generálta. A reziduális variancia egy újabb lehetséges oka a felvételek 

egyedi „sorsa” az elemzés során. Két osztályozás paraméterezése lehet teljesen azonos, 

például ha a kvadrátméret átlaga és szórása egyezik, viszont ettől még különbözhetnek abban, 

hogy adott térsorozatokból pontosan melyik kvadrátméret került a mintába. 

A db-RDA által legfontosabbnak ítélt változók az esetek többségében jó illeszkedést mutattak 

az első ordinációs tengelyekre. Ritkán azonban ezek a változók nemlineáris módon 

illeszkedtek, ami azt jelenti, hogy az egyes tengelyekkel mutatott korrelációjuk vizsgálata 

alapján nem lettek volna azonosíthatóak.  
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III. rész – A magyarországi mezofil rétek osztályozása 

Bevezetés 
A mezofil rétek a legértékesebb és legfajgazdagabb antropogén élőhelyek közé tartoznak 

Magyarországon. Eredetük többnyire üde erdők (főleg gyertyános-tölgyesek és bükkösök) 

irtásainak kaszálásához és legeltetéséhez köthető, melyek felhagyása után könnyen 

átalakulnak a magaskórós lágyszárúak, cserjék és fák előretörése, vagyis a szukcesszió 

nyomán. A féltermészetes lágyszárú növényzet dinamikáját és fajgazdagságát befolyásoló 

tényezőket számos kutatócsoport vizsgálja Európában, és általánosan elfogadott nézet, hogy a 

folyamatos, alacsony intenzitású kezelés, valamint a környezet térbeli és időbeli 

heterogenitása nélkülözhetetlen a gyepi sokféleség fenntartásához (Linusson és mtsai. 1998, 

Huhta és mtsai. 2001, Aavik és mtsai. 2008, Marini és mtsai. 2008, Bernhardt-Römermann és 

mtsai. 2011, Burrascano és mtsai. 2013, Fajmonová és mtsai. 2013, Janeček és mtsai. 2013, 

Michalcová és mtsai. 2013, Mathar és mtsai. 2015). A hagyományos, külterjes gazdálkodás 

visszaszorulóban van Magyarországon, ami veszélyezteti a féltermészetes gyepek által kínált 

természeti és gazdasági értékeket (Molnár és mtsai. 2008a, b), ezért a jelenlegi diverzitásuk 

dokumentálása sürgető feladat. 

A közép-európai kaszálók és legelők osztályozása a növénytársulástan első céljai közt 

szerepelt (Braun-Blanquet 1930). A tudományterület első évtizedei óta, amikor a jelenleg 

ismert és gyakorta alkalmazott szüntaxonnevek jelentős részét már bevezették, a 

féltermészetes gyepek nagy érdeklődésnek örvendhettek a cönológusok részéről, s ennek 

eredményeképpen az ezredfordulóra átfogó nemzeti monográfiák születtek erről a 

vegetációtípusról (pl. Ausztria: Ellmauer & Mucina 1993, Cseh Köztársaság: Chytrý 2007, 

Szlovákia: Janišová és mtsai. 2007, Hegedüsová Vantarová & Škodová 2014). Ezzel 

szemben, a gazdasági célú (pl. Jeanplong 1987, Vinczeffy 2006) és restaurációs (Török és 

mtsai. 2011, 2012) tanulmányok mellett, a másodlagos növényzet diverzitása és 

szüntaxonómiája Magyarországon kevés figyelmet kapott a természetes, „elsődleges” 

társulásokhoz képest. A XX. századi rétcönológiai tanulmányok többsége inkább kvalitatív 

leírást közölt egy-egy szűkebb tájegység társulásairól (pl. Juhász-Nagy 1959, Máthé & 

Kovács 1960, Kovács 1994, Lájer 2002). Nem meglepő, hogy a máig megszületett országos 

kitekintésű szintézisek a lokális megfigyelések általánosításaiból, a szomszédos országok 

eredményeinek átvételéből, valamint saját terepi tapasztalatokból építkeztek (Soó 1971, 1973, 

Borhidi & Sánta 1999, Borhidi 2003). Míg a közelmúltban a nedves (Botta-Dukát és mtsai. 

2005) és a félszáraz rétekről (Illyés és mtsai. 2009) is jelent meg országos léptékű, numerikus 
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szüntaxonómiai feldolgozás, a mezofil rétekről mindössze egy regionális lefedettségű 

statisztikai elemzés született (Dél-Dunántúl: Lengyel és mtsai. 2012a). 

A mezofil rétek a Molinio–Arrhenatheretea asszociációosztály Arrhenatheretalia rendjében 

foglalnak helyet. Borhidi és mtsai. (2012) szerint az Arrhenatheretalia rendnek három 

asszociációcsoportja fordul elő Magyarországon: a dombvidéki és szubmontán elterjedésű, 

üde, tápanyagban közepesen gazdag vagy gazdag kaszálókat összefoglaló Arrhenatherion 

elatioris, a legeltetett vagy gyakran nyírt gyepeket tartalmazó Cynosurion cristati, valamint a 

hegyvidéki és atlantikus területek tápanyagszegény rétjeit tömörítő Phyteumo–Trisetion.  A 

szüntaxonok elválása mind az Arrhenatheretalia renden belül, mind a réti növényzet többi 

kategóriája (mindenekelőtt a Brometalia erecti és a Molinietalia) felől fokozatos, egyértelmű 

határok ritkán húzhatók. 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy elkészítsük a hazai mezofil rétek numerikus szüntaxonómiai 

revízióját. A mezofil és a félszáraz gyepek átmeneti jellegű típusait számos névvel jelölték 

már a hazai nómenklatúrában, mindvégig fenntartva, hogy az átmenetek egyértelmű 

besorolása nem lehetséges. Annak érdekében, hogy az Arrhenatheretalia és a Brometalia 

rendek átmeneteit is egy konzisztens rendszerbe foglalhassuk, elemzésünkbe az utóbbi rendet 

reprezentáló felvételeket, vagyis a félszáraz gyepek adatait is bevontuk. Mivel a félszáraz 

gyepek hazai felülvizsgálata nemrég készült el (Illyés és mtsai. 2007, 2009, Illyés 2010), 

értekezésemben csak az átmeneteket érintő eredményekre térek ki, s figyelmemet elsősorban 

az Arrhenatheretalia rendre irányítom. 

Anyag és módszer 
Először összeállítottunk egy 2055 mezofil vagy félszáraz réti cönológiai felvételből álló 

adatsort. A felvételek a CoenoDat adatbázisból (GIVD EU-HU-003, Csiky és mtsai. 2012) és 

a társszerzők magánkollekcióiból származtak, köztük kb. 400 saját felvétellel. Csak olyan 

felvételeket vontunk be az elemzésbe, amelyeket az eredeti felvételező az Arrhenatheretalia 

vagy a Brometalia erecti rendhez tartozóként jegyzett fel, vagy a felvétel tartalmazott 

legalább 8 fajt azok közül, amelyeket Janisová és mtsai. (2007) vagy Chytrý (2007) e két rend 

karakterfajaként adott meg Szlovákiában, illetve a Csehországban (Függelék 1). A felvételek 

több mint 90%-át 1995 után jegyezték fel, míg a legrégibbek az 1950-es évekből valók voltak. 

Kizárólag kellő pontosságú földrajzi koordinátával, valamint 4 és 25 m2 közötti területtel 

rendelkező felvételeket használtunk fel. Juhász-Nagy (1959) adatairól nem találtunk a 

kvadrátméretre utaló információt, de ebben az esetben feltételeztük, hogy követte a korabeli 

magyar cönológiai hagyományt, ezért 4 és 50 m2 közötti kvadrátokban dolgozott. A fajok 
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borításértékeit, ahol erre szükség volt, a Braun-Blanquet-féle AD-kategóriák százalékos 

középértékével helyettesítettük. A borításszázalékokat gyöktranszformáció után használtuk fel 

az elemzésben. Juhász-Nagy (1959) a tabelláiban a csak egy előfordulással rendelkező 

fajoknál nem tüntetett fel borításértékeket. Az ilyen előfordulásokat a Braun-Blanquet 

rendszer szerinti „+”-ként (<1%, néhány egyed, középértéke 0,5%) vettük figyelembe, 

feltételezve azt, hogy az akcidens fajoknak nincs nagy hatásuk az osztályozásra, amennyiben 

a tabellák jól körülhatárolható típusokat reprezentálnak (Lengyel és mtsai. 2012b). A fajok 

nómenklatúrája Király (2009) művét követi. A taxonómiai vagy határozási nehézségek miatt 

megbízhatatlan adatokkal rendelkező fajokat gyűjtőfajokba vontuk össze (ld. Függelék 2). A 

kriptogámok adatait töröltük, mert a legtöbb felvételező bizonyára nem vette figyelembe őket. 

Ugyanígy jártunk el a cserje- és famagoncok előfordulásaival kapcsolatban, amelyek nagyon 

gyakran a környező fásszárú növényzet összetételéről árulkodnak, nem a felvételezendő 

állományról. 

Az adatsorunk először még sok olyan felvételt tartalmazott, amely nem a megcélzott 

típusokhoz tartozott. Hogy a mintánkat a mezofil és félszáraz gyepekre szűkítsük, egy 

előzetes osztályozást végeztünk. A felvételek egyenetlen térbeli eloszlását az 1. részben 

ismertetett HCR eljárással újramintavételeztük (Lengyel és mtsai. 2011) földrajzi 

sztratifikációt követően. Az ezután maradt 1340 felvételt hierarchikusan osztályoztuk a β-

flexibilis módszerrel (β = -0,25), a disszimilaritási index a Marczewski-Steinhaus index volt 

(Podani 1997). A kapott 50 csoportot fajkompozíciójuk és a felvételek eredete alapján 

értékeltük, majd döntöttünk, hogy mely csoportok tartalmaznak olyan felvételeket, amelyek 

az Arrhenatheretalia vagy a Brometalia rendbe sorolhatóak. Ezután az Associa (Van 

Tongeren és mtsai. 2008) módszerrel az összes felvételt (beleértve azokat, amelyek az 

újramintavételkor „kihullottak”) a csoportokhoz rendeltük. Azokat a felvételeket, amelyeket 

az Associa index egyértelműen nem mezofil vagy félszáraz réti csoportokhoz rendelt, töröltük 

az adatsorból. Ezzel a módszerrel kékperjés nedves réteket, sziki kocsordos réteket, valamint 

Stipa spp., Festuca valesiaca, F. pseudodalmatica, F. rupicola, Carex humilis és 

Chrysopogon gryllus uralta szárazgyepeket távolítottunk el az elemzésből. Ennek ellenére 

kellően alacsony mennyiségű, „külcsoportként” alkalmazható felvétel benne maradt a 

mintában az eredetileg nem célzott típusokból. 

A szűkített adatsoron ugyanazt az újramintavételi lépést hajtottuk végre, mint feljebb, így a 

minta mérete 1204 felvételre csökkent. A felvételek földrajzi eloszlását a 9. ábra mutatja. 

Számos hierarchikus osztályozó módszert kipróbáltunk, hogy minél árnyaltabb képet 



43 
 

alkothassunk az adatsorban rejlő mintázatokról. A szokványos hierarchikus osztályozások 

közös gyengéje volt, hogy a kapott csoportok felvételei rendre különböző asszociációkhoz 

voltak besorolhatóak. Az ebben az értelemben heterogén klaszterek létrejötte nyilvánvalóan 

annak köszönhető, hogy a felvételek fajkompozíciós különbségeit azon tényezők okozzák, 

amelyeket a szüntaxonómiai felosztás nem tükröz jól. Az ilyen osztályozások szüntaxonómiai 

kérdések megválaszolását többnyire nem segítik, ezért három eszközzel igyekeztünk javítani a 

módszereinken.  

 

11. ábra. Az újramintavételezett adatsorban szereplő 1204 cönológiai felvétel földrajzi elhelyezkedése 

 

Először is, a PAM (’partitioning around medoids’, Kaufman & Rousseeuw 1990) nevű nem-

hierarchikus módszerrel osztályoztuk a felvételeket, majd a csoportok közti mintázatok és a 

szüntaxonómiai értelmezhetőség kevésbé formális vizsgálatával kerestük a csoportok 

hierarchiáját. Mivel a nem-hierarchikus módszerek csoportképzését nem köti a tökéletes 

egymásba ágyazottság feltétele (szemben a hierarchikus osztályozásokkal), általában 

homogénebb klasztereket eredményeznek (Podani 1997). Ezenkívül a hasonló numerikus 

szüntaxonómiai vizsgálatokban megszokottaknál jóval részletesebb felbontású klasszifikációt 

készítettünk, amely szintén a csoportok homogenitását hivatott elősegíteni, hiszen a 

csoportszám és a csoportok belső homogenitása között pozitív összefüggés áll fenn (Podani 
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1997). Az alkalmazandó csoportszám megválasztásához több kvantitatív módszert is 

kipróbáltunk (Optimclass többféle P-értékkel, Tichý és mtsai. 2010; átlagos csoportsziluett, 

Rousseeuw 1987; Tichý és mtsai. 2011 bootstrap módszere), de ezek mind eltérő eredményt 

adtak (ld. Függelék 3). A biológiailag egyedüli értelmes csoportszám hiánya nem meglepő a 

vegetációs tanulmányok során (Dale 1988), viszont 50 és 60 csoport között több módszer is 

relatíve magas értékeket mutatott. Ez alapján azt feltételeztük, hogy a 60 csoportos szint elég 

részletes ahhoz, hogy minden fontosabb típust kimutathassunk, még úgy is, ha egyes 

csoportok ugyanahhoz az asszociációhoz sorolhatóak. A harmadik eszköz, amivel az 

értelmezendő csoportok homogenitását próbáltuk elősegíteni, a kétes besorolású felvételek 

eltávolítása volt. Az értékelés során csak azokat a felvételeket vettük figyelembe, amelyek 

sziluettértéke pozitív volt. A Rousseeuw (1987) által bemutatott sziluett indexszel egy nem-

hierarchikus osztályozás egyes objektumaira azok disszimilaritási mátrixa alapján 

kiszámolható, hogy adott objektum jól illeszkedik-e abba a csoportba, amelynek tagja, vagy 

inkább másik csoportban lenne megfelelő helyen. Az index -1 és 1 közötti tartományon 

változik. Az értéket egy vizsgált objektum és egy csoport összes tagja közti disszimilaritások 

átlagaiból kapjuk meg. Egy objektum sziluettértéke pozitív, ha ez az átlagos disszimilaritás a 

saját csoportja irányában alacsonyabb, mint a hozzá leghasonlóbb olyan csoport irányában, 

amelynek nem tagja. A pozitív sziluettű objektumok jobban hasonlítanak a saját csoportjuk 

többi tagjához, mint a leghasonlóbb egyéb csoport tagjaihoz, míg a negatív sziluettűek jobban 

hasonlítanak egy másik csoport tagjaihoz, mint a sajátjukéihoz. A kétes besorolású 

felvételektől megtisztított csoportok kapcsolatainak vizsgálatához egy disszimilaritási 

mátrixot készítettünk, amelyben az egyes cellák a csoportpárok felvételei közti átlagos 

disszimilaritást tartalmazták, de minden csoportnak 0 volt az önmaga felé mutatott 

disszimilaritása. A disszimilaritási mátrixot minimális feszítőfával (MST, Podani 1997) 

elemeztük. A MST az egyszerű lánc módszer kétdimenziós ábrázolásaként is felfogható, 

amelyen az ághosszak az egyszerű lánc dendrogramján az összekapcsolási értékeknek 

felelnek meg. A MST hatékonyan fedi fel a vizsgálati objektumok legközelebbi szomszédjait, 

így alkalmas a csoportok közti graduális mintázat vizsgálatára. Kettő eset kivételével csak 

olyan csoportokat tartottunk azonos asszociációhoz tartozónak, amelyek a minimális 

feszítőfán szomszédosak voltak. A fajok fidelitásértékeit a phi együtthatóval fejeztük ki 0 és 

100 közötti skálán (Chytrý és mtsai. 2002a) eltérő csoportméretekre történő korrekcióval 

(Tichý & Chytrý 2006). A fidelitásértékek szignifikanciájának megállapításához Fisher-féle 

egzakt tesztet végeztünk. Csak a 20 feletti phi-értékű és P < 0,001 szinten szignifikáns 

fidelitásokat vettük figyelembe a csoportok értelmezésekor. A magas fidelitású, kizárólag egy 
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társulásban előforduló fajokat a cönológia hagyományosan karakterfajoknak nevezi, míg az 

egyes társulások közt különbséget jelentő, de szélesebb elterjedésű fajokat differenciális 

fajoknak (Dengler et al. 2008). A karakterfajok objektív azonosításához egy minden 

vegetációtípusra kiterjedő minta lenne szükséges, amellyel nyilvánvalóan nem rendelkeztünk, 

továbbá a fidelitásértékek nagymértékben függnek a mintában foglal vegetációtípusok körétől 

(Chytrý és mtsai. 2002b), ezért szignifikáns fidelitású fajokat differenciális fajokként 

értelmeztük. 

A társulások egymással való kapcsolatait főkoordináta-analízis (PCoA) ordinációs módszerrel 

is vizsgáltuk. Ebben az összes olyan felvételt szerepeltettük, amely társulásszinten azonosított 

csoportba került a PAM osztályozás során, de csak azokat a társulásokat vettük figyelembe, 

amelyek az Arrhenatheretalia rendbe tartoztak, valamint kettő egyéb, átmeneti jellegű 

társulást. Az ordinációs elemzéssel az osztályozással ki nem mutatható, folytonos 

mintázatokat kerestük, amelyek felismerését a csoportok közti átmeneti jellegű felvételek nem 

zavarják, sőt, értékes többletinformációt nyújthatnak. Ennek okán az ordinációkba a negatív 

sziluettű felvételeket is bevontuk. A PCoA ábráján a csoportokat ún. „csillagdiagrammal” 

(angol szakzsargonnal’spider plot’) ábrázolom. Ez a grafikai módszer az adott csoportba 

tartozó felvételeket egy vonallal a centroidhoz köti, így könnyen áttekinthető az objektumok 

szóródása és a csoportok átfedése. 

Az adatbázis-kezeléshez és az elemzésekhez a TurboVeg (Hennekens & Schaminée 2001), 

Juice (Tichý 2002) és az R (R Core Team 2014) szoftvereket használtuk, az utóbbit a vegan 

(Oksanen és mtsai. 2013), a MASS (Venables & Ripley 2002), a cluster (Maechler és mtsai. 

2013), a vegclust (De Cáceres és mtsai. 2010), a rapport (Blagotić & Daróczi 2013), a 

mapdata (Becker és mtsai. 2014a), a maps (Becker és mtsai. 2014a) és a maptools (Bivand & 

Lewin-Koh 2015) csomagokkal kiegészítve. 

Eredmények és megvitatásuk 

Az osztályozás értelmezése 

Összesen 831 felvétel sziluettje volt pozitív a 60 csoportos PAM osztályozásban. A 60 

csoport minimális feszítőfája a 12. ábrán látható. A felismert társulások differenciális, 

konstans és domináns fajai a Függelékben olvashatók (Függelék 4), a 60 klaszter ismertetőit 

pedig ld. az Elektronikus Mellékletben. 

Az 1-7. csoportokba főleg Arrhenatherum elatius és Helictotrichon pubescens uralta 

felvételek kerültek. 
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12. ábra. A 60 klaszter elhelyezkedése a minimális feszítőfán 

Az 1. és 2. csoport felvételeiben domináns az Arrhenatherum elatius, a Bromus erectus és a 

Trisetum flavescens. A kísérőfajaik közepes tápanyagellátottságú, üde és félszáraz rétekre 

jellemző növények (pl. Festuca rubra, Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus minor, 

Leucanthemum vulgare). Ezt a két csoportot a Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum Ellmauer 

1993 társuláshoz tartozónak véljük. Chytrý (2007), Willner és mtsai. (2013a) és Uhliarová és 

mtsai. (2014) szerint ez az asszociáció a franciaperje dominanciája, valamint közepes és 

alacsony tápanyagigényű, mezofil és félszáraz gyepi fajok jelenléte alapján ismerhető fel. A 

Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum eddig nem szerepelt a hazai szüntaxonok listáján. A 

társulás a Középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon fordul elő, de bizonyára elterjedtebb 

annál, ahogyan az adatsorunk mutatja (13a. ábra). A hasonló társulásoktól való 

megkülönböztetésére az egyes típusoknál térek vissza. Az 1. és 2. klaszter volt az egyetlen 

eset, amikor nem közvetlen szomszédokat azonos társuláshoz soroltunk. 

A 3. csoportba különböző termőhelyeken (pl. felhagyott legelőkön, nedves réteken) készült, 

Helictotrichon pubescens uralta felvételek kerültek. Ez a csoport nem azonosítható az 

asszociáció szintjén. 
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13. ábra. A Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum (a) és a Tanaceto–Arrhenatheretum felvételeinek 

földrajzi elhelyezkedése 

 

14. ábra. A Pastinaco–Arrhenatheretum (a) és a Filipendulo–Arrhenatheretum (b) felvételeinek 

földrajzi elhelyezkedése 

 

A 4-6. csoportokba franciaperje uralta, félruderális állományok kerültek, amelyek egyaránt 

lehetnek felhagyott kaszálók, bolygatott vagy regerálódó gyepek. A típus közös jellemzője a 

zavarástűrő fajok jelenléte (pl. Medicago sativa, Falcaria vulgaris, Convolvulus arvensis, 

Tragopogon dubius, Carduus acanthoides), valamint az Arrhenatherion asszociációcsoport 

karakterfajainak relatív hiánya. Ezek a jellemzők megfelelnek a Tanaceto vulgaris–

Arrhenatheretum elatioris Fischer ex Ellmauer 1993 leírásának Ausztriából (Ellmauer & 

Mucina 1993). Ez a társulás sem szerepelt eddig a hazai szüntaxonok között (Borhidi és 

mtsai. 2012), noha Ellmauer & Mucina (1993) említést tesznek a típus pannóniai 

a b

a b
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elterjedéséről. A társulást reprezentáló felvételeink többsége a Dunántúli-középhegységből 

származik, de valószínűleg ennél jóval elterjedtebb típusról van szó (13b. ábra). A Tanaceto–

Arrhenatheretum az Arrhenatherion többi asszociációjától a ruderális fajok gyakori 

jelenlétében különbözik. Hasonló fajkompozíciójú állományok sokféle lágyszárú társulásból 

kialakulhatnak, és egy dinamikai fázisnak tekinthetők a kaszálórétek degradációs vagy 

regenerációs szukcessziójában. 

A 7. klaszterben a legjellemzőbb domináns faj az Arrhenatherum elatius, de más magas 

növésű füvek (pl. Alopecurus pratensis, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca 

pratensis agg.) is előfordulnak. A konstans és a differenciális fajok a tápanyagban gazdag, 

üde talajú rétek elemei (pl. Cirsium canum, Pastinaca sativa, Ranunculus acris, Galium 

mollugo agg.). A csoport felvételei a domb- és hegyvidéki régiókból származnak az ország 

különböző részeiről (14a. ábra). A fenti jellemzők egyezést mutatnak a Pastinaco sativae–

Arrhenatheretum elatioris Passarge 1964 ismertető jegyeivel a különböző közép-európai 

kézikönyvek szerint (Borhidi 2003, Chytrý 2007, Borhidi és mtsai. 2012, Uhliarová és mtsai. 

2014), így a 7. csoportot ezzel a társulással azonosítjuk. A Pastinaco–Arrhenatheretumnak 

többen (pl. Stančić 2008, Willner és mtsai. 2013a) központi szerepet tulajdonítanak az 

Arrhenatherion asszociációi között, emiatt különösen nehéz a megkülönböztetése a többi 

kaszálóréti társulástól. A mi felfogásunk szerint ez az asszociáció Magyarországon a fentebb 

nevezett magas növésű szálfüvek dominanciája, az alacsonyabb füvek (pl. Trisetum 

flavescens, Poa pratensis agg.) jelenléte, valamint a mezofil réti generalista fajok (pl. 

Trifolium pratense, Vicia sativa agg., Leucanthemum vulgare agg., Campanula patula, 

Ranunculus acris, Galium mollugo agg., Cirsium canum, Pastinaca sativa, Tragopogon 

orientalis) magas konstanciája alapján ismerhető fel. A környező, magashegységekben 

gazdagabb országokban a társulás egyik erős karakterfaja a Geranium pratense, ez a faj 

azonban nálunk jellemzően ennél nedvesebb élőhelyeken él. A savanyúbb talajú és 

tápanyagszegényebb gyepek fajai (pl. Agrostis capillaris, Festuca rubra, Luzula campestris 

agg., Thymus pulegioides), valamint a félszáraz rétekkel közös fajok (pl. Plantago media, 

Salvia pratensis, Trifolium montanum, Briza media), noha nem hiányoznak, de jellemzően 

ritkábbak, mint az egyébként nagyon hasonló Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretumban. A 

Pastinaco–Arrhenatheretumban a Molinietalia fajai (pl. Symphytum officinale, Ranunculus 

repens, Carex otrubae, Gentiana pneumonanthe, Selinum carvifolia, Succisa pratensis) 

ritkák, így azok negatív differenciális fajokként használhatóak a nedves rétekkel való 

összehasonlításkor. 
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A 8-10. csoportok felvételei mocsárréti (Deschampsion) társulásokkal voltak azonosíthatóak, 

melyek nem képezik vizsgáltunk tárgyát. 

A 11. csoport által reprezentált típus elterjedési területének súlypontja a Dél-Dunántúlra esik 

(14b. ábra). A felvételek folyóárterek és patakmenti völgyek átmenetileg nedves, rosszul 

szellőző talajú állományaiban készültek, melyek jellemzője, hogy a tavaszi magasabb 

talajvízszint után a nyár végére kiszáradnak. A vízszint ingadozásának köszönhetően ez a 

típus átmeneti jellegű, és egyszerre rendelkezik félszáraz, üde és nedves preferenciájú 

fajokkal. Az ilyen rétek jellegzetessége az alkalmi elöntést és kiszáradást jól tűrő fajok 

jelenléte, pl. az Alopecurus pratensis, Betonica officinalis, valamint a Holcus lanatus és a 

Helictotrichon pubescens nagy borítása. A típusnak rendszerint nincs egyetlen domináns faja, 

valószínűleg a folyton változó vízállapot okozta dinamika miatt. A felvételek többsége a 

Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum elatioris Hundt & Hübl ex Ellmauer 1995 

asszociációhoz sorolható, amelyet Ausztriából írtak le, de Magyarországról eddig nem 

mutattak ki, bár Bauer és mtsai. (2006) és Lengyel és mtsai. (2012a) is tesznek említést ehhez 

hasonló állományokról. Ellmauer & Mucina (1993), valamint Willner és mtsai. (2013a) 

szerint ez az asszociáció a Pastinaco–Arrhenatheretumnál tápanyagszegényebb talajon alakul 

ki, amire a Calluno–Ulicetea-elemek jelenléte is utal (pl. Agrostis capillaris, Anthoxanthum 

odoratum, Luzula campestris agg., Viola canina). A Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretumtól 

az időszakosan nedves, tömörödött talajok jelzőfajainak (pl. Holcus lanatus, Betonica 

officinalis, Knautia drymeia, Potentilla alba) gyakoribb, valamint a szárazságtűrő fajok (pl. 

Plantago media, Securigera varia, Centaurea scabiosa, Onobrychis viciifolia) ritkább 

előfordulása különbözteti meg. Ugyanakkor, a 11. csoportban a Bromus erectus ritka faj, míg 

ez az ausztriai Filipendulo–Arrhenatheretum egyik állandó eleme, amely akár domináns is 

lehet Willner és mtsai. (2013a) adatai szerint. A hazai felvételekben az Arrhenatherum elatius 

sem viselkedik tipikus uralkodó fajként, habár jelenléte állandónak nevezhető, s alkalmanként 

a borítása eléri a 20%-ot. A 11-es csoportba került néhány olyan felvétel, amelyben domináns 

faj a Holcus lanatus, a kísérőfajok pedig nedves réti elemek, úgymint a Lychnis flos-cuculi, a 

Cardamine pratensis, a Silaum silaus és a Sanguisorba officinalis. Ezek a felvételek a 

Holcetum lanati Issler 1934 társulásra hasonlítanak a Deschampsion asszociációcsoportból. 

Ennek a társulásnak az Arrhenatheriontól való elválasztása azonban nem egyértelmű (Stančić 

2008), így helyesebbnek látjuk a Filipendulo–Arrhenatheretum egy nedvesebb variánsának 

tekinteni őket. A Filipendulo–Arrhenatheretumban a szárazságtűrő fajok alapvetően ritkák, 

ennek ellenére a legszárazabb állományokban a Festuca rupicola akár 15% borítást is elérhet. 
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A 12. csoportba nagyrészt tápanyagszegény, ecsetpázsittal felülvetett óparlagokon készült 

felvételek kerültek, melyek szüntaxonómiai értékelése nem lehetséges. 

A 13. csoportba tápanyagban gazdag, jó vízellátottságú, alkalmanként akár vízborítást is kapó, 

mezofil rétek kerültek, amelyekben domináns az Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis 

és a Festuca pratensis. A konstans és magas fidelitású fajok szintén tápanyagigényes, réti 

elemek, pl. Poa trivialis, Trisetum flavescens, Taraxacum officinale, Carex hirta és Glechoma 

hederacea. A hasonló, tápanyagban gazdag és üde talajú réteket korábban gyakran az 

„Alopecuro–Arrhenatheretum (Máthé & Kovács 1960) Soó 1971” névvel azonosították a 

hazai cönológusok, ez azonban számos tévedésre adott okot. Az „Alopecuro–

Arrhenatheretum” nevet Soó (1971) Máthé & Kovács (1960) kettő, eredetileg különböző 

szüntaxonokhoz tartozó tabellája alapján vezette be: az „Arrhenatheretosum alopecuretosum” 

és a „Festuco–Cynosuretum arrhenatheretosum” tabellái voltak ezek, a névközlést pedig igen 

szűkszavú szöveges értelmezés követte. A későbbi művek (Borhidi & Sánta 1999, Borhidi 

2003) átvették az „Alopecuro–Arrhenatheretum” nevet, de a társulás jelentéstartalmának 

pontos tisztázására nem került sor, csupán sejteni lehetett (részben a névadó Alopecurus 

pratensis élőhelypreferenciája ismeretében), hogy egy üde és nedves rétek közti átmenettel 

van dolgunk. Borhidi és mtsai. (2012) felhívták a figyelmet arra, hogy az „Alopecuro–

Arrhenatheretum”, az „Arrhenatheretosum alopecuretosum” és a „Festuco–Cynosuretum 

arrhenatheretosum” (valamint e társulás többi, Máthé és Kovács által közölt 

szubasszociációja) leírása érvénytelen, s ezeket érvényes leírásokkal pótolták, visszanyúlva az 

eredeti felvételekhez. Az így bevezetett Anthoxantho–Festucetum pratensis Borhidi 2012 

tartalma a típusfelvétel megjelölése és a mellékelt ismertető alapján Máthé & Kovács (1960) 

„Arrhenatheretosum alopecuretosum”-mával azonos, míg a „Festuco–Cynosuretum 

arrhenatheretosum Máthé & Kovács 1960” érvényes neve Anthyllido–Festucetum rubrae 

arrhenatheretosum Borhidi 2012 lett. Mindkét társulásra jellemző a tápanyagszegény, hegyi 

rétek és láprétek fajainak (pl. Polygala vulgaris, Ranunculus auricomus, Dianthus deltoides) 

előfordulása, s ez alapján bizonyosan nem azonos egyikük sem az itt tárgyalt 13. 

felvételcsoporttal. Ehelyett javasoljuk az Ausztriából leírt Ranunculo repentis–Alopecuretum 

pratensis Ellmauer 1993 név alkalmazását a tápanyagban gazdag, üde rétek megjelölésére. A 

társulás a dombvidékek és a Középhegység völgyeiben fordul elő (15a. ábra). A Willner et al. 

(2013a) Ranunculo–Alopecuretumot azonosnak tartja a Filipendulo vulgaris–

Arrhenatheretum (érvénytelenül leírt) Cirsium oleraceum-os szubasszociációjával (Hundt & 

Hübl 1983), amit alátámasztani látszik, hogy a minimális feszítőfán is közvetlen 

szomszédságba került ez a két társulás (vö. 11. csoport). A Ranunculo–Alopecuretumot a 
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Pastinaco–Arrhenatheretumtól a tápanyag- és nedvességigényes fajok (pl. Alopecurus 

pratensis, Poa trivialis, Crepis biennis, Carex hirta) magasabb aránya különbözteti meg, 

ugyanakkor a két társulás elválása nem éles. A mocsárrétektől (Deschampsion) való 

elválasztása szintén további vizsgálatokat igényel. 

A 14-18. csoportok közös tulajdonsága, hogy üde vagy nedves, de nyárra kiszáradó legelőkön 

készült felvételeket tartalmaznak. Ilyen állományok elsősorban az Alföld csapadékos 

peremvidékein fordulnak elő. 

A 14-16. csoportokban külterjes legelők, kisebb számban alacsony termőképességű kaszálók 

állományait találjuk, amelyek az üde és a félszáraz gyepek közt átmeneti helyzetet foglalnak 

el. A 11. csoport típusánál szárazabbak, de még mindig sok mezofil fajt tartalmaznak. Az 

uralkodó faj rendszerint a Festuca rupicola, de más, alacsony vagy középmagas füvek (pl. 

Briza media, Cynosurus cristatus) is tömegesek lehetnek, míg a magas szálfüvek legfeljebb 

szórványosak. A felvételek többsége a Dunántúl alföldi és a Beregi-sík területeiről való (15b. 

ábra). Az állományok a folyószabályozások miatt kiszáradt mocsarak, valamint erdőirtások 

helyén alakultak ki, jellemzően az egykori ártér hordalékdűnéinek kiemelkedésein, amit a 

tavaszi áradások már csak ritkán öntenek el. A felvételek egy része (ld. a 16-os csoportot) 

Juhász-Nagy (1959) tabellái közül való, amelyeken az Anthoxantho–Festucetum pseudovinae 

leírása is alapul. Azon belül viszont ezek a felvételek a Festuca rupicola-altípust képviselik, 

amely a társulás egy kevésbé intenzíven legeltetett variánsa. Borhidi (2003) ezt a társulást 

„Anthoxantho–Festucetum rupicolae Dénes (1997)” néven említi, noha Dénes (1997) 

közleménye nem értelmezhető érvényes leírásként (Weber és mtsai. 2000: 5. §). Az 

osztályozásunkban az Anthoxantho–Festucetum pseudovinae Festuca rupicola-variánsának 

Juhász-Nagy-féle felvételei több dunántúli felvétellel együtt elváltak a „tipikus” 

Anthoxantho–Festucetum pseudovinaetől (ld. 17. cluster), ezért indokoltnak látjuk, hogy 

asszociációszinten különítsük el. Jelen dolgozatban Colchico autumnalis–Festucetum 

rupicolae nom. prov. elnevezéssel hivatkozom erre a típusra. A provizórikus nevet egy 

későbbi közleményben fogjuk érvényesíteni (Lengyel és mtsai. bírálat alatt). Mivel ez a 

társulás legelőkön alakul ki, a szüntaxonómiai rendszerben a Cynosurionban jelöljük ki a 

helyét. A Colchico–Festucetum a Festuca rupicola dominanciája, a Briza media, Trisetum 

flavescens, Anthoxanthum odoratum és Agrostis capillaris mint ko-domináns füvek, a magas 

szálfüvek (Helictotrichon pubescens, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius) alacsony 

borítása, valamint az üde réti (pl. Leontodon hispidus, Campanula patula, Leucanthemum 

vulgare agg., Colchicum autumnale), a szárazságtűrő (pl. Dianthus pontederae, Trifolium 
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montanum, Filipendula vulgaris, Viola hirta), és az alkalmi elöntést jelző fajok (Carex 

pallescens, C. tomentosa, Sanguisorba officinalis) együttes jelenléte alapján ismerhető fel. A 

savanyú gyepek fajai (pl. Viola canina, Agrostis capillaris, A. canina agg.) is gyakran jelen 

vannak. 

 

15. ábra. A Ranunculo–Alopecuretum pratensis (a) és a Colchico–Festucetum rupicolae (b) 

felvételeinek földrajzi elhelyezkedése 

A társulás a kárpát-medencei alföldek peremvidékén fordul elő leggyakrabban, de helyenként 

dombvidékeken is megtalálható. Az állományok fennmaradásához legeltetés szükséges, a 

gazdálkodás abbamaradása vagy kaszálásra váltás esetén Filipendulo–Arrhenatheretum-

jellegűvé válnak. 

A 17. csoport által reprezentált típus felvételei az előző társuláséhoz hasonló klimatikus és 

termőhelyi körülmények közt készültek, viszont az állományok intenzívebb legeltetés alatt 

állnak, domináns fajuk pedig nem a Festuca rupicola, hanem a F. pseudovina. A felvételek 

többsége Juhász-Nagy (1959) azon tabelláiból származik, amelyek az Anthoxantho–

Festucetum pseudovinae tipikus formáját mutatják be, így a 17. csoportot ezzel a társulással 

azonosítjuk. Az Anthoxantho–Festucetum pseudovinae és a Colchico–Festucetum rupicolae 

elkülönítését azért tartjuk fontosnak, mert – egyrészt – az eltérő domináns faj a két típus 

művelése közti fontos különbségre utalhat, másrészt pedig az előbbi társulás számos jellemző 

faja hiányzik az utóbbiból. Ilyen fajok Juhász-Nagy (1959) felvételeiben a Hieracium 

auriculoides, a H. caespitosum, a Viola pumila és a Linum catharticum, amelyek a korabeli 

beregi rétek karakterisztikus elemei lehettek. A legelést jól tűrő fajok (pl. Veronica 

serpyllifolia, Myosotis stricta) jelenléte és a tipikus mezofil réti növények ritkasága (pl. 

Trisetum flavescens, Cynosurus cristatus, Moenchia mantica) szintén az Anthoxantho–
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Festucetum pseudovinae jellemzője. A Colchico–Festucetumhoz hasonlóan ezt a 

legelőtársulást is a Cynosurionba soroljuk, ellentétben Borhidi és mtsai. (2012) felosztásával, 

akik az Arrhenatherion alatt tárgyalták. A társulás lektotipifikációját lásd Lengyel és mtsai. 

(bírálat alatt) cikkében. A felvételek többsége a Beregi-síkról és az Ikva-síkról származik 

(16a. ábra). Juhász-Nagy (1959) szerint ez a társulás jóval gyakoribb volt a hazai ártereken, de 

a külterjes állattenyésztés visszaszorulásának, és talán az alföldi talajvízszint süllyedésének is 

köszönhetően jelentősen megritkult. 

 

16. ábra. Az Anthoxantho–Festucetum pseudovinae (a) és az Alopecuro–Festucetum pseudovinae 

felvételeinek földrajzi elhelyezkedése 

A 18. csoport az előző típusnál nedvesebb, de hasonlóan intenzíven legeltetett termőhelyeken 

készült felvételeket tartalmaz. Jellemző fajai közt is több a vízigényes növény. A felvételek 

szintén Juhász-Nagytól (1959), de az Alopecuro–Festucetum pseudovinae tabelláiból 

származnak, a Beregi-síkról (16b. ábra). Ezt a társulást nem sokkal a leírása után Soó (1964) a 

Carici vulpinae–Alopecuretum pratensis társulás festucetosum pseudovinae 

szubasszociációjaként a Molinietalia rendbe sorolta. Később Botta-Dukát (2004) felvetette, 

hogy nem a Molinietaliába tartozik – ettől eltekintve azonban nem szerepelt a típus a hazai 

szüntaxonómiai összegzésekben. A Szlovákiában bevett felfogáshoz (Janišová és mtsai. 2014) 

hasonlóan az Alopecuro–Festucetum pseudovinaet a Cynosurionba soroljuk. Az Alopecuro–

Festucetum pseudovinae a legeltetéssel járó taposás miatt tömörödött talajú mocsárrétekből 

alakul ki (Juhász-Nagy 1959). A domináns faj a Festuca pseudovina, a magasabb füvek 

rendszerint hiányoznak. A kísérőfajok gyakran a korábbi mocsárréti élőhely maradványai (pl. 

Alopecurus pratensis, Inula britannica), a tájra jellemző zavarástűrő fajok (pl. Eryngium 

planum, Galega officinalis) és pionír egyévesek (pl. Erophila verna, Anthemis arvensis, 
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Ranunculus sardous), míg az Arrhenatheretalia tipikus elemei hiányoznak. Az Alföldön a 

mocsárrétek leromlási fázisai közt többféle termőhelyi és gazdálkodási háttér hatására 

kialakulhatnak Festuca pseudovina uralta állományok, melyek szüntaxonómiai helyzetének 

tisztázása a jövő feladata. 

A 19. csoportba került felvételek olyan üde és félszáraz állományokban készültek, 

amelyekben jellemző az Arrhenatherum elatius és a Festuca rupicola magas borításértéke, 

valamint számos generalista és zavarástűrő faj jelenléte. Ilyen jellegtelen, változatos eredetű 

rétek egyaránt létrejöhetnek szárazgyepek trágyázásával, felülvetésével, parlagok 

szukcessziójával és kaszálórétek felhagyásával. Habár néhány felvételre jól illik a Ranunculo 

bulbosi–Arrhenatheretum leírása, a csoport egésze nem feleltethető meg egyik asszociációnak 

sem. 

A 20-28. csoportok különböző módokon hasznosított típusokat reprezentálnak az ország 

legcsapadékosabb területeiről. Köztük a 20-23. csoportok a Borhidi és mtsai. (2012) szerinti 

Anthyllido–Festucetum rubrae különböző alegységeivel azonosíthatóak. A hármuk közös 

jellemzője a tápanyagszegény, mészkerülő rétek fajainak magas aránya. Az uralkodó faj 

gyakran az Agrostis capillaris és a Festuca rubra, magas konstanciájúak a Luzula campestris, 

az Anthoxanthum odoratum, a Veronica chamaedrys és az Achillea millefolium agg.  

Noha azonos társuláshoz sorolhatóak, a három csoport fajkompozíciója szemmelláthatóan 

különbözik. A 20-as csoport, amely a minimális feszítőfán nem is lett közvetlen szomszédja a 

másik kettőnek, legeltetés abbamaradása utáni, felhagyott vagy kaszált réteket tartalmaz. Az 

alacsonyabb, acidofil füvek mellett nagy borítást ér el az Arrhenatherum elatius és a 

Helictotrichon pubescens, gyakran jelen vannak erdőszegélyek (pl. Luzula luzuloides, 

Melampyrum nemorosum), láprétek (pl. Galium boreale, Selinum carvifolia) és sovány 

gyepek fajai (ld. feljebb) is. A felvételcsoport jó egyezést mutat az Anthyllido–Festucetum 

rubrae arrhenatheretosum elatioris (Máthé & Kovács 1960) Borhidi 2012 

szubasszociációval. Ez a típus leginkább az Arrhenatherion tápanyagszegény társulásaihoz, a 

Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretumhoz és a Filipendulo–Arrhenatheretumhoz hasonlít, de 

mindkettőtől különbözik a sovány gyepek (pl. Thymus pulegioides, Viola canina) és az 

erdőszegélyek (pl. Luzula luzuloides, Primula veris, Cruciata glabra) fajainak gyakori 

előfordulásával. A szubasszociáció létrejötte a növényzet táji léptékű megváltozásának, a 

legeltetés felhagyásának köszönhető.  



55 
 

 

17. ábra. Az Anthyllido–Festucetum rubrae (a) és az Anthoxantho–Festucetum pratensis (b) 

felvételeinek földrajzi elhelyezkedése 

A 21. csoport felvételei főleg a Dél-Dunántúlról származnak, és általában szegények 

hegyvidéki és sovány gyepi fajokban, melyeket tápanyagigényesebb elemek helyettesítenek 

(pl. Trifolium pratense, T. repens, Trisetum flavescens, Cynosurus cristatus, Leontodon 

autumnalis). Az uralkodó faj leggyakrabban az Agrostis capillaris vagy a Trifolium pratense. 

Az állományok nagy részének fajösszetételét felülvetéssel és trágyázással járó intenzívebb 

használat alakítja ma is, bár felhagyott legelőkön készült felvételek szintén kerültek ide. A 21-

es csoport így a Cynosurion felé mutató jellegekkel bír. A 22. csoport felvételei a 

Középhegység magasabb régióiból és a Nyugat-Dunántúlról származnak, és kimondottan 

gazdagok sovány gyepi fajokban (pl. Thymus pulegioides, Viola canina, Dianthus deltoides, 

Veronica officinalis). A domináns faj legtöbbször a Festuca rubra. Ez a típus a Violion 

caninae asszociációcsoporthoz áll közel, és jól megfeleltethető a hazánkból eddig nem jelzett 

Campanulo rotundifoliae–Dianthetum deltoidis társulás csehországi definíciójának (Chytrý 

2007), ugyanazen társulás szlovákiai értelmezésének a Nardus stricta hiánya miatt azonban 

már nem (Ujházy & Kliment 2014), így a hazai besorolás változtatását nem látjuk indokoltnak 

egyelőre. A tápanyagszegény rétek és sovány gyepek közép-európai osztályozása igen sok 

nehézséget rejt magában. A Máthé & Kovács (1960) a Festuco rubrae–Cynosuretum 

asszociációnév alatt közöltek tabellákat, és számos új szubasszociációnevet is bevezettek. 

Megjegyzendő, hogy auktorcitátum nélkül használják a nevet, így csak feltételezhetjük, hogy 

a Festuco rubrae–Cynosuretum Tüxen 1940 (syn. Festuco commutatae–Cynosuretum Tüxen 

in Büker em. Meis. 1966) társulásra vonatkoznak megállapításaik (vö. Soó 1964, 1973). Jurko 

(1968, 1974) javaslata szerint a Kárpátok nyugati részének hegylábi, tápanyagszegény rétjei 

mind az Anthoxantho–Agrostietum Sillinger 1933 társuláshoz sorolandóak, habár ezt a 
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társulást igen tágan, több szubasszociációval értelmezte. Ezzel a nézettel egyetértettek 

Zuidhoff és mtsai. (1995) is, bár magyarországi adatot nem tartalmazott az elemzésük.  Soó 

(1971, 1973) szerint azonban a hazai tápanyagszegény rétek megkülönböztetendők a nyugat-

európai és a kárpáti magashegységi állományoktól, s a Máthé & Kovács (1960) által 

szubasszociációként közölt tabellákat más, részben új társulásnevekkel azonosította, ekkor 

vezette be az Anthyllido–Festucetum rubrae nevet is. Borhidi és mtsai. (2012) a Máthé & 

Kovács-féle szubasszociációkat az Anthyllido–Festucetum rubrae alá sorolva érvényesítette. 

E társulás fajkompozíciója az ismertetők szerint igen közel áll ahhoz, amit Szlovákiában és 

Csehországban ma Anthoxantho–Agrostietum név alatt értenek. Ugyanakkor az Anthoxantho–

Agrostietum értelmezésében a szlovák, cseh és osztrák szakirodalom sem egyezik tökéletesen. 

Ezt mutatja, hogy Chytrý (2007) eredetileg a Cynosurion asszociációcsoportba sorolta, 

Janisová és mtsai. (2007), Rozbrojová és mtsai. (2010) és Hegedüsová Vantarová & Škodová 

(2014) az Arrhenatherionba, Willner és mtsai. (2013a) pedig a Violion caninae-be, utóbbiak 

viszont e társulás alatt értették a Campanulo–Dianthetum-jellegű felvételeiket is. A 

tápanyagszegény rétek osztályozásának kiforratlanságára való tekintettel Borhidi és mtsai. 

(2012) művét követve az Anthyllido–Festucetum rubrae-t mint nagy változatosságú, tág 

értelmű társulásnevet használom a 20-22. csoportokra. Megjegyzendő azonban, hogy a 20-22. 

csoportok akár külön társulásokként is megállnák a helyüket, továbbá az Anthyllido–

Festucetum használatát és értelmezését egy nemzetközi összehasonlító elemzés jelentősen 

megváltoztathatja. 

A 23. csoport felvételeiben magas borítást ér el a Festuca pratensis és az Agrostis capillaris, 

mellettük olyan fajok tűnnek fel, amelyek tápanyagban szegény réteken (pl. Festuca rubra, 

Dianthus deltoides, Briza media), valamint a jó vízellátottságú, láposodó termőhelyeken 

jellemzőek (pl. Ranunculus auricomus, Carex pallescens, Galium boreale). Az állományok 

egy részét korábban valószínűleg legeltették, amire olyan fajok jelenléte utal, mint a Trifolium 

repens, Cynosurus cristatus, Taraxacum officinale. Ez a típus jól megfelel az Anthoxantho–

Festucetum pratensis Borhidi 2012 leírásának. A felvételek a Középhegység magasabb, 

hegyvidékies klímájú részeiről származnak, völgyaljakból és láposodó platókról. Az 

Arrhenatherion asszociációi közül a leghasonlóbb a Filipendulo–Arrhenatheretum, amelytől a 

hegyvidéki és tápanyagszegény réti fajok (pl. Agrostis capillaris, Festuca rubra, Dianthus 

deltoides, Ranunculus auricomus) magasabb, valamint egyes magas, tápanyagigényesebb 

szálfüvek (pl. Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Helictotrichon pubescens) 

alacsony aránya különbözteti meg. Valószínű, hogy a két társulás közti fajkompozíciós 

különbség a felvételezett állományok regionális fajkészletére is visszavezethető, hiszen a 
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Filipendulo–Arrhenatheretum inkább dunántúli (szubatlanti-szubmediterrán), míg az 

Anthoxantho–Festucetum pratensis inkább északi-középhegységi (szubmontán-

szubkontinentális) elterjedésű. Az Anthyllido–Festucetum rubrae-tól a lápréti fajok magasabb 

és a szárazgyepi fajok alacsonyabb aránya alapján különíthető el. 

 A 24. és a 25. csoportba szőrfűgyepek (Violion caninae) felvételei kerültek, melyek kívül 

esnek a vizsgált növényzeti egységeken. 

A 26. csoport felvételei egy sajátos hegyvidéki elterjedésű típust reprezentálnak. Az uralkodó 

fajuk a Brachypodium pinnatum, emellett félszáraz gyepi (pl. Cirsium pannonicum, 

Helianthemum ovatum, Carex montana), tápanyagszegény gyepi (pl. Viola canina, 

Peucedanum oreoselinum), erdőszegély- (pl. Calamagrostis arundinacea, Cruciata glabra, 

Genista germanica, Potentilla alba) és lápréti fajok (Molinia caerulea agg., Succisa pratensis, 

Gladiolus imbricatus) is előfordulnak bennük. A kevert fajösszetétel alapján ezt a típust a 

Brachypodio pinnati–Molinietum arundinaceae Klika 1939 asszociációval azonosítjuk, 

amelyet eddig csak a Nyugati-Kárpátokból, Csehországból és Szlovákiából jeleztek. A 

Brachypodio–Molinietumot a cseh és szlovák irodalmak a Brometalia erecti asszociációrend 

Bromion erecti asszociációcsoportjában tárgyalják, az atlanti-mediterrán elterjedésű félszáraz 

gyepek közt. Noha ez a társulás nem tartozik a mezofil rétek közé, a dolgozatomban való 

tárgyalását indokolja a feléjük mutatott átmeneti helyzete, valamint az, hogy Magyarországra 

nézve új társulás kimutatásáról van szó. A Brachypodio–Molinietum állományai híresek a 

kiemelkedő fajgazdagságukról (Wilson és mtsai. 2012, Michalcová és mtsai. 2013), amit a 

hazai állományok (már?) nem érnek el. A magyarországi állományok meglehetősen 

fragmentáltak, és a kialakulásuk sajátos vegetációdinamikai körülményeknek is köszönhető. 

Ezeket a réteket korábban kaszálták vagy legeltették, de ez mára sokfelé megszűnt. A 

felhagyást követően a Brachypodium pinnatum és a Molinia caerulea agg. gyorsan 

uralkodóvá vált. Egyes erdei fajok (pl. Convallaria majalis, Symphytum tuberosum agg.) 

előfordulása a mozaikos táji környezetnek is betudható, hasonlóan az erdőszegély-fajok 

magas számához. Az ilyen fajkompozíciójú állományok ritkák Magyarországon, a Mátra és a 

Zempléni-hegység néhány pontjáról származnak felvételek (18a. ábra). 

A 27. csoport felvételeiben az uralkodó faj rendszerint a Sanguisorba officinalis, melyhez 

hegyi réti, erdőszegély és sovány gyepi fajok (pl. Hypericum maculatum agg., Pimpinella 

major, Hieracium umbellatum, Danthonia decumbens) társulnak. A felvételek a Nyugat-

Dunántúlról származnak. Ez a típus valószínűleg egy átmenet az Arrhenatherion és a 
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Molinion között, melynek pontosabb azonosításához az utóbbi asszociációcsoport 

összehasonlító anyagára is szükség van, így ebben az elemzésben nem lehetséges. 

A 28. klaszterbe sovány gyepi (Violion caninae) felvételek kerültek. 

 

18. ábra. A Brachypodio–Molinietum (a) és a Cynosuro–Lolietum (b) felvételeinek földrajzi 

elhelyezkedése 

A 29-es csoport felvételei kilúgozódás vagy túllegeltetés miatt erodált talajú legelőkről és 

óparlagokról származnak. Jellemzőek a nyílt, bolygatott, tápanyagszegény termőhelyek fajai, 

pl. Sherardia arvensis, Vulpia spp., Aphanes arvensis agg. és Trifolium striatum. Ez a típus 

valószínűleg a Cynosurion többi asszociációjának bolygatott variánsa, illetve átmeneti 

helyzetű a Thero–Airion és egyes Violion caninae-be tartozó társulások felé, a pontos 

szüntaxonómiai megfeleltetés viszont egyelőre nem lehetséges az eredményeink alapján. Az 

adatsorunk minden bizonnyal alulreprezentálja ennek a típusnak az elterjedését és 

változatosságát. A hasonló, bolygatott, pionír vagy átmeneti jellegű gyepeket ugyanis a 

klasszikus szemléletű, leíró cönológusok gyakran elkerülik, emiatt aránylag kevés felvétel áll 

rendelkezésre, s ez a típus mélyrehatóbb elemzésének is gátat szab. 

A 30. csoportba intenzíven legeltetett, tápanyagban gazdag, üde vagy nedves talajú gyepek 

felvételei kerültek. Az ilyen állományok uralkodó fajai a Trifolium repens, a Cynodon 

dactylon vagy a Cynosurus cristatus, differenciális fajok a Lolium perenne, a Bromus 

racemosus agg. és a Poa annua. A nedvesebb állományokban vízigényesebb és sótűrő fajok is 

előfordulnak, pl. a Carex distans, az Agrostis stolonifera agg. és (lokálisan, a Drávamenti-

síkon) a Hordeum secalinum. A legeltetést és taposást jól tűrő, tápanyagigényes és mezofil 

fajok nagy gyakorisága és tömegessége alapján ezt a klasztert a Cynosuro–Lolietum Br.-Bl. & 

a b
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De Leeuw 1936 (syn. Lolio-Cynosuretum Tx. 1937 nom. inval., ld. Willner és mtsai. 2013a) 

társuláshoz soroljuk. A Cynosuro–Lolietum nevet itt tágan értelmezzük, ugyanis a csoportban 

vannak olyan felvételek is, amelyek a Deschampsion felé jelentenek átmenetet. Az ilyen 

felvételek szüntaxonómiai helyzete a jövőben tisztázandó. A Cynosuro–Lolietumot a 

Colchico–Festucetum rupicolae, az Anthoxantho–Festucetum pseudovinae és az Alopecuro–

Festucetum pseudovinae társulásoktól viszonylag könnyen meg lehet különböztetni a xerofil 

csenkeszfajok alacsony borítása, valamint a fentebb említett domináns és differenciális fajok 

jelenléte alapján. A társulást („Lolio-Cynosuretum” néven) korábban a domb- és hegyvidéki 

régiókból jelezték (Borhidi és mtsai. 2012), de az eredményeink azt mutatják, hogy kellő 

csapadék esetén az alacsonyabb fekvésű síkságokon (pl. a Drávamenti-síkságon) is előfordul 

(18b. ábra), míg másutt a külterjesen tartott állatállomány csökkenése miatt erősen megritkult. 

A 31. csoporttól kezdődően már nincs több olyan klaszter, amelyet az Arrhenatheretalia 

rendhez sorolhatnánk, ehelyett szárazabb típusok jelennek meg. Ezek közül csak azt a kettőt 

ismertetem itt bővebben, amelyek a félszáraz gyepek közelmúltbeli revíziójához (Illyés és 

mtsai. 2009, Illyés 2010) képest újdonsággal szolgálnak. 

A 31. csoport uralkodó faja a Bromus erectus, melyhez több mezofil és xero-mezofil faj 

társul, úgymint a Dianthus carthusianorum, a Saxifraga bulbifera és a Festuca rupicola. 

Jellemző elterjedési területe a Nyugat-Dunántúl (19. ábra). A hazai cönológiai irodalom (pl. 

Kovács 1995) az ehhez hasonló típusokra gyakran „Arrhenathero–Brometum erecti Balázs 

1951” néven hivatkozik, noha ez egy érvénytelen név, mivel Balázs (1951) egyértelműen 

csak munkanévként használta azt, szüntaxonleírás szándéka nélkül. Ennek megfelelően 

Borhidi és mtsai. (2012) sem közölték, viszont az ő rendszerükben a Bromion 

asszociációcsoport Onobrychido viciifoliae–Brometum erecti társulása hasonlít ehhez a 

típushoz. Illyés és mtsai. (2009) cáfolta a Bromion jelenlétét Magyarországon, habár az ő 

adatsoruk kevesebb felvételt tartalmazott a Brometalia és az Arrhenatheretalia közti átmeneti 

típusokból. Willner és mtsai. (2013a, b) véleménye szerint a Bromion asszociációcsoport 

diagnosztikus fajai, s ezért maga az asszociációcsoport sem éri el nyugati irányból a Kárpát-

medencét, emiatt a sudár rozsnokos üde-félszáraz átmeneti rétek nem sorolhatóak az 

Onobrychido–Brometumhoz. Ehelyett a Kárpát-medence nyugati peremének hasonló 

állományait új asszociációként írták le Filipendulo vulgaris–Brometum erecti Hundt & Hübl 

ex Willner 2013 néven a Cirsio–Brachypodion asszociációcsoportban, vagyis a 

szubkontinentális félszáraz gyepek közt, s ehhez tartozónak vélték a Szlovákiában eddig 

Onobrychido–Brometum (sensu Janišová és mtsai. 2007) néven kezelt állományokat is. Mi 
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követjük Willner és mtsai. (2013a, b) álláspontját, így a 31-es klasztert a Filipendulo–

Brometumhoz soroljuk. Magyarországon ez a társulás az Arrhenatherion asszociációitól a 

Bromus erectus dominanciájával és a xerofil fajok (pl. Centaurea scabiosa, Festuca rupicola, 

Thesium linophyllon, Seseli annuum) állandó előfordulásával különbözik. Emellett 

vízigényesebb, de mérsékelt tápanyagigényű fajok (pl. Sesleria uliginosa, Sanguisorba 

officinalis) is előfordulhatnak. Ausztriában a Filipendulo–Brometum és a Filipendulo–

Arrhenatheretum közt folyamatos átmenet figyelhető meg. A mi osztályozásunkban a 31-es 

csoport, amelyet a Filipendulo–Brometummal azonosítottunk, uralkodó faja a Bromus erectus, 

míg a Filipendulo–Arrhenatheretumhoz sorolt 11-es csoportban egyéb füvek (ko-) 

dominánsak, így a két társulás megkülönböztetése Magyarországon kevésbé tűnik 

problematikusnak. A domináns fajokon kívül a Filipendulo–Brometum rendszerint szárazabb 

és meszesebb talajon alakul ki, mint a Filipendulo–Arrhenatheretum, így a xerofil és a 

mészkedvelő fajok aránya szintén informatív a két társulás elkülönítésekor. A Cirsio–

Brachypodion többi társulásától a Filipendulo–Brometumot megkülönbözteti a Bromus 

erectus nagy borításértéke, a nedvességigényes fajok jelenléte, valamint a sziklai fajok 

hiánya. 

 

19. ábra. A Filipendulo–Brometum felvételeinek földrajzi elhelyezkedése 

A 32-es klaszter hasonlít az előzőhöz abban, hogy uralkodó faja a Bromus erectus, és 

átmeneti helyzetű az üde és a száraz gyepek közt, viszont a fajösszetételében sajátosan 

keverednek az eltérő vízigényű fajok, pl. Phragmites australis, Stipa pennata, Carex 

tomentosa, C. panicea, Thymus pannonicus. A felvételek többsége egyetlen, homokos talajú, 

vegyesen kaszált és legeltetett rétről származik, ahol a fenti tényezőkön kívül még a heterogén 
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mikrodomborzat is hozzájárul a diverz és értékes növényzet kialakulásához. Ennek a 

csoportnak a szüntaxonómiai helyzete még tisztázásra vár. 

 

 

20. ábra. A PCoA ordinációs diagramja a társulások csillagszerű ábrázolásával – 1: 

Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum, 2: Tanaceto–Arrhenatheretum, 3: Pastinaco–

Arrhenatheretum, 4: Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum, 5: Ranunculo repentis–

Alopecuretum pratensis, 6: Colchico–Festucetum rupicolae, 7: Anthoxantho–Festucetum 

pseudovinae, 8: Alopecuro–Festucetum pseudovinae, 9: Anthyllido–Festucetum rubrae, 10: 

Anthoxantho–Festucetum pratensis, 11: Brachypodio–Molinietum, 12: Cynosuro–Lolietum, 

13: Filipendulo vulgaris–Brometum. 

A 33-60. csoportok közt sikerült kimutatni az összes félszáraz gyepi társulást, amelyet már 

Illyés és mtsai. (2009) is tárgyalt. Így felismerhető volt a Sanguisorbo minoris–Brometum 

erecti (33-36. csoportok), a Polygalo majoris–Brachypodietum pinnati (41-43. csoportok), az 

Euphorbio pannonicae–Brachypodietum pinnati (44-48. csoportok) és a Trifolio medii–

Brachypodietum pinnati (57-59. csoportok). A Brometalia erecti alá tartozó társulásokon 

kívül sziklagyepi és lejtősztyepréti (Bromo–Festucion pallentis, Festucenion valesiacae, 

Festucenion rupicolae, Stipenion tirsae), valamint xerotherm szegélynövényzettel (Geranion 
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sanguinei) azonosítható klasztereket ismertünk fel a 33-60. csoportok közt. Ezeknek a bővebb 

tárgyalása Lengyel és mtsai. (bírálat alatt) cikkében lesz olvasható. 

A PCoA ordináción (20-21. ábra) jól látható, hogy a csoportok átfedése tengelypárokat 

vizsgálva általában jelentős, viszont a csoportok centroidjait figyelembe véve meglehetősen 

jól értelmezhető fajkompozíciós grádiensek vehetők észre. Az első négy tengelyre a 

sajátértékek összegének 8,21, 4,40, 4,06 és 3,40%-a jut vagyis a vizsgált dimenziók az 

összvarianciának 20,07%-át magyarázzák. Az első tengelyen (20. ábra) elkülönültek a 

franciaperje uralta társulások (Ranunculo–Arrhenatheretum, Pastinaco–Arrhenatheretum és 

Tanaceto–Arrhenatheretum a vízszintes tengely pozitív tartományában) a többiektől. A 

franciaperje a jó állapotú, hosszú ideje rendszeresen kaszált vagy legeltetett réteken 

Magyarországon nem jellemző, inkább a nem rég felhagyott vagy regenerálódó, fajszegény 

állományokon tipikus a tömeges jelenléte. Ez kimondottan igaz a Tanaceto–Arrhenatheretum 

társulásra, amely az Arrhenatherum elatius által elfoglalt félruderális gyepeket tartalmazza, de 

a Pastinaco–Arrhenatheretum és a Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum állományai is 

létrejöhetnek parlagok 5-10 évnyi kaszálása folytán, ha a megfelelő fajkészlet rendelkezésre 

áll. A többi társulás felvételei nagyjából hasonló értékeket foglalnak el az ábra bal oldalán. A 

második tengely egy vízellátottsági grádienssel azonosítható. A legnegatívabb értékeket a 

mocsár- és lápréti elemeket tartalmazó társulások kapták (Filipendulo–Arrhenatheretum, 

Ranunculo repentis–Alopecuretum), míg a legpozitívabbakat a száraz-félszáraz preferenciájú 

fajokkal jellemezhető asszociációk (Filipendulo–Brometum, Anthoxantho–Festucetum 

pseudovinae, Alopecuro–Festucetum pseudovinae, Colchico–Festucetum, Brachypodio–

Molinietum). A harmadik tengely (21. ábra) egy kezelési grádiens mentén rendezi el a 

felvételeket. A negatív tartományban az intenzíven legeltetett típusok láthatóak (Alopecuro–

Festucetum pseudovinae, Anthoxantho–Festucetum pseudovinae, Cynosuro–Lolietum), a 

grádiens túlsó végén pedig a jellemzően kaszált társulások felvételei (Filipendulo–Brometum, 

Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum, Filipendulo–Arrhenatheretum). A negyedik tengely 

mentén a hegyvidékies elterjedésű, főleg tápanyagszegény talajokon jellemző társulások 

(Anthyllido–Festucetum rubrae, Anthoxantho–Festucetum pratensis, Brachypodio–

Molinietum) különülnek el a többiektől a diagram alsó felében. 
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21. ábra. A PCoA ordinációs diagramja a társulások csillagszerű ábrázolásával – 1: 

Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum, 2: Tanaceto–Arrhenatheretum, 3: Pastinaco–

Arrhenatheretum, 4: Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum, 5: Ranunculo repentis–

Alopecuretum pratensis, 6: Colchico–Festucetum rupicolae, 7: Anthoxantho–Festucetum 

pseudovinae, 8: Alopecuro–Festucetum pseudovinae, 9: Anthyllido–Festucetum rubrae, 10: 

Anthoxantho–Festucetum pratensis, 11: Brachypodio–Molinietum, 12: Cynosuro–Lolietum, 

13: Filipendulo vulgaris–Brometum. 

 

Szüntaxonómiai összefoglalás 

Az osztályozásunk alapján az alábbi szüntaxonómiai rendszert javasoljuk a mezofil és 

félszáraz rétekre: 

Asszociációrend: Arrhenatheretalia Tx. 1931 (a Molinio–Arrhenatheretea Tüxen 1937 

osztályban) 

1. Asszociációcsoport: Arrhenatherion elatioris Koch 1926 

1.1. Asszociáció: Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum elatioris Ellmauer 1993 

1.2. Asszociáció: Tanaceto vulgaris–Arrhenatheretum Fischer ex Ellmauer 1993 
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1.3. Asszociáció: Pastinaco sativae–Arrhenatheretum (Knapp 1954) Passarge 1964 

1.4. Asszociáció: Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum Hundt & Hübl ex Ellmauer 

1995 

1.5. Asszociáció: Ranunculo repentis–Alopecuretum pratensis Ellmauer 1993 

1.6. Asszociáció: Anthyllido vulnerariae–Festucetum rubrae (Máthé & Kovács 1960) 

Soó 1971 

1.7. Asszociáció: Anthoxantho odorati–Festucetum pratensis Borhidi 2012 

2. Asszociációcsoport: Cynosurion cristati Tüxen 1947 

2.1. Asszociáció: Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae nom. prov. 

2.2. Asszociáció: Anthoxantho odorati–Festucetum pseudovinae Juhász-Nagy 1959 

2.3. Asszociáció: Alopecuro pratensis–Festucetum pseudovinae Juhász-Nagy 1959 

2.4. Asszociáció: Cynosuro cristati–Lolietum perennis Br.-Bl. & De Leeuw 1936 

Asszociációrend: Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 (a Festuco–Brometea Br.-Bl. & Tüxen ex 

Soó 1947 osztályban) 

1. Asszociációcsoport: Bromion erecti Br.-Bl. 1936 

1.1. Asszociáció: Brachypodio pinnati–Molinietum arundinaceae Klika 1939 

2. Asszociációcsoport: Cirsio pannonici–Brachypodion pinnati Hadac & Klika 1944 

2.1. Asszociáció: Euphorbio pannonicae–Brachypodietum pinnati Horváth 2010 

2.2. Asszociáció: Polygalo majoris–Brachypodietum pinnati Wagner 1941 

2.3. Asszociáció: Sanguisorbo minoris–Brometum erecti Illyés, Bauer & Botta-Dukát 

2009 

2.4. Asszociáció: Trifolio medii–Brachypodietum pinnati Illyés, Bauer & Botta-Dukát 

2009 

2.5. Asszociáció: Filipendulo vulgaris–Brometum erecti Hundt & Hübl ex Willner 

2013 
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A fenti rendszerrel változtatásokat javasoltunk az Arrhenatheretalia és a Brometalia erecti 

rendekről való felfogásban Magyarországon. Az Arrhenatherionban négy új asszociáció 

jelenlétét mutattuk ki (Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum, Filipendulo vulgaris–

Arrhenatheretum, Tanaceto vulgaris–Arrhenatheretum, Ranunculo repentis–Alopecuretum), 

melyeket az osztrák és a szlovák szakirodalomból vettünk át. A Borhidi és mtsai. (2012) által 

az Arrhenatherionba sorolt Anthoxantho–Festucetum pseudovinaet a Cynosurionba helyeztük 

át. Az utóbbi asszociációcsoportban az Alopecuro–Festucetum pseudovinaet hazánkban 

elsőként tüntettük fel különálló társulásként országos szintű összefoglalásban. Egy új 

asszociációt is kimutattunk, amelyet Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae provizórikus 

névvel jelöltünk. Willner és mtsai. (2013a) indoklását követve a Cynosuro–Lolietum nevet 

tekintettük érvényesnek a hazai szerzők által elterjedtebben használt „Lolio–Cynosuretum” 

helyett. Sem az elemzéseink, sem a terepi tapasztalataink nem támasztották alá a Festuco 

commutatae–Cynosuretum asszociáció és a Phyteumo–Trisetion asszociációcsoport 

magyarországi jelenlétét. A Brometalia erecti rend feldolgozásában sok szempontból 

alátámasztottuk Illyés és mtsai. (2009) eredményeit. Újdonság azonban, hogy igazoltuk a 

Brachypodio pinnati–Molinietum arundinaceae társulás jelenlétét, amit már Illyés és mtsai. 

(2009) is lehetségesnek és vizsgálandónak véltek. A korábban Borhidi (2003) és Borhidi és 

mtsai. (2012) által Onobrychido–Brometum alá sorolt, valamint egyéb szerzők által 

„Arrhenathero–Brometum” néven nevezett nyugat-dunántúli sudár rozsnokos rétet a Cirsio–

Brachypodionban leírt Filipendulo vulgaris–Brometum erecti társulással azonosítottuk. Ezzel 

a Brachypodio–Molinietum lett a Bromion erecti asszociációcsoport egyetlen hazai 

képviselője. Megjegyzendő azonban, hogy a Filipendulo–Brometumhoz hasonlóan a 

Brachypodio–Molinietum sem tartalmazza a Bromion karakterfajait, így Willner és mtsai. 

(2013a, b), valamint Roleček és mtsai. (2014) érvelését követve az utóbbi társulás is 

átsorolható a Cirsio–Brachypodionba.  

Az elemzés korlátai és a további kérdések 

Az itt közölt munka a magyarországi mezofil és félszáraz rétek eddigi legátfogóbb, statisztikai 

elemzésekkel támogatott összefoglalása. Habár a mintaméretünk még így is elmarad néhány 

más ország hasonló célú szintézisei (Chytrý 2007, Hegedüsová Vantarová & Škodová 2014) 

mögött, mi kielégítőnek tartjuk a minta reprezentativitását a fontosabb hazai réttársulások 

azonosításához. Annak ellenére, hogy a tárgyalt vegetációtípusok teljes fajkompozíciós 

változatosságát igyekeztünk egyenletesen lefedni a mintavételünkkel, egyes területek 

reprezentáltsága eltérő mértékű. A közelmúltban intenzívebben kutatott régiók (pl. Bakony: 

Bauer 2012; Dél-Dunántúl: Lengyel és mtsai. 2012a) reprezentativitása természetesen jobb a 
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többiekénél. A különbségek kiegyenlítése végett alkalmazott földrajzi sztratifikáció és HCR 

újramintavételezés pedig nem pótolja az adatsorból hiányzó felvételeket. Bizonyos esetekben 

felmerült az esélye annak, hogy a felvételek térbeli és időbeli eloszlásának egyenetlenségei 

egymást erősítve műterméket adtak. Döntően Juhász-Nagy (1959) beregi felvételeiből sikerült 

kimutatni az Anthoxantho–Festucetum pseudovinae és az Alopecuro–Festucetum pseudovinae 

társulásokat. A felvételezés idején, vagyis az 1950-es években, a maitól jelentősen különböző 

gyepgazdálkodás folyt az egész országban (Molnár és mtsai. 2012), és az akkori adatok 

mostani relevanciája nehezen ítélhető meg. Ezenfelül a Beregi-sík a kontinentális klímája 

miatt a mezofil rétek elterjedése szempontjából Magyarországon sajátos, perifériális 

helyzetben van. A régi és újabb cönológiai adatok összehasonlíthatóságát tovább nehezítik a 

mintavételi és a taxonómiai felfogás különbségei (Podani 2006). Juhász-Nagy (1959) 

felvételei esetén a pontos kvadrátméret és a ritka fajok borításértékei is hiányoztak. Az 

említett hiányosságok és a potenciális torzítást okozó tényezők miatt elismerjük, hogy a 

biogeográfiai tényezők, a gazdálkodás megváltozása, valamint a módszertani felfogásból 

adódó eltérések egyaránt hozzájárulhattak ahhoz, hogy a 17. és a 18. klaszter ennyire 

határozottan elkülönült, emiatt a Juhász-Nagy-féle társulásokról kapott eredményeket nagy 

elővigyázatossággal kell kezelnünk. Ugyanakkor, az azonos közleményből és azonos 

területről származó Festuca rupicola-uralta felvételek olyan dunántúli felvételekkel kerültek 

azonos klaszterbe, amelyek a közelmúltban, a Dunántúlon készültek, hasonló termőhelyi 

körülmények közt. Ez oszlatja a fenti kételyeket, hiszen a módszertani, időbeli és térbeli 

változások ellenére is lehetséges volt ugyanannak a típusnak az elkülönítése. 

A csoportok értékelése során csak a pozitív sziluettű felvételeket vettük figyelembe, vagyis 

azokat, amelyek azonos csoport többi felvételéhez jobban hasonlítanak, mint bármely másik 

csoport felvételeihez. Így a csoportok elválását élesebbé, egyértelműbbé tettük, s ezzel 

megkönnyítettük az értelmezésüket. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 

típusleírásaink így csak a társulások (vagy az altípusainak) legjellegzetesebb formájára 

vonatkoznak. Az ismertetett típusok közt kétségkívül léteznek átmeneti állományok, melyek 

közül sok nem sorolható be egyértelműen a szüntaxonómiai kategóriákba, ezt alátámasztotta 

az ordináció is. A réttípusok osztályozási nehézségeiről már Juhász-Nagy (1959) is említést 

tesz, ezért megjegyzendő, hogy a társulásjellemzések és definíciók sokkal inkább 

„tájékozódási pontokként” („nodus”-okként) értelmezhetőek a vegetáció folytonos 

változatosságában, mint szigorú és egyértelmű határokkal rendelkező egységekként. Az 

egyértelmű típushatárok hiányához jobban alkalmazkodó, „lágy” osztályozási módszerek 

(„fuzzy clustering”) előnyeire már számos szerző felhívta a figyelmet (pl. Podani 1990, Feoli 
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és mtsai. 2006, De Cáceres és mtsai. 2010), de ezek alkalmazása és értelmezése a numerikus 

szüntaxonómiában még nem rutinszerű. 

Az elkülönített típusok környezeti hátterét az abiotikus tényezők mért adatai nélkül, a fajok 

preferenciája, valamint a termőhelyek ismeretében próbáltuk leírni. Ez egy bevett gyakorlat a 

hasonló cönológiai elemzések esetén, hiszen a vegetációs adatbázisokban tárolt felvételek 

igen sokféle forrásból származnak, és a legritkább esetben tartoznak minden egyes felvételhez 

megbízhatóan mért környezeti háttérváltozók. A fajok indikátorjellegének számszerűsítése 

végett bevezetett Ellenberg-típusú indikátorszámokat (Ellenberg és mtsai. 1991, Borhidi 

1995) gyakran használják az osztályozó munkákban a típusok közti különbségek kimutatására 

(pl. Havlová 2006, Rozbrojová és mtsai. 2010, Lengyel és mtsai. 2012a), míg mások óva 

intenek az ilyen módon levont következtetésektől (Chytrý és mtsai. 2009, Zelený & Schaffers 

2012). Úgy ítéltük meg, hogy esetünkben a tárgyalt társulások kapcsolatai olyan bonyolultak 

a környezeti tényezők nehezen számszerűsíthető, sokdimenziós terében, hogy az 

indikátorszámok alkalmazásától módszertani bonyodalmakat és a dolgozat 

terjedelemnövekedését jelentős mértékben, míg érdemi eredményeket ehhez képest kevésbé 

várhatunk, így azok használatától eltekintettünk. 

Az adatsorunkat egy viszonylag finom felbontású, 60 csoportos szinten osztályoztuk, majd a 

csoportok közti kapcsolatokat minimális feszítőfa módszerrel, főkoordináta analízissel, 

valamint irodalmi ismeretek és terepi tapasztalatok alapján értékeltük. Azokban az esetekben, 

amikor a korábban Magyarországról kimutatott asszociációk leírásai nem illettek a 

klaszterekre, a külföldi irodalmakból vettünk át neveket, hogy csökkentsük a hazai 

osztályozás idioszinkratikus jellegét. Az ilyenkor a külföldi irodalmakban található szöveges 

leírások és publikált adatok nem formalizált vizsgálata alapján döntöttünk a nevek 

alkalmazhatóságáról, viszont kvantitatív módszert nem használtunk. Besorolatlan felvételek 

előre definiált típusokhoz való hozzárendelésére, vagyis felügyelt osztályozására, számos 

módszer áll rendelkezésre (pl. Van Tongeren és mtsai. 2008, Tichý és mtsai. 2014), ezek 

alkalmazhatósága azonban arra a földrajzi területre korlátozódik, amelyen a típusokat is 

definiálták, földrajzi „extrapoláció” nem vagy csak nagy körültekintéssel végezhető velük. A 

hazai mezofil rétekről rendelkezésre álló adatok pedig eddig nem voltak annyira 

megbízhatóak, hogy referenciaként szolgáljanak egy (félig-)felügyelt osztályozáshoz, ezért 

döntöttünk a nem-felügyelt módszerek alkalmazása mellett a felvételek csoportosítása esetén. 

Valódi referenciaadataink (vagyis nevezéktani típusfelvételeink) csak a Magyarországról leírt 

társulásokról álltak rendelkezésre, a többi esetben „másodlagos” források, vagyis szöveges 
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leírások és publikált tabellák alapján döntöttünk bizonyos nevek alkalmazása vagy elvetése 

mellett. Döntéseink helyessége a jövőben egy nemzetközi, kvantitatív elemzés keretein belül 

ellenőrizendő. A nagy földrajzi léptékű szintézis mellett lokális vizsgálatok deríthetnek fényt 

a kimutatott társulások abiotikus környezeti hátterére, vegetációdinamikai kapcsolataira, a 

gazdálkodás mód megváltozására adott válaszaikra (vö. Chytrý és mtsai. 2009), valamint a 

természetvédelmi vonatkozásaikra. 
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Összefoglalás 
A doktori munkám célja az volt, hogy a hazai mezofil rétek szüntaxonómiáját a statisztikai 

alapú vegetációosztályozás eszközeivel revideáljam. A numerikus szüntaxonómiai elemzés 

során számos módszertani nehézséggel szembesültem, s ezekre igyekeztem olyan 

megoldásokat nyújtani, amelyek hasonló problémák megoldásában mások számára is 

irányadóak lehetnek. A módszertani fejlesztéseket a dolgozatom kettő, a mezofil rétek 

osztályozását egy része mutatja be, mindhárom rész alapját egy-egy megjelent vagy bírálat 

alatt lévő tudományos közlemény jelenti. 

A cönológiai adatbázisok egyenetlen reprezentativitásának javítására bevezettük a 

heterogenitással kötött újramintavételezés (’heterogeneity-constrained random resampling’) 

nevű módszert, amely hamar a numerikus vegetációosztályozás egyik rutinszerűen használt 

eszközévé vált. A módszer a felvételek páronkénti különbözőségeinek figyelembevételével 

olyan részmintákat választ, amelyek közelítően egyenletesen fedik le a minta teljes 

fajkompozíciós változatossági tartományát. A HCR módszer különösen hatékonynak 

bizonyult, ha a minta egy fontos háttérváltozó (pl. földrajzi helyzet) szerinti sztratifikációja 

után alkalmaztuk. 

A numerikus vegetációosztályozások során a mintavételtől a klaszterezésig meghozandó 

módszertani döntések fontosságát is vizsgáltuk. A szárazgyepi és szimulált adatsorok 

osztályozásainak varianciafelosztása segítségével megállapítottuk, hogy a kvadrátméret 

átlagát, az adattranszformációt, az osztályozó algoritmust és a csoportszámot illető döntések 

mindig nagy jelentőségűek az elemzés kimenetelére nézve, így ezek meghozatala különös 

körültekintést igényel. 

A mezofil rétek osztályozását egy félszáraz gyepekkel közös minta elemzése során végeztük 

el, így lehetőségünk nyílt az Arrhenatheretalia és a Brometalia erecti rend átmeneteinek 

vizsgálatára is. Eredményeink szerint az Arrhenatheretalia rendet két asszociációcsoport 

képviseli Magyarországon: az Arrhenatherion és a Cynosurion, míg a korábbi művekben 

szereplő Phyteumo–Trisetion jelenléte nem nyert igazolást. Az Arrhenatherionban 

megerősítettük a Pastinaco–Arrhenatheretum, az Anthoxantho–Festucetum pratensis és az 

Anthyllido–Festucetum rubrae társulások előfordulását. A szomszédos országok irodalmának 

ismerete alapján Magyarországra nézve először mutattuk ki a Ranunculo bulbosi–

Arrhenatheretum, a Tanaceto–Arrhenatheretum, a Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum és a 

Ranunculo repentis–Alopecuretum társulásokat. A Cynosurion asszociációcsoportban 

megerősítettük a Cynosuro–Lolietum (syn. Lolio–Cynosuretum nom. inval.) jelenlétét. A 
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korábban Arrhenatherionban tárgyalt Anthoxantho–Festucetum pseudovinaet is ebbe a 

csoportba helyeztük át. Ugyanitt sikerült elkülönítenünk az Alopecuro–Festucetum 

pseudovinae társulást. Egy új társulás jelenlétét is felismertük, melyet provizórikusan 

Colchico autumnalis–Festucetum rupicolaenak neveztünk el. A vizsgálataink a félszáraz 

gyepekre nézve is hoztak új eredményeket. Kimutattuk a Filipendulo vulgaris–Brometum és a 

Brachypodio pinnati–Molinietum arundinaceae társulások jelenlétét Magyarországon. 

A javasolt szüntaxonómiai rendszer jól értelmezhető a többi közép-európai ország 

vegetációtípusainak összefüggésében is. 
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Summary 
Attila Lengyel: Classification of Mesic Grasslands in Hungary – Methods and 

Syntaxonomy 

The main objective of my Ph.D. studies is the syntaxonomic revision of mesic grasslands of 

Hungary by applying statistical tools. To resolve several methodological difficulties 

encountered during preliminary analyses, I developed several new approaches. 

Methodological improvements are presented in the first and second parts of this dissertation, 

while the classification of mesic grasslands is included in the third one. 

The heterogeneity-constrained random (HCR) resampling method is suggested for reducing 

the bias in the representativeness of vegetation plot databases. The procedure involves 

selection of random subsamples on the basis of pairwise dissimilarities between plots so as to 

represent the full range of compositional variation of the sampled vegetation. 

We also examined the relative importance of methodological decisions to be made during 

vegetation classification, from field sampling to clustering. Variation partitioning of the 

classifications of an actual grassland data set and simulated data sets showed that the choice 

of mean plot size, data transformation, clustering algorithm, and the number of clusters 

always influences the outcome significantly. Therefore, such decisions should be made with 

sufficient attention. 

The classification of mesic grasslands (Arrhenatheretalia) was based on the analysis of a data 

set in which semi-dry grasslands (Brometalia erecti) were also included. According to our 

results, mesic grasslands are represented by two alliances in Hungary: Arrhenatherion and 

Cynosurion. Within Arrhenatherion, we confirmed the presence of Pastinaco–

Arrhenatheretum, Anthoxantho–Festucetum pratensis, and Anthyllido–Festucetum rubrae in 

Hungary. Using the descriptions and definitions found in literature of neighbouring countries, 

we also detected Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum, Tanaceto–Arrhenatheretum, 

Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum, and Ranunculo–Alopecuretum associations.  

In the Cynosurion, we supported the occurrence of Cynosuro–Lolietum and Alopecuro–

Festucetum pseudovinae, and we assigned Anthoxantho–Festucetum pseudovinae also into 

this alliance. The presence of Festuco–Cynosuretum was not confirmed. We separated a new 

association with the provisional name Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae. Within 

Brometalia erecti, we recognized Filipendulo vulgaris–Brometum erecti and Brachypodio–

Molinietum for the first time in Hungary.  
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Függelék 

1. Az Arrhenatheretalia és a Brometalia erecti rendek alá tartozó 

asszociációcsoportok domináns, konstans és differenciális fajai Csehországban 

(Chytrý 2007 alapján) és Szlovákiában (Janišová és mtsai. 2007 alapján) 
Rövidítések: 

CZ = Csehország 

SK = Szlovákia 

D = domináns 

K = konstans 

F = differenciális 

Ai = Arrhenatherion 

Ci = Cynosurion 

Pi = Polygono–Trisetion (syn. Phyteumo–Trisetion) 

CBi = Cirsio–Brachypodion 

Bi = Bromion erecti 

Fajlista: 

Achillea millefolium agg. (CZ – Ai: K, Pi: K, Ci: K, CBi: K, Bi: K; SK – Ai: K, Pi: K, Ci: K, 

CBi: K, Bi: K) 

Agrimonia eupatoria (SK – CBi: F, K) 

Agrostis capillaris (CZ – Pi: F, K; SK – Ai: D, K, Pi: D, K, Ci: K, Bi: K) 

Alchemilla vulgaris s.lat. (CZ – Ai: K, Pi: F, K; SK – Ai: D, K, Pi: D, F, K) 

Alopecurus pratensis (CZ – Ai: K, Pi: K) 

Anthoxanthum odoratum agg. (CZ – Ai: K, Pi: K; SK – Ai: K; Pi: K, Bi: K) 

Anthyllis vulneraria (CZ – Bi: F; SK – CBi: F, K) 
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Arrhenatherum elatius (CZ – Ai: F, K, Bi: K; SK – Ai: D, K; Bi: F, K) 

Asperula cynanchica (CZ – CBi: F, K; SK – CBi: F, K) 

Aster amellus (CZ – CBi: F; SK – CBi: F) 

Aster linosyris (CZ – CBi: F) 

Astragalus onobrychis (CZ – CBi: F) 

Avenella flexuosa (CZ – Pi: K) 

Bellis perennis (SK – Ci: F, K) 

Betonica officinalis (SK – Bi: F, K) 

Brachypodium pinnatum (CZ – CBi: F, K, Bi: F, K; SK – CBi: D, F, K, Bi: D, F, K) 

Briza media (CZ – Bi: K; SK – Ai: K, CBi: K, Bi: K) 

Bromus erectus (CZ – CBi: F; SK – Bi: D, F, K) 

Bromus monocladus (SK – CBi: D) 

Bupleurum falcatum (CZ – CBi: F, K) 

Campanula glomerata agg. (SK – Pi: F, Bi: F, K) 

Campanula patula (CZ – Ai: F, K; SK – Ai: F, K, Pi: K) 

Campanula rotundifolia (CZ – Pi: F, K) 

Campanula serrata (SK – Pi: F) 

Cardaminopsis halleri (CZ – Pi: F, K; SK – Pi: F, K) 

Carex humilis (CZ – CBi: F) 

Carex michelii (SK – CBi: F) 

Carex montana (SK – Bi: D, F, K) 

Carlina acaulis (CZ – Bi: F, K; SK – CBi: F, K, Bi: F, K) 

Carlina vulgaris s.lat. (CZ – CBi: F, SK: CBi: K) 
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Centaurea jacea (CZ – CBi: K; SK – Bi: K) 

Centaurea scabiosa (CZ – CBi: F, K, Bi: F, K; SK – CBi: F, K, Bi: F) 

Cerastium vulgare (CZ – Ai: K; SK – Ai: K, Ci: K) 

Chamaecytisus ratisbonensis (CZ – CBi: F) 

Chamaecytisus supinus (SK – Bi: F) 

Cirsium acaule (CZ – CBi: F, K; SK – CBi: K) 

Cirsium pannonicum (CZ – Bi: F; SK – Bi: F, K) 

Colchicum autumnale (SK – Bi: K) 

Crepis mollis (CZ – Pi: F, K; SK – Pi: F, K) 

Crocus discolor (SK – Pi: F) 

Cruciata glabra (SK – Ai: K, Pi: F, K, Bi: K) 

Cynosurus cristatus (SK – Ci: D, F, K) 

Dactylis glomerata (CZ – Ai: F, K, Pi: K, Bi: K; SK – Ai: F, K, Pi: K, Bi: F, K) 

Deschampsia caespitosa (CZ – Pi: K; SK – Pi: K) 

Dianthus carthusianorum agg. (SK – Bi: K) 

Dorycnium pentaphyllum agg. (CZ – CBi: F) 

Euphorbia cyparissias (CZ – CBi: F, K, Bi: K; SK – CBi: F, K, Bi: K) 

Festuca pratensis (CZ – Ai: K; SK – Ai: K, Ci: K, Bi: K) 

Festuca pseudovina (SK – Ci: D) 

Festuca rubra agg. (CZ – Ai: K, Pi: F, K; SK – Ai: D, K, Pi: D, K, Ci: K, Bi: K) 

Festuca rupicola (CZ – CBi: F, K, Bi: F, K; SK – CBi: F, K, Bi: F, K) 

Filipendula vulgaris (SK – Bi: F, K) 

Fragaria viridis (CZ – Bi: F, K) 
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Galium mollugo agg. (CZ – Ai: F, K; SK – Ai: K) 

Galium saxatile (CZ – Pi: F, K) 

Galium verum (CZ – CBi: K, Bi: K; SK – CBi: K, Bi: K) 

Gentianella campestris (SK – CBi: F) 

Geranium sylvaticum (CZ – Pi: F, K; SK – Pi: D, F, K) 

Helianthemum nummularium agg. (SK – CBi: K) 

Helianthemum ovatum (CZ – Bi: F, K; SK – Bi: K) 

Heracleum sphondylium (SK – Pi: F, K) 

Hieracium bauhinii (SK – CBi: F, K) 

Holcus lanatus (CZ – Ai: K) 

Hypochoeris maculata (CZ – Bi: F; SK – Bi: F) 

Hypericum maculatum (CZ – Pi: F, K; SK – Pi: D, F, K) 

Hypericum perforatum (CZ – Bi: K, SK – CBi: K) 

Inula ensifolia (CZ – CBi: F) 

Knautia arvensis agg. (CZ – Ai: F, K, CBi: K, Bi: F, K) 

Knautia dipsacifolia (SK – Pi: F) 

Knautia kitaibelii (SK – Bi: F) 

Koeleria pyramidata agg. (CZ – Bi: F, K; SK – Bi: F) 

Lathyrus latifolius (CZ – Bi: F; SK – Bi: F) 

Lathyrus pratensis (CZ – Ai: K; SK – Pi: K) 

Leontodon autumnalis (SK – Ci: F,K) 

Leontodon hispidus (CZ – Ai: F, K, Pi: K, CBi: K, Bi: K; SK – Ai: F, K, Pi: K; CBi: K, Bi: K) 

Leucanthemum vulgare agg. (CZ – Ai: F, K, Pi: K; SK – Ai: F, K, Pi: K, CBi: K, Bi: K) 
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Lilium bulbiferum (SK – Pi: F) 

Linum catharticum (CZ – CBi: F, K, Bi: F, K; SK – CBi: F, K, Bi: K) 

Linum flavum (SK – CBi: F) 

Linum tenuifolium (CZ – CBi: F) 

Lolium perenne (CZ – Ci: F, K; SK – Ci: D, F, K) 

Lotus corniculatus agg. (CZ – Ai: K, CBi: K, Bi: K; SK – Ai: K, Pi: K, Ci: K, CBi: K, Bi: K) 

Luzula campestris agg. (SK – Ai: K, Pi: K, Bi: K) 

Medicago falcata (CZ – CBi: F; SK – CBi: F, K, Bi: F, K) 

Medicago lupulina (SK – Ci: K) 

Meum athamanticum (CZ – Pi: F, K) 

Nardus stricta (CZ – Pi: K) 

Onobrychis arenaria (CZ – CBi: F) 

Onobrychis viciaefolia agg. (SK – Bi: F) 

Ononis spinosa (CZ – CBi: F, K; SK – CBi: F) 

Phleum phleoides (CZ – Bi: F) 

Phleum rhaeticum (CZ – Pi: F) 

Phyteum spicatum (CZ – Pi: F, K; SK – Pi: F, K) 

Pimpinella saxifraga (CZ – CBi: F, K, Bi: K; SK – Ai: K, CBi: K, Bi: K) 

Pimpinella major (SK – Pi: F, K) 

Plantago lanceolata (CZ – Ai: F, K, Bi: K; SK – Ai: K, Ci: K, CBi: K, Bi: K) 

Plantago major (CZ – Ai: F, K; SK – Ci: D, F, K) 

Plantago media (CZ – CBi: F, K, Bi: F, K; SK – Ai: K, Ci: K, CBi: F, K, Bi: F, K) 

Poa annua (CZ – Ci: K) 
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Poa chaixii (CZ – Pi: F) 

Poa pratensis agg. (CZ – Ai: K, Pi: K, Bi: K; SK – Ai: K, Ci: K, Bi: K) 

Polygala comosa (CZ – Bi: F; SK – Bi: F) 

Polygala major (CZ – CBi: F; SK – Bi: F) 

Polygonum bistorta (CZ – Pi: F, K) 

Potentilla alba (SK – Bi: F) 

Potentilla aurea (CZ – Pi: F, K) 

Potentilla erecta (CZ – Pi: K) 

Potentilla heptaphylla (CZ – CBi: F, Bi: F; SK – CBi: F, K, Bi: F, K) 

Potentilla neumanniana (CZ – Bi: K) 

Primula elatior (SK – Pi: F, K) 

Primula veris (SK – Bi: F, K) 

Prunella grandiflora (CZ – CBi: F) 

Prunella vulgaris (SK – Ci: K, Bi: K) 

Ranunculus acris (CZ – Ai: K, Pi: K; SK – Ai: K, Pi: K, Ci: K) 

Ranunculus polyanthemos (SK – Bi: F, K) 

Rhinanthus minor (SK – Ai: K) 

Rhinanthus pulcher (SK – Pi: F) 

Rumex acetosa (CZ – Ai: K, Pi: K; SK – Ai: K, Pi: K, Bi: K) 

Salvia pratensis (CZ – CBi: F; SK— CBi: K, Bi: F, K) 

Salvia verticillata (CZ – CBi: F; SK – CBi: F, K) 

Sanguisorba minor (CZ – CBi: F, K, Bi: F, K; SK – CBi: F, K, Bi: K) 

Scabiosa canescens (CZ – CBi: F) 
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Scabiosa ochroleuca (CZ – CBi: F, K; SK – CBi: F, K) 

Securigera varia (CZ – Bi: F, K; SK – CBi: F, K) 

Senecio subalpinus (SK – Pi: F) 

Silene dioica (CZ – Pi: F) 

Stellaria graminea (SK – Ai: K, Pi: K) 

Taraxacum officinale (CZ – Ai: K, Ci: K; SK – Ai: K, Pi: K, Ci: K, Bi: K) 

Teucrium chamaedrys (SK – CBi: F, K) 

Thymus pulegioides (CZ – Bi: F, K; SK – Ai: K, CBi: F, K) 

Tragopogon orientalis (SK – Ai: F, K; Bi: F, K) 

Trifolium montanum (CZ – Bi: F; SK—Bi: F, K) 

Trifolium pratense (CZ – Ai: K; SK – Ai: D, F, K, Pi: D, K, Ci: D, K, Bi: K) 

Trifolium repens (CZ – Ai: K, Pi: K, Ci: K; SK – Ai: K, Pi: K, Ci: D, F, K) 

Trifolium rubens (CZ – Bi: F; SK – Bi: F) 

Trisetum flavescens (CZ – Ai: F, K, Pi: K; SK – Ai: D, F, K, Pi: D, F, K, Bi: F, K) 

Veronica chamaedrys agg. (CZ – Ai: K, Pi: K; SK – Ai: K, Pi: K, Bi: K) 

Veronica teucrium (SK – CBi: F) 

Vicia cracca (CZ – Pi: K; SK – Ai: K, Pi: K, Bi: K) 

Vicia sepium (SK – Pi: F) 

Viola hirta (SK – CBi: F, K, Bi: F, K) 

 

Chytrý, M. (ed). (2007): Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and heathland 

vegetation. Academia, Praha, 528 pp. 

Janišová, M., Hájková, P., Hegedüsová, K. Hrivnák, R., Kliment, J., Michalková, D., 

Ruzicková, H., Reznicková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K. & 
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Zaliberová, M. (2007): Grassland vegetation of Slovak Republic: electronic expert system for 

identification of syntaxa. Botanicky ústav SAV, Bratislava, 263 pp. 
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2. A mezofil és félszáraz rétek osztályozásakor alkalmazott taxonösszevonások 
A fajok nevezéktana Király (2009) munkája szerint, egyes fajcsoportok Fischer és mtsai. 

(2008) felfogását követik. Aláhúzás jelöli, ha az esetek többségében valószínűsíthető, hogy 

melyik fajra vonatkoznak az adatok. 

Achillea millefolium agg.: A. millefolium, A. collina, , A. asplenifolia; excl. A. pannonica 

Agrostis canina agg.: A. canina, A. vinealis 

Agrostis stolonifera agg.: A. gigantea, A. stolonifera 

Arabis hirsuta agg.: A. hirsuta, A. sagittata 

Arenaria serpyllifolia agg.: A. leptoclados, A. serpyllifolia  

Brachypodium pinnatum agg.: B. pinnatum, B. rupestre 

Bromus erectus agg.: B. erectus, B. pannonicus, B. reptans 

Bromus racemosus agg.: B. racemosus, B. commutatus 

Carex praecox agg.: C. curvata, C. praecox 

Carex muricata agg.: C. divulsa, “C. muricata”, C. pairaei 

Cerastium brachypetalum agg.: C. brachypetalum, C. tenoreanum 

Cerastium pumilum agg.: C. glutinosum, C. pumilum 

Dianthus pontederae agg.: D. giganteiformis, D. pontederae 

Euphrasia rostkoviana agg.: E. kerneri, E. rostkoviana 

Festuca pallens agg.: F. guestfalica, F. pallens, F. pannonica 

Festuca pratensis agg.: F. arundinacea, F. pratensis 

Festuca rubra agg.: F. nigrescens, F. rubra 

Galium mollugo agg.: G. album, G. lucidum, G. mollugo  

Genista tinctoria agg.: G. ovata, G. tinctoria 

Helictotrichon adsurgens agg.: H. adsurgens, “H. praeustum” 
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Hieracium pilosella agg.: H. macranthum, H. pilosella 

Hypericum maculatum agg.: H. dubium, H. maculatum 

Jurinea mollis agg.: J. glycacantha, J. mollis 

Koeleria macrantha agg.: K. cristata, K. majoriflora 

Leucanthemum vulgare agg.: L. ircutianum, L. margaritae, L. vulgare 

Lotus corniculatus agg.: L. borbasii, L. corniculatus 

Luzula campestris agg.: L. campestris, L. divulgata, L. multiflora, “L. sudetica” 

Molinia caerulea agg.: M. caerulea, M. arundinacea 

Ornithogalum umbellatum agg.: O. kochii, O. umbellatum 

Phleum pratense agg.: Ph. bertolonii, Ph. pratense 

Poa pratensis agg.: P. angustifolia, P. humilis, P. pratensis 

Potentilla argentea agg.: P. argentea, P. inclinata 

Pseudolysimachion spicatum agg.: P. orchideum, P. spicatum 

Ranunculus auricomus agg.: “R. auricomus”, “R. cassubicus”, valamint a fajcsoport többi 

kisfaja 

Ranunculus polyanthemos agg.: R. polyanthemos, “R. polyanthemoides” 

Rumex acetosa agg.: R. acetosa, R. thyrsiflorus 

Scleranthus annuus agg.: S. annuus, S. polycarpos 

Senecio aquaticus agg.: S. aquaticus, S. erraticus 

Thalictrum minus agg.: Th. minus, Th. pseudominus 

Thymus pannonicus agg.: Th. glabrescens, Th. pannonicus 

Veronica chamaedrys agg.: V. chamaedrys, V. vindobonensis 

Vicia sativa agg.: V. angustifolia, V. sativa 
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Fischer, M., Oswald, K. & Adler, W. (2008): Exkursionsflora von Österreich, Liechtenstein 

und Südtirol. 3. Auflage. Linz, Land Oberösterreich, OÖ Landesmuseen, 1391 pp. 

Király, G. (szerk.) (2009): Új Magyar Füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. 

Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp. 
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3. Az osztályozás jóságát mutató indexek értékei a csoportszám függvényében 

 

F3.1. ábra. Korrigált átlagos Goodman-Kruskal-féle lambda változása a csoportszám függvényében 

(ld. Tichy és mtsai. 2011) – A 45 és 50 csoport közötti „plató” után jelentősen csökken a függvény 

értéke. 

 

 

F3.2. ábra. Az átlagos csoportsziluett változása a csoportszám függvényében – 51 csoportnál lokális 

maximum látszik, egyébként a legnagyobb értékek a nagyon alacsony és a nagyon magas 

csoportszámoknál jelentkeznek, ami a csoportstruktúra hiányára utal. 
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F3.3. ábra. Az Optimclass (p=1e-6) értékének változása a csoportszám függvényében – 60 csoportnál 

maximum látszik. 

 

F3.4. ábra. Az Optimclass (p=1e-9) értékének változása a csoportszám függvényében – 29 csoportnál 

maximum látszik. 

Tichý, L., Chytrý, M. & Smarda, P. (2011): Evaluating the stability of the classification of 

community data. Ecography 34: 807–813. 
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4. Az ismertetett réttársulások differenciális, konstans és domináns fajai 
 

Differenciális fajoknak azokat tekintettük, amelyek phi indexszel kifejezett fidelitása elérte a 

20-at (0-tól 100-ig terjedő skálán). Vastagbetűvel kiemeltem azokat, amelyek phi értéke elérte 

a 40-et. A konstans fajok közt azokat soroltam fel, amelyek legalább a csoport felvételeinek 

40%-ában előfordultak. A felvételek 80%-ában megjelenő fajokat kiemeltük. A domináns 

fajok listája azokat tartalmazza, amelyek legalább a felvételek 10%-ában elérték a 15%-os 

borítást (vagyis a 2-es AD-értéket a Braun-Blanquet-féle skálán). A csoport felvételeinek 

50%-ában minimum 15%-os borítású fajokat vastagon szedtem.  

 

 

Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum elatioris Ellmauer 1993 

1-2. csoportok, 16 felvétel 

Differenciális fajok: Rhinanthus minor 36,6; Myosotis arvensis 35,8; Agrimonia eupatoria 

33,0; Bromus erectus agg. 32,1; Vicia hirsuta 30,3; Ranunculus polyanthemos 30,1  

Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 94; Galium verum 88; Dactylis glomerata 81; 

Agrimonia eupatoria 81; Vicia hirsuta 75; Rhinanthus minor 75; Ranunculus polyanthemos 

75; Lotus corniculatus agg. 69; Leucanthemum vulgare agg. 69; Festuca rubra agg. 69; 

Trisetum flavescens 62; Trifolium pratense 62; Poa pratensis agg. 62; Centaurea jacea 62; 

Anthoxanthum odoratum 62; Vicia sativa agg. 56; Salvia pratensis 56; Plantago lanceolata 

56; Holcus lanatus 56; Campanula patula 56; Bromus erectus agg. 56; Luzula campestris 

agg. 50; Knautia arvensis 50; Galium mollugo agg. 50; Colchicum autumnale 50; Briza 

media 50; Myosotis arvensis 44; Cruciata laevipes 44; Clinopodium vulgare 44; Achillea 

millefolium agg. 44  

Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 88; Bromus erectus agg. 25; Trisetum flavescens 

19; Seseli libanotis 12; Danthonia alpina 12 
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Tanaceto vulgaris–Arrhenatheretum elatioris Fischer ex Ellmauer 1993 

3-6. csoportok, 53 felvétel 

Differenciális fajok: Medicago sativa 48,0; Salvia nemorosa 42,2; Falcaria vulgaris 35,5; 

Tragopogon dubius 32,5; Stachys recta 29,6; Peucedanum alsaticum 29,6; Chondrilla juncea 

29,6; Carduus acanthoides 29,3; Arrhenatherum elatius 26,6; Securigera varia 25,4; 

Convolvulus arvensis 23,3; Festuca valesiaca 20,6  

Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 100; Dactylis glomerata 94; Poa pratensis agg. 74; 

Galium mollugo agg. 66; Convolvulus arvensis 62; Vicia sativa agg. 58; Achillea millefolium 

agg. 58; Plantago lanceolata 57; Trifolium pratense 55; Galium verum 43; Agrimonia 

eupatoria 42  

Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 100 
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Pastinaco sativae–Arrhenatheretum elatioris (Knapp 1954) Passarge 1964 

7. csoport, 18 felvétel 

Differenciális fajok: Cirsium canum 42,2; Galium mollugo agg. 39,1; Pastinaca sativa 33,7; 

Cirsium arvense 33,7; Vicia sativa agg. 31,7; Ranunculus acris 30,6; Arrhenatherum elatius 

26,6; Festuca pratensis agg. 20,1  

Konstans fajok: Ranunculus acris 100; Galium mollugo agg. 100; Arrhenatherum elatius 

100; Trifolium pratense 89; Festuca pratensis agg. 89; Dactylis glomerata 89; Vicia sativa 

agg. 83; Vicia hirsuta 61; Pastinaca sativa 61; Cirsium canum 61; Achillea millefolium agg. 

61; Poa pratensis agg. 56; Holcus lanatus 56; Alopecurus pratensis 56; Cirsium arvense 50; 

Centaurea jacea 50  

Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 89; Festuca pratensis agg. 17; Bromus erectus agg. 

11; Anthoxanthum odoratum 11; Alopecurus pratensis 11 
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Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum Hundt & Hübl ex Ellmauer 1995 

11. csoport, 37 felvétel 

Differenciális fajok: Betonica officinalis 33,4; Lathyrus pratensis 33,0; Euphorbia esula 31,3; 

Alopecurus pratensis 31,3; Holcus lanatus 31,1; Cruciata laevipes 29,9; Trisetum flavescens 

28,2; Rumex acetosa s.lat. 28,0; Colchicum autumnale 27,5; Lychnis flos-cuculi 24,3; 

Myosotis ramosissima 24,0; Cardamine pratensis agg. 23,3; Carex spicata 21,7; Poa 

pratensis agg. 20,3  

Konstans fajok: Poa pratensis agg. 97; Rumex acetosa s.lat. 95; Galium verum 95; 

Alopecurus pratensis 92; Achillea millefolium agg. 92; Trisetum flavescens 86; Centaurea 

jacea 86; Lathyrus pratensis 84; Holcus lanatus 84; Dactylis glomerata 81; Festuca 

pratensis agg. 78; Veronica chamaedrys agg. 76; Trifolium pratense 76; Ranunculus acris 

76; Betonica officinalis 76; Anthoxanthum odoratum 73; Plantago lanceolata 70; Colchicum 

autumnale 68; Arrhenatherum elatius 68; Galium mollugo agg. 65; Lotus corniculatus agg. 

59; Vicia hirsuta 57; Luzula campestris agg. 57; Cruciata laevipes 57; Lychnis flos-cuculi 

49; Helictotrichon pubescens 49; Glechoma hederacea 49; Campanula patula 49; Carex 

hirta 46; Festuca rupicola 43; Erigeron annuus 43; Myosotis ramosissima 41; Clinopodium 

vulgare 41; Carex praecox 41; Briza media 41  

Domináns fajok: Holcus lanatus 22; Alopecurus pratensis 22; Poa pratensis agg. 16; 

Betonica officinalis 14; Anthoxanthum odoratum 14; Arrhenatherum elatius 11  
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Ranunculo repentis–Alopecuretum pratensis Ellmauer 1993 

13. csoport, 18 felvétel 

Differenciális fajok: Poa trivialis 48,7; Pimpinella major 41,4; Crepis biennis 39,1; Vicia 

grandiflora 37,5; Taraxacum officinale 32,0; Glechoma hederacea 31,8; Veronica 

chamaedrys agg. 29,7; Pastinaca sativa 29,4; Ranunculus bulbosus 27,0; Arrhenatherum 

elatius 26,6; Trisetum flavescens 26,3  

Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 100; Veronica chamaedrys agg. 94; Plantago 

lanceolata 94; Achillea millefolium agg. 94; Taraxacum officinale 89; Trisetum flavescens 

83; Poa pratensis agg. 83; Festuca pratensis agg. 83; Trifolium pratense 78; Glechoma 

hederacea 78; Centaurea jacea 78; Alopecurus pratensis 72; Trifolium repens 67; Dactylis 

glomerata 67; Rumex acetosa s.lat. 61; Lotus corniculatus agg. 61; Convolvulus arvensis 61; 

Ranunculus acris 56; Pastinaca sativa 56; Lathyrus pratensis 56; Galium mollugo agg. 56; 

Daucus carota 56; Ranunculus bulbosus 50; Poa trivialis 50; Galium verum 50; Cerastium 

vulgare 50; Vicia sativa agg. 44; Crepis biennis 44; Clinopodium vulgare 44; Carex hirta 44  

Domináns fajok: Trisetum flavescens 39; Alopecurus pratensis 39; Trifolium pratense 28; 

Arrhenatherum elatius 28; Centaurea jacea 22; Festuca pratensis agg. 17; Dactylis 

glomerata 17; Poa trivialis 11; Poa pratensis agg. 11  
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Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae nom. prov. 

14-16. csoportok, 36 felvétel 

Differenciális fajok: Festuca rupicola 45,7; Ononis arvensis agg. 33,5; Trifolium hybridum 

33,4; Rosa gallica 32,2; Rumex acetosella 31,4; Moenchia mantica 29,7; Cruciata 

pedemontana 27,2; Dianthus pontederae 26,1; Myosotis ramosissima 25,0; Ranunculus 

bulbosus 20,4; Cerastium brachypetalum agg. 20,3  

Konstans fajok: Festuca rupicola 100; Plantago lanceolata 86; Galium verum 81; 

Centaurea jacea 75; Anthoxanthum odoratum 75; Rumex acetosa s.lat. 69; Trifolium 

pratense 67; Poa pratensis agg. 61; Briza media 61; Achillea millefolium agg. 61; Trisetum 

flavescens 58; Luzula campestris agg. 58; Lotus corniculatus agg. 58; Dactylis glomerata 58; 

Colchicum autumnale 56; Holcus lanatus 50; Daucus carota 50; Betonica officinalis 50; 

Leucanthemum vulgare agg. 47; Leontodon hispidus 47; Filipendula vulgaris 47; Campanula 

patula 47; Ononis arvensis agg. 44; Festuca pratensis agg. 44; Ranunculus bulbosus 42; 

Myosotis ramosissima 42  

Domináns fajok: Festuca rupicola 58; Briza media 19  
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Anthoxantho odorati–Festucetum pseudovinae Juhász-Nagy 1959 

17. csoport, 16 felvétel 

Differenciális fajok: Viola pumila 69,3; Polygala comosa 68,9; Fragaria vesca 63,8; 

Hieracium auriculoides 62,4; Myosotis stricta 52,2; Sedum sexangulare 48,7; Stellaria 

palustris 48,5; Hieracium bauhinii 46,7; Linum catharticum 45,6; Lychnis viscaria 44,7; 

Festuca pseudovina 43,6; Orchis morio 42,4; Hieracium umbellatum 42,1; Hieracium 

pilosella agg. 38,8; Ajuga genevensis 37,8; Potentilla argentea agg. 35,5; Leucanthemum 

vulgare agg. 34,4; Rhinanthus serotinus 34,3; Hieracium caespitosum 34,2; Galium rubioides 

34,2; Cichorium intybus 33,7; Ononis arvensis agg. 32,8; Luzula campestris agg. 31,7; 

Veronica serpyllifolia 30,2; Anthoxanthum odoratum 29,3; Carex praecox 27,4; Daucus 

carota 26,7; Leontodon hispidus 25,6  

Konstans fajok: Luzula campestris agg. 100; Anthoxanthum odoratum 100; Achillea 

millefolium agg. 100; Lotus corniculatus agg. 94; Leucanthemum vulgare agg. 94; Rumex 

acetosa s.lat. 88; Polygala comosa 88; Galium verum 88; Fragaria vesca 88; Ranunculus 

acris 81; Leontodon hispidus 81; Festuca pseudovina 81; Centaurea jacea 81; Plantago 

lanceolata 75; Daucus carota 75; Cichorium intybus 75; Trifolium pratense 69; Pimpinella 

saxifraga 62; Filipendula vulgaris 62; Potentilla argentea agg. 56; Myosotis stricta 56; 

Hieracium bauhinii 56; Glechoma hederacea 56; Campanula patula 56; Viola pumila 50; 

Prunella vulgaris 50; Poa pratensis agg. 50; Hieracium pilosella agg. 50; Carex praecox 50; 

Carex hirta 50; Briza media 50; Ononis arvensis agg. 44; Lychnis flos-cuculi 44; Linum 

catharticum 44; Hieracium auriculoides 44; Alopecurus pratensis 44; Agrimonia eupatoria 

44  

Domináns fajok: Anthoxanthum odoratum 69; Festuca pseudovina 44; Poa pratensis agg. 

19; Leucanthemum vulgare agg. 12 
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Alopecuro pratensis–Festucetum pseudovinae Juhász-Nagy 1959 

18. csoport, 13 felvétel 

Differenciális fajok: Erophila verna 83,2; Inula britannica 66,5; Cerastium dubium 65,1; 

Poa compressa 62,0; Ranunculus sardous 60,5; Anthemis arvensis 60,5; Festuca 

pseudovina 57,0; Veronica serpyllifolia 55,2; Cichorium intybus 50,5; Medicago minima 

49,2; Leontodon autumnalis 48,0; Euphorbia platyphyllos 46,6; Veronica arvensis 45,3; 

Capsella bursa-pastoris 43,6; Potentilla reptans 43,2; Polygonum aviculare 39,8; Galega 

officinalis 39,5; Taraxacum officinale 38,6; Trifolium repens 35,8; Myosotis stricta 33,1; 

Alopecurus pratensis 31,5; Lotus corniculatus agg. 21,6  

Konstans fajok: Trifolium repens 100; Taraxacum officinale 100; Lotus corniculatus agg. 

100; Festuca pseudovina 100; Cichorium intybus 100; Achillea millefolium agg. 100; 

Veronica arvensis 92; Potentilla reptans 92; Alopecurus pratensis 92; Leontodon 

autumnalis 85; Trifolium pratense 77; Erophila verna 77; Plantago lanceolata 69; Veronica 

serpyllifolia 62; Leontodon hispidus 62; Cerastium dubium 62; Galium verum 54; Poa 

compressa 46; Medicago minima 46; Inula britannica 46; Festuca pratensis agg. 46; 

Euphorbia cyparissias 46; Convolvulus arvensis 46  

Domináns fajok: Festuca pseudovina 69; Trifolium repens 15  
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Anthyllido vulnerariae-Festucetum rubrae (Máthé & Kovács 1960) Soó 1971 

20-22. csoportok, 46 felvétel 

Differenciális fajok: Thymus pulegioides 44,6; Agrostis capillaris 38,6; Festuca rubra agg. 

36,2; Asperula cynanchica 34,9; Phleum phleoides 28,4; Carex michelii 28,4; Hypericum 

perforatum 26,9; Viola canina 25,7; Sanguisorba minor 23,4; Seseli libanotis 23,0; 

Alchemilla sp., 22,6; Dianthus deltoides 22,4; Veronica officinalis 21,2; Veronica 

chamaedrys agg. 20,3; Luzula campestris agg. 20,3  

Konstans fajok: Festuca rubra agg. 89; Achillea millefolium agg. 89; Agrostis capillaris 83; 

Luzula campestris agg. 80; Veronica chamaedrys agg. 78; Anthoxanthum odoratum 78; 

Galium verum 76; Centaurea jacea 74; Lotus corniculatus agg. 70; Poa pratensis agg. 67; 

Festuca pratensis agg. 67; Dactylis glomerata 65; Arrhenatherum elatius 65; Briza media 

63; Leontodon hispidus 59; Hypericum perforatum 59; Plantago lanceolata 57; Pimpinella 

saxifraga 57; Rumex acetosa s.lat. 54; Agrimonia eupatoria 54; Viola canina 52; Ranunculus 

acris 52; Helictotrichon pubescens 48; Trisetum flavescens 43; Trifolium repens 43; 

Ranunculus polyanthemos 43; Galium mollugo agg. 43; Trifolium pratense 41; Thymus 

pulegioides 41; Fragaria viridis 41; Daucus carota 41  

Domináns fajok: Agrostis capillaris 33; Festuca rubra agg. 30; Trifolium pratense 17; 

Arrhenatherum elatius 17  
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Anthoxantho odorati–Festucetum pratensis Borhidi 2012 

23. csoport, 13 felvétel 

Differenciális fajok: Ranunculus auricomus 66,1; Dianthus deltoides 58,1; Agrostis 

capillaris 50,2; Carex pallescens 49,5; Phleum pratense agg. 46,8; Galium boreale 43,0; 

Lysimachia nummularia 42,4; Orobanche gracilis 40,8; Lathyrus pratensis 38,4; Festuca 

rubra agg. 38,2; Prunella vulgaris 36,3; Stellaria graminea 35,4; Ajuga reptans 31,0; 

Ranunculus acris 30,6; Cynosurus cristatus 29,9; Trifolium repens 26,7; Festuca pratensis 

agg. 26,6  

Konstans fajok: Ranunculus acris 100; Festuca pratensis agg. 100; Agrostis capillaris 100; 

Lathyrus pratensis 92; Festuca rubra agg. 92; Carex pallescens 92; Trifolium repens 85; 

Stellaria graminea 85; Plantago lanceolata 85; Dactylis glomerata 85; Centaurea jacea 85; 

Achillea millefolium agg. 85; Luzula campestris agg. 77; Lotus corniculatus agg. 77; 

Dianthus deltoides 77; Briza media 77; Veronica chamaedrys agg. 69; Ranunculus 

auricomus 69; Prunella vulgaris 69; Poa pratensis agg. 69; Leontodon hispidus 69; 

Colchicum autumnale 69; Trifolium pratense 62; Rumex acetosa s.lat. 62; Ranunculus 

polyanthemos 62; Lysimachia nummularia 62; Holcus lanatus 62; Galium verum 62; 

Anthoxanthum odoratum 62; Alopecurus pratensis 62; Taraxacum officinale 54; Rhinanthus 

minor 54; Leucanthemum vulgare agg. 54; Glechoma hederacea 54; Fragaria viridis 54; 

Filipendula vulgaris 54; Cynosurus cristatus 54; Campanula patula 54; Viola canina 46; 

Trisetum flavescens 46; Leontodon autumnalis 46; Helictotrichon pubescens 46; Cerastium 

vulgare 46; Carex hirta 46; Ajuga reptans 46  

Domináns fajok: Festuca pratensis agg. 38; Agrostis capillaris 31 
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Brachypodio pinnati–Molinietum arundinaceae Klika 1939 

26. csoport, 9 felvétel 

Differenciális fajok: Calamagrostis arundinacea 83,5; Potentilla alba 82,1; Carex montana 

78,9; Primula veris 75,7; Potentilla erecta 75,4; Convallaria majalis 74,3; Carlina acaulis 

73,4; Cruciata glabra 73,1; Brachypodium pinnatum agg. 73,0; Helianthemum ovatum 

71,1; Molinia caerulea agg. 67,7; Cirsium pannonicum 65,8; Peucedanum oreoselinum 

64,5; Symphytum tuberosum 64,0; Pulmonaria mollis 63,1; Polygonatum odoratum 62,2; 

Hypochaeris maculata 62,2; Genista germanica 62,2; Succisa pratensis 62,0; Astrantia 

major 61,8; Gladiolus imbricatus 58,2; Luzula luzuloides 56,2; Digitalis grandiflora 54,2; 

Viola canina 51,0; Carex pallescens 44,9; Stellaria graminea 36,1  

Konstans fajok: Primula veris 100; Potentilla alba 100; Dactylis glomerata 100; Cruciata 

glabra 100; Viola canina 86; Stellaria graminea 86; Potentilla erecta 86; Carex pallescens 

86; Brachypodium pinnatum agg. 86; Veronica chamaedrys agg. 71; Peucedanum 

oreoselinum 71; Luzula campestris agg. 71; Lotus corniculatus agg. 71; Hypericum 

perforatum 71; Helianthemum ovatum 71; Filipendula vulgaris 71; Carlina acaulis 71; 

Carex montana 71; Calamagrostis arundinacea 71; Agrostis capillaris 71; Vicia cracca agg. 

57; Succisa pratensis 57; Pulmonaria mollis 57; Pimpinella saxifraga 57; Molinia caerulea 

agg. 57; Fragaria viridis 57; Convallaria majalis 57; Cirsium pannonicum 57; 

Calamagrostis epigejos 57; Betonica officinalis 57; Vicia sepium 43; Symphytum tuberosum 

43; Serratula tinctoria 43; Rumex acetosa s.lat. 43; Ranunculus polyanthemos 43; 

Polygonatum odoratum 43; Poa pratensis agg. 43; Luzula luzuloides 43; Lathyrus pratensis 

43; Hypochaeris maculata 43; Helictotrichon pubescens 43; Gladiolus imbricatus 43; 

Genista germanica 43; Festuca rubra agg. 43; Digitalis grandiflora 43; Centaurea jacea 43; 

Astrantia major 43  

Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 57; Potentilla erecta 29; Calamagrostis 

arundinacea 29; Viola hirta 14; Viola canina 14; Nardus stricta 14; Molinia caerulea agg. 

14  
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Cynosuro cristati–Lolietum perennis Br.-Bl. & De Leeuw 1936 

30. csoport, 14 felvétel 

Differenciális fajok: Lolium perenne 67,6; Poa annua 64,0; Verbena officinalis 62,5; 

Bromus racemosus agg. 62,5; Ambrosia artemisiifolia 62,4; Cynodon dactylon 61,6; Bellis 

perennis 53,2; Carex distans 45,4; Lotus tenuis 44,8; Cynosurus cristatus 43,8; Agrostis 

stolonifera agg. 43,2; Hordeum secalinum 39,2; Bromus hordeaceus 37,7; Medicago 

lupulina 36,5; Ononis spinosa 33,6; Trifolium repens 27,3  

Konstans fajok: Festuca pratensis agg. 93; Achillea millefolium agg. 93; Trifolium repens 

86; Poa pratensis agg. 79; Lolium perenne 79; Galium verum 79; Trifolium pratense 71; 

Plantago lanceolata 71; Cynosurus cristatus 71; Cynodon dactylon 71; Bromus racemosus 

agg. 71; Taraxacum officinale 64; Medicago lupulina 64; Daucus carota 64; Erigeron 

annuus 57; Dactylis glomerata 57; Centaurea jacea 57; Bromus hordeaceus 57; Ambrosia 

artemisiifolia 57; Verbena officinalis 50; Potentilla reptans 50; Cichorium intybus 50; 

Cerastium vulgare 50; Vicia sativa agg. 43; Veronica chamaedrys agg. 43; Trisetum 

flavescens 43; Ranunculus bulbosus 43; Ranunculus acris 43; Poa annua 43; Lotus 

corniculatus agg. 43; Elymus repens 43; Bellis perennis 43; Agrostis stolonifera agg. 43  

Domináns fajok: Trifolium repens 64; Cynodon dactylon 36; Cynosurus cristatus 29; Poa 

pratensis agg. 14; Lolium perenne 14; Festuca pratensis agg. 14; Carex distans 14; Bromus 

racemosus agg. 14; Bromus hordeaceus 14  
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Filipendulo vulgaris–Brometum erecti Hundt & Hübl ex Willner 2013 

31. csoport, 13 felvétel 

Differenciális fajok: Bromus erectus agg. 66,8; Festuca rupicola 43,4; Seseli annuum 41,2; 

Dianthus carthusianorum 37,5; Sesleria uliginosa 37,2; Carex flacca 36,7; Carex 

caryophyllea 30,5; Pseudolysimachion spicatum agg. 29,4; Thesium linophyllon 28,5; 

Trifolium campestre 28,1; Saxifraga bulbifera 27,3; Potentilla heptaphylla 26,5; Briza media 

26,2; Centaurea scabiosa 25,1  

Konstans fajok: Bromus erectus agg. 100; Festuca rupicola 96; Achillea millefolium agg. 

85; Galium verum 81; Plantago lanceolata 78; Briza media 78; Luzula campestris agg. 74; 

Lotus corniculatus agg. 70; Dactylis glomerata 70; Centaurea jacea 70; Arrhenatherum 

elatius 70; Anthoxanthum odoratum 67; Trifolium pratense 63; Leontodon hispidus 63; Poa 

pratensis agg. 59; Leucanthemum vulgare agg. 59; Betonica officinalis 56; Trisetum 

flavescens 52; Rumex acetosa s.lat. 52; Pimpinella saxifraga 52; Knautia arvensis 52; 

Trifolium campestre 48; Rhinanthus minor 48; Plantago media 48; Helictotrichon pubescens 

48; Fragaria viridis 44; Holcus lanatus 41; Cerastium brachypetalum agg. 41  

Domináns fajok: Bromus erectus agg. 100; Festuca rupicola 11; Betonica officinalis 11  
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ELEKTRONIKUS MELLÉKLET 
Lengyel Attila: A magyarországi mezofil rétek osztályozása – Módszertan és szüntaxonómia 
c. doktori értekezéshez 
 
 
A PAM osztályozás 60 felvételcsoportjának differenciális, konstans és domináns 
fajai 
 
Differenciális fajoknak azokat tekintettük, amelyek phi indexszel kifejezett fidelitása elérte a 
20-at (0-tól 100-ig terjedő skálán). Vastagbetűvel kiemeltem azokat, amelyek phi értéke elérte a 
40-et. A konstans fajok közt azokat soroltam fel, amelyek legalább a csoport felvételeinek 
40%-ában előfordultak. A felvételek 80%-ában megjelenő fajokat kiemeltem. A domináns 
fajok listája azokat tartalmazza, amelyek legalább a felvételek 10%-ában elérték a 15%-os 
borítást (vagyis a 2-es AD-értéket a Braun-Blanquet-féle skálán). A csoport felvételeinek 
50%-ában minimum 15%-os borítású fajokat vastagon szedtem. A lehetőség szerint  
 
 
 
1. csoport – Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum 
Felvételek száma: 6  
 
Differenciális fajok: Campanula rapunculoides 36,0; Vicia hirsuta 31,5; Vicia sativa agg. 
25,8; Bromus erectus agg. 23,1; Ranunculus polyanthemos 22,2  
Konstans fajok: Vicia sativa agg. 100; Vicia hirsuta 100; Salvia pratensis 100; Ranunculus 
polyanthemos 100; Poa pratensis agg. 100; Bromus erectus agg. 100; Trisetum flavescens 
83; Galium mollugo agg. 83; Centaurea jacea 83; Arrhenatherum elatius 83; Trifolium 
pratense 67; Tragopogon orientalis 67; Leontodon hispidus 67; Knautia arvensis 67; Galium 
verum 67; Festuca rubra agg. 67; Dactylis glomerata 67; Veronica arvensis 50; Silene 
vulgaris 50; Securigera varia 50; Rhinanthus minor 50; Plantago lanceolata 50; Pimpinella 
saxifraga 50; Medicago lupulina 50; Lotus corniculatus agg. 50; Convolvulus arvensis 50; 
Colchicum autumnale 50; Bromus hordeaceus 50; Agrimonia eupatoria 50  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 67; Trisetum flavescens 50; Bromus erectus agg. 50; 
Seseli libanotis 33  
  
     ____      
 
  
2. csoport – Ranunculo bulbosi–Arrhenatheretum 
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Myosotis arvensis 42,4; Rhinanthus minor 31,3; Campanula patula 28,4; 
Cruciata laevipes 26,8; Leucanthemum vulgare agg. 22,0; Fragaria vesca 21,4  
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Konstans fajok: Galium verum 100; Arrhenatherum elatius 100; Anthoxanthum odoratum 
100; Agrimonia eupatoria 100; Rhinanthus minor 90; Leucanthemum vulgare agg. 90; 
Dactylis glomerata 90; Campanula patula 90; Luzula campestris agg. 80; Lotus corniculatus 
agg. 80; Holcus lanatus 80; Myosotis arvensis 70; Festuca rubra agg. 70; Cruciata laevipes 
70; Vicia hirsuta 60; Trifolium pratense 60; Ranunculus polyanthemos 60; Plantago 
lanceolata 60; Clinopodium vulgare 60; Briza media 60; Trisetum flavescens 50; Rumex 
acetosa s.lat. 50; Fragaria vesca 50; Colchicum autumnale 50; Centaurea jacea 50; Achillea 
millefolium agg. 50  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 100; Danthonia alpina 20; Bromus erectus agg. 10  
  
     ____      
 
  
3. csoport – nem azonosítható 
Felvételek száma: 14  
 
Differenciális fajok: Helictotrichon pubescens 26,3; Fragaria vesca 21,4  
Konstans fajok: Plantago lanceolata 100; Helictotrichon pubescens 100; Ranunculus acris 
86; Dactylis glomerata 86; Holcus lanatus 79; Achillea millefolium agg. 79; Galium verum 71; 
Arrhenatherum elatius 71; Leontodon hispidus 64; Anthoxanthum odoratum 64; Trifolium 
pratense 57; Agrimonia eupatoria 57; Fragaria vesca 50; Festuca rubra agg. 50; Briza media 
50; Alopecurus pratensis 50; Poa pratensis agg. 43; Luzula campestris agg. 43; Festuca 
pratensis agg. 43  
Domináns fajok: Helictotrichon pubescens 93; Arrhenatherum elatius 57; Alopecurus 
pratensis 14  
  
     ____      
 
  
4. csoport – Tanaceto-Arrhenatheretum 
Felvételek száma: 17  
 
Differenciális fajok: Cynoglossum officinale 34,0; Anchusa officinalis 34,0; Scorzonera cana 
29,0; Vicia sativa agg. 22,0; Potentilla argentea agg. 20,6; Convolvulus arvensis 20,2  
Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 100; Poa pratensis agg. 94; Vicia sativa agg. 88; 
Galium verum 88; Dactylis glomerata 88; Convolvulus arvensis 71; Agrimonia eupatoria 71; 
Trifolium pratense 53; Potentilla argentea agg. 53; Plantago lanceolata 53; Lotus corniculatus 
agg. 53; Galium mollugo agg. 53; Achillea millefolium agg. 53; Trifolium campestre 47; Vicia 
hirsuta 41; Daucus carota 41  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 100  
  
     ____      
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5. csoport – Tanaceto-Arrhenatheretum 
Felvételek száma: 26  
 
Differenciális fajok: Medicago sativa 34,1; Eragrostis minor 33,7; Crepis rhoeadifolia 27,5; 
Carduus acanthoides 24,4; Artemisia vulgaris 21,3  
Konstans fajok: Dactylis glomerata 100; Arrhenatherum elatius 100; Galium mollugo agg. 
81; Poa pratensis agg. 77; Vicia sativa agg. 62; Plantago lanceolata 62; Convolvulus arvensis 
58; Achillea millefolium agg. 50; Trifolium pratense 46  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 100; Dactylis glomerata 12  
  
     ____      
 
  
6. csoport – Tanaceto-Arrhenatheretum 
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Tragopogon dubius 46,8; Allium atroviolaceum 44,4; Salvia nemorosa 
23,4; Vicia cracca agg. 20,0  
Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 100; Dactylis glomerata 90; Achillea millefolium 
agg. 90; Trifolium pratense 80; Knautia arvensis 80; Securigera varia 70; Salvia pratensis 70; 
Helictotrichon pubescens 70; Galium verum 70; Leontodon hispidus 60; Festuca valesiaca 60; 
Convolvulus arvensis 60; Vicia cracca agg. 50; Tragopogon dubius 50; Stachys recta 50; 
Salvia nemorosa 50; Rhinanthus minor 50; Ranunculus polyanthemos 50; Plantago lanceolata 
50; Pimpinella saxifraga 50; Galium mollugo agg. 50; Festuca pratensis agg. 50; Centaurea 
scabiosa 50; Centaurea jacea 50  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 100  
  
     ____      
 
  
7. csoport – Pastinaco-Arrhenatheretum 
Felvételek száma: 18  
 
Differenciális fajok: Cirsium canum 29,6; Pastinaca sativa 24,9; Cirsium arvense 24,6; 
Galium mollugo agg. 23,3; Ranunculus acris 22,4; Vicia sativa agg. 20,4  
Konstans fajok: Ranunculus acris 100; Galium mollugo agg. 100; Arrhenatherum elatius 
100; Trifolium pratense 89; Festuca pratensis agg. 89; Dactylis glomerata 89; Vicia sativa 
agg. 83; Vicia hirsuta 61; Pastinaca sativa 61; Cirsium canum 61; Achillea millefolium agg. 
61; Poa pratensis agg. 56; Holcus lanatus 56; Alopecurus pratensis 56; Cirsium arvense 50; 
Centaurea jacea 50  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 89; Festuca pratensis agg. 17; Bromus erectus agg. 
11; Anthoxanthum odoratum 11; Alopecurus pratensis 11  
  
     ____      



iv 
 

 
  
8. csoport – Deschampsion  
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Leucojum aestivum 44,5; Carex brizoides 41,6; Lathyrus pratensis 27,5; 
Carex tomentosa 26,4; Lychnis flos-cuculi 26,1; Ranunculus repens 25,8; Equisetum arvense 
25,3; Alopecurus pratensis 23,7; Taraxacum officinale 23,5; Holcus lanatus 22,5; Ranunculus 
acris 22,4; Carex hirta 21,4; Colchicum autumnale 20,5; Serratula tinctoria 20,1  
Konstans fajok: Ranunculus acris 100; Dactylis glomerata 100; Arrhenatherum elatius 100; 
Taraxacum officinale 90; Poa pratensis agg. 90; Lathyrus pratensis 90; Holcus lanatus 90; 
Galium verum 90; Centaurea jacea 90; Alopecurus pratensis 90; Plantago lanceolata 80; 
Galium mollugo agg. 80; Festuca pratensis agg. 80; Trifolium pratense 70; Rumex acetosa 
s.lat. 70; Lychnis flos-cuculi 70; Daucus carota 70; Colchicum autumnale 70; Carex tomentosa 
70; Achillea millefolium agg. 70; Vicia sativa agg. 60; Carex hirta 60; Veronica chamaedrys 
agg. 50; Serratula tinctoria 50; Betonica officinalis 50  
Domináns fajok: Poa pratensis agg. 10; Carex acutiformis 10; Alopecurus pratensis 10  
  
     ____      
 
  
9. csoport – Deschampsion  
Felvételek száma: 17  
 
Differenciális fajok: Sonchus arvensis 39,4; Symphytum officinale 37,1; Cirsium canum 28,4; 
Glechoma hederacea 27,3; Potentilla reptans 26,6; Pulicaria dysenterica 24,2; Carex hirta 
23,4; Ranunculus repens 22,5; Carex otrubae 21,7; Lysimachia vulgaris 21,2; Crepis biennis 
21,1  
Konstans fajok: Poa pratensis agg. 100; Festuca pratensis agg. 100; Achillea millefolium 
agg. 94; Trifolium pratense 82; Plantago lanceolata 82; Ranunculus acris 76; Potentilla 
reptans 76; Glechoma hederacea 76; Galium verum 76; Dactylis glomerata 71; Alopecurus 
pratensis 71; Taraxacum officinale 65; Lotus corniculatus agg. 65; Lathyrus pratensis 65; 
Galium mollugo agg. 65; Centaurea jacea 65; Carex hirta 65; Cirsium canum 59; Cerastium 
vulgare 59; Daucus carota 53; Medicago lupulina 47; Lychnis flos-cuculi 47; Veronica 
chamaedrys agg. 41; Pastinaca sativa 41; Crepis biennis 41  
Domináns fajok: Festuca pratensis agg. 82; Poa pratensis agg. 35; Trifolium pratense 18; 
Plantago lanceolata 12  
  
     ____      
 
  
10. csoport – Deschampsion  
Felvételek száma: 14  
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Differenciális fajok: Cirsium canum 31,3; Tetragonolobus maritimus 26,3; Carex distans 26,3; 
Bellis perennis 22,9; Angelica sylvestris 21,7  
Konstans fajok: Festuca pratensis agg. 100; Trifolium pratense 86; Ranunculus acris 86; 
Achillea millefolium agg. 86; Galium verum 71; Dactylis glomerata 71; Cirsium canum 64; 
Poa pratensis agg. 57; Plantago lanceolata 57; Holcus lanatus 50; Centaurea jacea 50; 
Galium mollugo agg. 43; Carex flacca 43; Briza media 43  
Domináns fajok: Festuca pratensis agg. 100  
  
     ____      
 
  
11. csoport – Filipendulo vulgaris–Arrhenatheretum  
Felvételek száma: 37  
 
Differenciális fajok: Lathyrus pratensis 25,2; Alopecurus pratensis 24,3; Cardamine pratensis 
agg. 23,5; Trisetum flavescens 22,5; Cruciata laevipes 20,9; Holcus lanatus 20,5  
Konstans fajok: Poa pratensis agg. 97; Rumex acetosa s.lat. 95; Galium verum 95; 
Alopecurus pratensis 92; Achillea millefolium agg. 92; Trisetum flavescens 86; Centaurea 
jacea 86; Lathyrus pratensis 84; Holcus lanatus 84; Dactylis glomerata 81; Festuca pratensis 
agg. 78; Veronica chamaedrys agg. 76; Trifolium pratense 76; Ranunculus acris 76; Betonica 
officinalis 76; Anthoxanthum odoratum 73; Plantago lanceolata 70; Colchicum autumnale 68; 
Arrhenatherum elatius 68; Galium mollugo agg. 65; Lotus corniculatus agg. 59; Vicia hirsuta 
57; Luzula campestris agg. 57; Cruciata laevipes 57; Lychnis flos-cuculi 49; Helictotrichon 
pubescens 49; Glechoma hederacea 49; Campanula patula 49; Carex hirta 46; Festuca 
rupicola 43; Erigeron annuus 43; Myosotis ramosissima 41; Clinopodium vulgare 41; Carex 
praecox 41; Briza media 41  
Domináns fajok: Holcus lanatus 22; Alopecurus pratensis 22; Poa pratensis agg. 16; Betonica 
officinalis 14; Anthoxanthum odoratum 14; Arrhenatherum elatius 11  
  
     ____      
 
  
12. csoport – felülvetett parlagok, gyomos rétek 
Felvételek száma: 12  
 
Differenciális fajok: Moenchia mantica 33,2; Cruciata pedemontana 29,8; Alopecurus 
pratensis 27,0; Veronica arvensis 25,8; Vicia hirsuta 25,3; Festuca pseudovina 25,2; 
Ornithogalum umbellatum agg. 23,5; Vicia sativa agg. 23,1; Myosotis ramosissima 21,7; 
Trifolium campestre 21,6  
Konstans fajok: Poa pratensis agg. 100; Alopecurus pratensis 100; Vicia sativa agg. 92; Vicia 
hirsuta 83; Rumex acetosa s.lat. 83; Dactylis glomerata 83; Trifolium pratense 75; Veronica 
chamaedrys agg. 67; Veronica arvensis 67; Trifolium campestre 67; Taraxacum officinale 67; 
Plantago lanceolata 67; Festuca rupicola 67; Festuca pseudovina 67; Convolvulus arvensis 
67; Arrhenatherum elatius 67; Anthoxanthum odoratum 67; Trisetum flavescens 58; Moenchia 
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mantica 58; Lotus corniculatus agg. 58; Daucus carota 58; Potentilla argentea agg. 50; 
Pimpinella saxifraga 50; Myosotis ramosissima 50; Holcus lanatus 50; Galium verum 50; 
Centaurea jacea 50; Agrimonia eupatoria 50; Achillea millefolium agg. 50; Ranunculus 
bulbosus 42; Ranunculus acris 42; Glechoma hederacea 42; Galium mollugo agg. 42; Festuca 
pratensis agg. 42; Erigeron annuus 42; Cruciata pedemontana 42; Clinopodium vulgare 42; 
Cichorium intybus 42  
Domináns fajok: Alopecurus pratensis 83; Vicia hirsuta 25; Trisetum flavescens 17; Poa 
pratensis agg. 17; Festuca pratensis agg. 17  
  
     ____      
 
  
13. csoport – Ranunculo repentis–Alopecuretum pratensis 
Felvételek száma: 18  
 
Differenciális fajok: Poa trivialis 44,1; Vicia grandiflora 30,3; Glechoma hederacea 27,9; 
Taraxacum officinale 23,1; Crepis biennis 23,0; Pastinaca sativa 22,3; Trisetum flavescens 
21,5; Veronica chamaedrys agg. 21,0; Ranunculus bulbosus 20,7; Pimpinella major 20,6  
Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 100; Veronica chamaedrys agg. 94; Plantago 
lanceolata 94; Achillea millefolium agg. 94; Taraxacum officinale 89; Trisetum flavescens 
83; Poa pratensis agg. 83; Festuca pratensis agg. 83; Trifolium pratense 78; Glechoma 
hederacea 78; Centaurea jacea 78; Alopecurus pratensis 72; Trifolium repens 67; Dactylis 
glomerata 67; Rumex acetosa s.lat. 61; Lotus corniculatus agg. 61; Convolvulus arvensis 61; 
Ranunculus acris 56; Pastinaca sativa 56; Lathyrus pratensis 56; Galium mollugo agg. 56; 
Daucus carota 56; Ranunculus bulbosus 50; Poa trivialis 50; Galium verum 50; Cerastium 
vulgare 50; Vicia sativa agg. 44; Crepis biennis 44; Clinopodium vulgare 44; Carex hirta 44  
Domináns fajok: Trisetum flavescens 39; Alopecurus pratensis 39; Trifolium pratense 28; 
Arrhenatherum elatius 28; Centaurea jacea 22; Festuca pratensis agg. 17; Dactylis glomerata 
17; Poa trivialis 11; Poa pratensis agg. 11  
  
     ____      
 
  
14. csoport – Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae nom. prov. 
Felvételek száma: 14  
 
Differenciális fajok: Secale cereale 37,5; Ranunculus bulbosus 27,7; Ononis arvensis agg. 
27,2; Ajuga reptans 26,2; Myosotis ramosissima 25,3; Hypochaeris radicata 25,3; Veronica 
arvensis 24,7; Centaurium erythraea 24,5; Moenchia mantica 23,6; Colchicum autumnale 
23,6; Vicia cracca agg. 23,4; Carex hirta 23,3; Daucus carota 22,7; Equisetum arvense 22,3; 
Cerastium brachypetalum agg. 21,6; Campanula patula 21,5  
Konstans fajok: Galium verum 100; Festuca rupicola 100; Briza media 100; Trifolium 
pratense 93; Plantago lanceolata 93; Daucus carota 93; Centaurea jacea 93; Lotus 
corniculatus agg. 86; Dactylis glomerata 86; Anthoxanthum odoratum 86; Agrimonia 
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eupatoria 86; Trisetum flavescens 79; Rumex acetosa s.lat. 79; Leontodon hispidus 79; Holcus 
lanatus 79; Colchicum autumnale 79; Poa pratensis agg. 71; Luzula campestris agg. 71; 
Festuca pratensis agg. 71; Campanula patula 71; Betonica officinalis 71; Arrhenatherum 
elatius 71; Achillea millefolium agg. 71; Veronica arvensis 64; Ranunculus bulbosus 64; 
Helictotrichon pubescens 64; Cerastium vulgare 64; Carex hirta 64; Viola hirta 57; Vicia 
cracca agg. 57; Potentilla reptans 57; Myosotis ramosissima 57; Leucanthemum vulgare agg. 
57; Cerastium brachypetalum agg. 57; Vicia sativa agg. 50; Trifolium repens 50; Plantago 
media 50; Ononis arvensis agg. 50; Galium mollugo agg. 50; Erigeron annuus 50; Ajuga 
reptans 50; Salvia pratensis 43; Moenchia mantica 43; Fragaria viridis 43; Clinopodium 
vulgare 43; Cichorium intybus 43; Carex tomentosa 43; Carex pallescens 43; Alopecurus 
pratensis 43  
Domináns fajok: Briza media 50; Festuca rupicola 21; Cynosurus cristatus 21; Colchicum 
autumnale 14  
  
     ____      
 
  
15. csoport – Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae nom. prov. 
Felvételek száma: 13  
 
Differenciális fajok: Trifolium hybridum 54,9; Orchis morio 44,6; Stachys palustris 38,9; 
Ononis arvensis agg. 38,8; Saxifraga bulbifera 32,9; Juncus compressus 25,9; Rosa gallica 
24,4; Polygala comosa 20,1  
Konstans fajok: Festuca rupicola 100; Anthoxanthum odoratum 100; Plantago lanceolata 
92; Galium verum 92; Filipendula vulgaris 92; Centaurea jacea 92; Trifolium pratense 77; 
Trifolium montanum 69; Ononis arvensis agg. 69; Luzula campestris agg. 69; Achillea 
millefolium agg. 69; Rumex acetosa s.lat. 62; Lotus corniculatus agg. 62; Leucanthemum 
vulgare agg. 62; Lathyrus pratensis 62; Briza media 62; Betonica officinalis 62; Trisetum 
flavescens 54; Rhinanthus minor 54; Polygala comosa 54; Orchis morio 54; Campanula patula 
54; Poa pratensis agg. 46; Holcus lanatus 46; Dianthus pontederae 46; Dactylis glomerata 46; 
Colchicum autumnale 46  
Domináns fajok: Festuca rupicola 77  
  
     ____      
 
  
16. csoport – Colchico autumnalis–Festucetum rupicolae nom. prov. 
Felvételek száma: 9  
 
Differenciális fajok: Saponaria officinalis 46,8; Malva alcea 46,8; Vicia lathyroides 37,1; 
Valerianella locusta 35,3; Rumex acetosella 34,8; Aphanes arvensis 34,3; Cerastium 
semidecandrum 33,6; Carex praecox 33,6; Viola arvensis 31,9; Cruciata pedemontana 31,9; 
Myosotis ramosissima 24,5; Cerastium brachypetalum agg. 20,9  
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Konstans fajok: Festuca rupicola 100; Rumex acetosa s.lat. 67; Poa pratensis agg. 67; 
Plantago lanceolata 67; Convolvulus arvensis 67; Carex praecox 67; Rumex acetosella 56; 
Myosotis ramosissima 56; Cerastium brachypetalum agg. 56; Viola arvensis 44; Vicia 
lathyroides 44; Cruciata pedemontana 44  
Domináns fajok: Festuca rupicola 89; Salvia pratensis 11; Rumex acetosella 11; Cruciata 
pedemontana 11; Colchicum autumnale 11  
  
     ____      
 
  
17. csoport – Anthoxantho–Festucetum pseudovinae 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Viola pumila 66,3; Hieracium auriculoides 60,6; Myosotis stricta 54,0; 
Stellaria palustris 49,7; Fragaria vesca 40,2; Hieracium caespitosum 36,0; Galium rubioides 
36,0; Polygala comosa 35,3; Festuca pseudovina 31,6; Veronica serpyllifolia 30,8; Orchis 
morio 30,5; Sedum sexangulare 29,8; Cichorium intybus 27,7; Ajuga genevensis 26,5; Lychnis 
viscaria 25,6; Silene latifolia 25,5; Carex praecox 24,4; Ononis arvensis agg. 23,4; 
Leucanthemum vulgare agg. 23,2; Hieracium bauhinii 23,0; Luzula campestris agg. 22,7; 
Potentilla argentea agg. 22,1; Rhinanthus serotinus 20,1  
Konstans fajok: Luzula campestris agg. 100; Anthoxanthum odoratum 100; Achillea 
millefolium agg. 100; Lotus corniculatus agg. 94; Leucanthemum vulgare agg. 94; Rumex 
acetosa s.lat. 88; Polygala comosa 88; Galium verum 88; Fragaria vesca 88; Ranunculus 
acris 81; Leontodon hispidus 81; Festuca pseudovina 81; Centaurea jacea 81; Plantago 
lanceolata 75; Daucus carota 75; Cichorium intybus 75; Trifolium pratense 69; Pimpinella 
saxifraga 62; Filipendula vulgaris 62; Potentilla argentea agg. 56; Myosotis stricta 56; 
Hieracium bauhinii 56; Glechoma hederacea 56; Campanula patula 56; Viola pumila 50; 
Prunella vulgaris 50; Poa pratensis agg. 50; Hieracium pilosella agg. 50; Carex praecox 50; 
Carex hirta 50; Briza media 50; Ononis arvensis agg. 44; Lychnis flos-cuculi 44; Linum 
catharticum 44; Hieracium auriculoides 44; Alopecurus pratensis 44; Agrimonia eupatoria 44  
Domináns fajok: Anthoxanthum odoratum 69; Festuca pseudovina 44; Poa pratensis agg. 19; 
Leucanthemum vulgare agg. 12  
  
     ____      
 
  
18. csoport – Alopecuro–Festucetum pseudovinae 
Felvételek száma: 13  
 
Differenciális fajok: Erophila verna 76,0; Cerastium dubium 63,8; Anthemis arvensis 61,7; 
Ranunculus sardous 57,3; Veronica serpyllifolia 51,7; Inula britannica 50,1; Euphorbia 
platyphyllos 47,7; Capsella bursa-pastoris 41,9; Festuca pseudovina 39,9; Cichorium intybus 
38,4; Veronica arvensis 37,3; Poa compressa 36,8; Myosotis stricta 36,3; Galega officinalis 
35,7; Polygonum aviculare 34,6; Potentilla reptans 33,1; Leontodon autumnalis 30,1; 
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Eryngium planum 29,3; Medicago minima 29,1; Trifolium repens 27,2; Taraxacum officinale 
26,8; Alopecurus pratensis 24,5  
Konstans fajok: Trifolium repens 100; Taraxacum officinale 100; Lotus corniculatus agg. 
100; Festuca pseudovina 100; Cichorium intybus 100; Achillea millefolium agg. 100; 
Veronica arvensis 92; Potentilla reptans 92; Alopecurus pratensis 92; Leontodon 
autumnalis 85; Trifolium pratense 77; Erophila verna 77; Plantago lanceolata 69; Veronica 
serpyllifolia 62; Leontodon hispidus 62; Cerastium dubium 62; Galium verum 54; Poa 
compressa 46; Medicago minima 46; Inula britannica 46; Festuca pratensis agg. 46; 
Euphorbia cyparissias 46; Convolvulus arvensis 46  
Domináns fajok: Festuca pseudovina 69; Trifolium repens 15  
  
     ____      
 
  
19. csoport – nem azonosítható 
Felvételek száma: 12  
 
Differenciális fajok: Picris hieracioides 27,2  
Konstans fajok: Poa pratensis agg. 100; Festuca rupicola 100; Arrhenatherum elatius 100; 
Pimpinella saxifraga 92; Galium verum 83; Fragaria viridis 83; Dactylis glomerata 83; 
Briza media 83; Trifolium pratense 75; Picris hieracioides 75; Leontodon hispidus 75; 
Centaurea jacea 75; Trifolium repens 67; Lotus corniculatus agg. 67; Agrimonia eupatoria 67; 
Trifolium campestre 58; Tragopogon orientalis 58; Plantago lanceolata 58; Daucus carota 58; 
Achillea millefolium agg. 58; Veronica chamaedrys agg. 50; Thymus pannonicus agg. 50; 
Securigera varia 50; Ranunculus polyanthemos 50; Plantago media 50; Medicago lupulina 50; 
Knautia arvensis 50; Festuca pratensis agg. 50; Vicia sativa agg. 42; Potentilla reptans 42; 
Hypericum perforatum 42; Helictotrichon pubescens 42; Galium mollugo agg. 42; Euphorbia 
cyparissias 42; Elymus repens 42; Anthoxanthum odoratum 42  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 67; Festuca rupicola 58; Fragaria viridis 33; 
Galium verum 17  
  
     ____      
 
  
20. csoport – Anthyllido–Festucetum rubrae arrhenatheretosum 
Felvételek száma: 15  
 
Differenciális fajok: Luzula luzuloides 35,9; Cruciata glabra 31,8; Primula veris 31,1; 
Alchemilla sp. 29,4; Allium scorodoprasum 28,8; Galium boreale 27,5; Seseli libanotis 26,4; 
Helictotrichon pubescens 24,1; Carlina acaulis 23,6; Viola canina 23,5; Trifolium 
ochroleucon 22,6; Selinum carvifolia 22,3; Festuca rubra agg. 21,8; Agrostis capillaris 21,6; 
Thymus pulegioides 20,7; Hypericum perforatum 20,5  
Konstans fajok: Arrhenatherum elatius 100; Helictotrichon pubescens 93; Dactylis 
glomerata 93; Briza media 93; Luzula campestris agg. 87; Festuca rubra agg. 87; Achillea 
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millefolium agg. 87; Hypericum perforatum 80; Galium verum 80; Fragaria viridis 80; 
Agrostis capillaris 80; Viola canina 73; Veronica chamaedrys agg. 73; Rumex acetosa s.lat. 
73; Ranunculus polyanthemos 67; Primula veris 67; Pimpinella saxifraga 67; Lotus 
corniculatus agg. 67; Festuca pratensis agg. 67; Cruciata glabra 67; Betonica officinalis 67; 
Leontodon hispidus 60; Centaurea jacea 60; Anthoxanthum odoratum 60; Poa pratensis agg. 
53; Carex tomentosa 53; Carex pallescens 53; Allium scorodoprasum 53; Trifolium montanum 
47; Thymus pulegioides 47; Ranunculus acris 47; Plantago media 47; Leucanthemum vulgare 
agg. 47; Lathyrus pratensis 47; Filipendula vulgaris 47; Festuca rupicola 47; Colchicum 
autumnale 47  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 47; Fragaria viridis 27; Galium boreale 20; Festuca 
rupicola 13; Festuca rubra agg. 13; Briza media 13  
  
     ____      
 
  
21. csoport – Anthyllido–Festucetum rubrae 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Plantago major 30,3; Trifolium dubium 27,4; Cynosurus cristatus 24,5; 
Holcus lanatus 23,7; Trisetum flavescens 22,8; Phleum pratense agg. 22,5; Festuca rubra agg. 
22,1; Agrostis capillaris 22,0; Clinopodium vulgare 21,7  
Konstans fajok: Lotus corniculatus agg. 100; Centaurea jacea 100; Anthoxanthum 
odoratum 100; Poa pratensis agg. 94; Holcus lanatus 94; Festuca pratensis agg. 94; 
Veronica chamaedrys agg. 88; Trisetum flavescens 88; Trifolium pratense 88; Festuca rubra 
agg. 88; Ranunculus acris 81; Plantago lanceolata 81; Galium verum 81; Dactylis 
glomerata 81; Agrostis capillaris 81; Achillea millefolium agg. 81; Luzula campestris agg. 
75; Daucus carota 75; Clinopodium vulgare 75; Agrimonia eupatoria 75; Vicia sativa agg. 69; 
Trifolium repens 69; Rumex acetosa s.lat. 69; Arrhenatherum elatius 69; Galium mollugo agg. 
62; Vicia hirsuta 56; Trifolium dubium 56; Picris hieracioides 56; Leontodon hispidus 56; 
Cynosurus cristatus 56; Taraxacum officinale 50; Leontodon autumnalis 50; Erigeron annuus 
50; Trifolium campestre 44; Ranunculus bulbosus 44; Plantago major 44; Cerastium vulgare 
44; Campanula patula 44  
Domináns fajok: Trifolium pratense 50; Agrostis capillaris 50; Holcus lanatus 19; Centaurea 
jacea 19; Agrimonia eupatoria 19; Leontodon autumnalis 12; Helictotrichon pubescens 12; 
Anthoxanthum odoratum 12  
  
     ____      
 
  
22. csoport – Anthyllido–Festucetum rubrae 
Felvételek száma: 15  
 
Differenciális fajok: Thymus pulegioides 31,0; Festuca rubra agg. 24,0; Agrostis capillaris 
23,9; Viola canina 23,5; Veronica officinalis 23,4  
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Konstans fajok: Achillea millefolium agg. 100; Festuca rubra agg. 93; Agrostis capillaris 87; 
Luzula campestris agg. 80; Viola canina 73; Veronica chamaedrys agg. 73; Anthoxanthum 
odoratum 73; Thymus pulegioides 67; Plantago lanceolata 67; Pimpinella saxifraga 67; 
Galium verum 67; Leontodon hispidus 60; Hypericum perforatum 60; Centaurea jacea 60; 
Briza media 60; Ranunculus polyanthemos 53; Poa pratensis agg. 53; Agrimonia eupatoria 
53; Dianthus deltoides 47; Daucus carota 47; Carex pallescens 47  
Domináns fajok: Festuca rubra agg. 73; Agrostis capillaris 40; Galium verum 20; 
Anthoxanthum odoratum 13  
  
     ____      
 
  
23. csoport – Anthoxantho–Festucetum pratensis 
Felvételek száma: 13  
 
Differenciális fajok: Ranunculus auricomus 54,1; Orobanche gracilis 34,9; Dianthus 
deltoides 34,7; Carex pallescens 34,2; Lysimachia nummularia 33,7; Galium boreale 32,0; 
Juncus tenuis 31,3; Agrostis capillaris 28,5; Lathyrus pratensis 28,3; Stellaria graminea 28,2; 
Phleum pratense agg. 28,2; Prunella vulgaris 27,4; Ajuga reptans 24,0; Festuca rubra agg. 
23,6; Cynosurus cristatus 23,3; Ranunculus acris 22,4; Trifolium repens 22,0; Colchicum 
autumnale 20,2  
Konstans fajok: Ranunculus acris 100; Festuca pratensis agg. 100; Agrostis capillaris 100; 
Lathyrus pratensis 92; Festuca rubra agg. 92; Carex pallescens 92; Trifolium repens 85; 
Stellaria graminea 85; Plantago lanceolata 85; Dactylis glomerata 85; Centaurea jacea 85; 
Achillea millefolium agg. 85; Luzula campestris agg. 77; Lotus corniculatus agg. 77; 
Dianthus deltoides 77; Briza media 77; Veronica chamaedrys agg. 69; Ranunculus auricomus 
69; Prunella vulgaris 69; Poa pratensis agg. 69; Leontodon hispidus 69; Colchicum autumnale 
69; Trifolium pratense 62; Rumex acetosa s.lat. 62; Ranunculus polyanthemos 62; Lysimachia 
nummularia 62; Holcus lanatus 62; Galium verum 62; Anthoxanthum odoratum 62; 
Alopecurus pratensis 62; Taraxacum officinale 54; Rhinanthus minor 54; Leucanthemum 
vulgare agg. 54; Glechoma hederacea 54; Fragaria viridis 54; Filipendula vulgaris 54; 
Cynosurus cristatus 54; Campanula patula 54; Viola canina 46; Trisetum flavescens 46; 
Leontodon autumnalis 46; Helictotrichon pubescens 46; Cerastium vulgare 46; Carex hirta 
46; Ajuga reptans 46  
Domináns fajok: Festuca pratensis agg. 38; Agrostis capillaris 31  
  
     ____      
 
  
24. csoport – Violion caninae 
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Juncus conglomeratus 73,0; Festuca filiformis 68,7; Carex panicea 
61,7; Succisa pratensis 54,1; Deschampsia cespitosa 51,2; Potentilla erecta 50,8; Gentiana 
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pneumonanthe 47,5; Cruciata glabra 44,2; Euphrasia stricta 36,6; Nardus stricta 35,5; 
Calluna vulgaris 33,0; Myosotis palustris agg. 32,3; Viola canina 29,9; Phleum pratense agg. 
29,4; Carex pallescens 29,1; Agrostis capillaris 28,5; Danthonia decumbens 27,9; Thymus 
pulegioides 27,6; Sanguisorba officinalis 25,7; Selinum carvifolia 25,3; Stellaria graminea 
22,5  
Konstans fajok: Potentilla erecta 100; Centaurea jacea 100; Agrostis capillaris 100; Viola 
canina 90; Rumex acetosa s.lat. 90; Luzula campestris agg. 90; Cruciata glabra 90; Briza 
media 90; Anthoxanthum odoratum 90; Achillea millefolium agg. 90; Ranunculus acris 80; 
Juncus conglomeratus 80; Carex panicea 80; Carex pallescens 80; Succisa pratensis 70; 
Stellaria graminea 70; Holcus lanatus 70; Galium verum 70; Festuca rubra agg. 70; Festuca 
pratensis agg. 70; Deschampsia cespitosa 70; Betonica officinalis 70; Thymus pulegioides 60; 
Nardus stricta 60; Filipendula vulgaris 60; Festuca filiformis 60; Campanula patula 60; 
Sanguisorba officinalis 50; Ranunculus polyanthemos 50; Lotus corniculatus agg. 50; 
Leucanthemum vulgare agg. 50; Danthonia decumbens 50; Carex tomentosa 50  
Domináns fajok: Nardus stricta 30; Holcus lanatus 30; Festuca filiformis 20; Deschampsia 
cespitosa 20; Selinum carvifolia 10; Sanguisorba officinalis 10; Potentilla erecta 10; 
Potentilla alba 10; Peucedanum oreoselinum 10; Festuca rubra agg. 10; Betonica officinalis 
10; Anthoxanthum odoratum 10; Alopecurus pratensis 10  
  
     ____      
 
  
25. csoport – Violion caninae 
Felvételek száma: 11  
 
Differenciális fajok: Nardus stricta 49,4; Alchemilla sp. 40,7; Festuca heterophylla 33,7; 
Hypericum hirsutum 31,8; Botrychium lunaria 31,3; Festuca ovina 30,3; Linaria vulgaris 
27,2; Viola canina 23,2; Carex pallescens 22,2; Agrostis capillaris 22,2; Veronica officinalis 
21,0; Cruciata glabra 20,6; Thymus pulegioides 20,0  
Konstans fajok: Nardus stricta 82; Luzula campestris agg. 82; Galium verum 82; Agrostis 
capillaris 82; Viola canina 73; Poa pratensis agg. 73; Lotus corniculatus agg. 73; Hypericum 
perforatum 73; Briza media 73; Achillea millefolium agg. 73; Veronica chamaedrys agg. 64; 
Rumex acetosa s.lat. 64; Ranunculus acris 64; Pimpinella saxifraga 64; Centaurea jacea 64; 
Carex pallescens 64; Anthoxanthum odoratum 64; Stellaria graminea 55; Leontodon hispidus 
55; Arrhenatherum elatius 55; Thymus pulegioides 45; Thymus pannonicus agg. 45; Galium 
mollugo agg. 45; Fragaria viridis 45; Dactylis glomerata 45; Cruciata glabra 45; Alchemilla 
sp. 45  
Domináns fajok: Nardus stricta 73; Poa pratensis agg. 18; Arrhenatherum elatius 18  
  
     ____      
 
  
26. csoport – Brachypodio–Molinietum arundinaceae 
Felvételek száma: 7  
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Differenciális fajok: Calamagrostis arundinacea 84,3; Convallaria majalis 66,0; Genista 
germanica 60,5; Molinia caerulea agg. 58,1; Astrantia major 56,1; Gladiolus imbricatus 
54,5; Potentilla alba 53,6; Symphytum tuberosum 53,5; Carlina acaulis 53,2; Cruciata 
glabra 49,4; Primula veris 48,3; Luzula luzuloides 46,6; Succisa pratensis 43,7; Potentilla 
erecta 43,1; Carex montana 42,6; Digitalis grandiflora 41,3; Viola reichenbachiana 39,4; 
Cirsium pannonicum 32,7; Vicia sepium 31,6; Carex pallescens 31,5; Peucedanum 
oreoselinum 31,3; Pulmonaria mollis 30,7; Stellaria graminea 28,6; Viola canina 28,3; 
Helianthemum ovatum 24,0  
Konstans fajok: Primula veris 100; Potentilla alba 100; Dactylis glomerata 100; Cruciata 
glabra 100; Viola canina 86; Stellaria graminea 86; Potentilla erecta 86; Carex pallescens 
86; Brachypodium pinnatum agg. 86; Veronica chamaedrys agg. 71; Peucedanum 
oreoselinum 71; Luzula campestris agg. 71; Lotus corniculatus agg. 71; Hypericum 
perforatum 71; Helianthemum ovatum 71; Filipendula vulgaris 71; Carlina acaulis 71; Carex 
montana 71; Calamagrostis arundinacea 71; Agrostis capillaris 71; Vicia cracca agg. 57; 
Succisa pratensis 57; Pulmonaria mollis 57; Pimpinella saxifraga 57; Molinia caerulea agg. 
57; Fragaria viridis 57; Convallaria majalis 57; Cirsium pannonicum 57; Calamagrostis 
epigejos 57; Betonica officinalis 57; Vicia sepium 43; Symphytum tuberosum 43; Serratula 
tinctoria 43; Rumex acetosa s.lat. 43; Ranunculus polyanthemos 43; Polygonatum odoratum 
43; Poa pratensis agg. 43; Luzula luzuloides 43; Lathyrus pratensis 43; Hypochaeris maculata 
43; Helictotrichon pubescens 43; Gladiolus imbricatus 43; Genista germanica 43; Festuca 
rubra agg. 43; Digitalis grandiflora 43; Centaurea jacea 43; Astrantia major 43  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 57; Potentilla erecta 29; Calamagrostis 
arundinacea 29; Viola hirta 14; Viola canina 14; Nardus stricta 14; Molinia caerulea agg. 14  
  
     ____      
 
  
27. csoport – nem azonosítható 
Felvételek száma: 17  
 
Differenciális fajok: Sanguisorba officinalis 51,2; Hypericum maculatum agg. 34,6; 
Pimpinella major 27,9; Hieracium umbellatum 27,5; Knautia drymeia 26,6; Ajuga reptans 
24,5; Trisetum flavescens 23,1; Danthonia decumbens 22,4; Potentilla erecta 22,2; 
Tragopogon orientalis 22,1; Holcus lanatus 21,9; Lychnis flos-cuculi 21,2; Crepis biennis 
21,1; Ranunculus acris 20,6; Festuca rubra agg. 20,4; Agrostis capillaris 20,4  
Konstans fajok: Lotus corniculatus agg. 100; Sanguisorba officinalis 94; Ranunculus acris 
94; Achillea millefolium agg. 94; Trisetum flavescens 88; Plantago lanceolata 88; Holcus 
lanatus 88; Trifolium pratense 82; Festuca rubra agg. 82; Centaurea jacea 82; Rumex 
acetosa s.lat. 76; Galium verum 76; Dactylis glomerata 76; Arrhenatherum elatius 76; 
Agrostis capillaris 76; Tragopogon orientalis 71; Hieracium umbellatum 71; Betonica 
officinalis 71; Anthoxanthum odoratum 71; Festuca pratensis agg. 65; Briza media 65; 
Trifolium repens 59; Lychnis flos-cuculi 59; Viola canina 53; Veronica chamaedrys agg. 53; 
Taraxacum officinale 53; Galium mollugo agg. 53; Potentilla erecta 47; Pimpinella saxifraga 
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47; Leontodon hispidus 47; Leontodon autumnalis 47; Erigeron annuus 47; Ajuga reptans 47; 
Trifolium campestre 41; Prunella vulgaris 41; Poa pratensis agg. 41; Luzula campestris agg. 
41; Lathyrus pratensis 41; Danthonia decumbens 41; Cynosurus cristatus 41; Crepis biennis 
41; Cerastium vulgare 41; Carex pallescens 41; Carex caryophyllea 41  
Domináns fajok: Sanguisorba officinalis 76; Holcus lanatus 24; Hieracium umbellatum 24; 
Betonica officinalis 24; Trifolium pratense 18; Danthonia decumbens 18; Agrostis capillaris 
18; Thymus pulegioides 12; Plantago lanceolata 12; Festuca rupicola 12  
  
     ____      
 
  
28. csoport – Violion caninae 
Felvételek száma: 13  
 
Differenciális fajok: Danthonia decumbens 44,4; Nardus stricta 36,5; Festuca ovina 34,4; 
Thymus pulegioides 32,3; Gnaphalium sylvaticum 32,3; Leontodon autumnalis 30,1; Viola 
canina 24,9; Dianthus deltoides 23,2; Veronica officinalis 22,4  
Konstans fajok: Lotus corniculatus agg. 92; Leontodon hispidus 92; Briza media 92; 
Anthoxanthum odoratum 92; Luzula campestris agg. 85; Leontodon autumnalis 85; Viola 
canina 77; Veronica chamaedrys agg. 77; Plantago lanceolata 77; Festuca rubra agg. 77; 
Danthonia decumbens 77; Achillea millefolium agg. 77; Trifolium repens 69; Thymus 
pulegioides 69; Poa pratensis agg. 69; Galium verum 69; Arrhenatherum elatius 69; Agrostis 
capillaris 69; Ranunculus polyanthemos 62; Pimpinella saxifraga 62; Nardus stricta 62; 
Centaurea jacea 62; Trifolium pratense 54; Hieracium pilosella agg. 54; Festuca pratensis 
agg. 54; Dianthus deltoides 54; Daucus carota 54; Carex pallescens 54; Agrimonia eupatoria 
54; Rumex acetosa s.lat. 46; Plantago media 46; Hypericum perforatum 46  
Domináns fajok: Leontodon hispidus 31; Festuca ovina 23; Danthonia decumbens 23; 
Hieracium pilosella agg. 15  
  
     ____      
 
  
29. csoport – nem azonosítható 
Felvételek száma: 11  
  
Differenciális fajok: Sherardia arvensis 73,6; Trifolium striatum 49,0; Ventenata dubia 41,3; 
Petrorhagia prolifera 39,0; Odontites vernus 38,4; Trifolium dubium 36,4; Moenchia mantica 
36,4; Vulpia bromoides 36,3; Lathyrus nissolia 35,5; Trifolium arvense 32,3; Bromus 
hordeaceus 32,2; Ambrosia artemisiifolia 32,2; Dianthus armeria 31,0; Geranium 
columbinum 30,9; Potentilla argentea agg. 29,8; Erigeron annuus 28,2; Aphanes arvensis 
27,9; Convolvulus arvensis 27,6; Ranunculus bulbosus 27,3; Cichorium intybus 26,7; Picris 
hieracioides 26,2; Euphorbia esula 25,9; Hypochaeris radicata 24,1; Trisetum flavescens 
24,0; Trifolium campestre 24,0; Cynosurus cristatus 23,6; Chondrilla juncea 22,9; Rumex 
acetosella 21,8  
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Konstans fajok: Poa pratensis agg. 100; Agrimonia eupatoria 100; Achillea millefolium agg. 
100; Trisetum flavescens 91; Plantago lanceolata 91; Galium verum 91; Convolvulus 
arvensis 91; Lotus corniculatus agg. 82; Erigeron annuus 82; Daucus carota 82; Trifolium 
repens 73; Trifolium dubium 73; Trifolium campestre 73; Potentilla argentea agg. 73; Picris 
hieracioides 73; Festuca pratensis agg. 73; Cichorium intybus 73; Bromus hordeaceus 73; 
Ranunculus bulbosus 64; Odontites vernus 64; Moenchia mantica 64; Festuca rupicola 64; 
Festuca rubra agg. 64; Vicia sativa agg. 55; Trifolium pratense 55; Sherardia arvensis 55; 
Plantago media 55; Holcus lanatus 55; Dactylis glomerata 55; Cynosurus cristatus 55; 
Clinopodium vulgare 55; Anthoxanthum odoratum 55; Trifolium striatum 45; Trifolium 
arvense 45; Taraxacum officinale 45; Pimpinella saxifraga 45; Geranium columbinum 45; 
Ambrosia artemisiifolia 45; Alopecurus pratensis 45  
Domináns fajok: Festuca rubra agg. 36; Trifolium striatum 18; Trifolium campestre 18; 
Moenchia mantica 18; Festuca rupicola 18  
  
     ____      
 
  
30. csoport – Cynosuro–Lolietum perennis 
Felvételek száma: 14  
 
Differenciális fajok: Lolium perenne 61,4; Bromus racemosus agg. 52,8; Poa annua 51,7; 
Cynodon dactylon 50,4; Verbena officinalis 43,7; Ambrosia artemisiifolia 41,1; Lotus tenuis 
40,6; Bellis perennis 35,4; Hordeum secalinum 33,8; Cynosurus cristatus 32,0; Agrostis 
stolonifera agg. 31,6; Trifolium fragiferum 30,0; Carex distans 26,3; Geranium pusillum 25,8; 
Bromus hordeaceus 24,5; Plantago major 24,3; Trifolium repens 22,4  
Konstans fajok: Festuca pratensis agg. 93; Achillea millefolium agg. 93; Trifolium repens 
86; Poa pratensis agg. 79; Lolium perenne 79; Galium verum 79; Trifolium pratense 71; 
Plantago lanceolata 71; Cynosurus cristatus 71; Cynodon dactylon 71; Bromus racemosus 
agg. 71; Taraxacum officinale 64; Medicago lupulina 64; Daucus carota 64; Erigeron annuus 
57; Dactylis glomerata 57; Centaurea jacea 57; Bromus hordeaceus 57; Ambrosia 
artemisiifolia 57; Verbena officinalis 50; Potentilla reptans 50; Cichorium intybus 50; 
Cerastium vulgare 50; Vicia sativa agg. 43; Veronica chamaedrys agg. 43; Trisetum flavescens 
43; Ranunculus bulbosus 43; Ranunculus acris 43; Poa annua 43; Lotus corniculatus agg. 43; 
Elymus repens 43; Bellis perennis 43; Agrostis stolonifera agg. 43  
Domináns fajok: Trifolium repens 64; Cynodon dactylon 36; Cynosurus cristatus 29; Poa 
pratensis agg. 14; Lolium perenne 14; Festuca pratensis agg. 14; Carex distans 14; Bromus 
racemosus agg. 14; Bromus hordeaceus 14  
  
     ____      
 
  
31. csoport – Filipendulo vulgaris–Brometum erecti 
Felvételek száma: 27  
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Differenciális fajok: Sesleria uliginosa 38,2; Dianthus carthusianorum 25,1; Saxifraga 
bulbifera 24,9; Bromus erectus agg. 23,1  
Konstans fajok: Bromus erectus agg. 100; Festuca rupicola 96; Achillea millefolium agg. 85; 
Galium verum 81; Plantago lanceolata 78; Briza media 78; Luzula campestris agg. 74; Lotus 
corniculatus agg. 70; Dactylis glomerata 70; Centaurea jacea 70; Arrhenatherum elatius 70; 
Anthoxanthum odoratum 67; Trifolium pratense 63; Leontodon hispidus 63; Poa pratensis agg. 
59; Leucanthemum vulgare agg. 59; Betonica officinalis 56; Trisetum flavescens 52; Rumex 
acetosa s.lat. 52; Pimpinella saxifraga 52; Knautia arvensis 52; Trifolium campestre 48; 
Rhinanthus minor 48; Plantago media 48; Helictotrichon pubescens 48; Fragaria viridis 44; 
Holcus lanatus 41; Cerastium brachypetalum agg. 41  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 100; Festuca rupicola 11; Betonica officinalis 11  
  
     ____      
 
  
32. csoport – nem azonosítható (Cirsio-Brachypodion) 
Felvételek száma: 8  
 
Differenciális fajok: Orchis coriophora 74,3; Arabis auriculata 70,9; Equisetum 
ramosissimum 60,9; Ophrys sphegodes 43,4; Carex flacca 41,4; Carex tomentosa 39,6; 
Phragmites australis 38,1; Polygala comosa 35,3; Nonea pulla 32,1; Veronica austriaca 31,2; 
Ononis spinosa 29,7; Peucedanum cervaria 27,4; Campanula glomerata 26,8; Dorycnium 
germanicum 26,4; Linum catharticum 26,3; Colchicum autumnale 22,3; Stipa pennata agg. 
20,7  
Konstans fajok: Dactylis glomerata 100; Centaurea jacea 100; Carex tomentosa 100; Briza 
media 100; Teucrium chamaedrys 88; Polygala comosa 88; Peucedanum cervaria 88; 
Galium verum 88; Festuca rupicola 88; Carex flacca 88; Bromus erectus agg. 88; Thymus 
pannonicus agg. 75; Salvia pratensis 75; Ononis spinosa 75; Lotus corniculatus agg. 75; 
Dorycnium germanicum 75; Colchicum autumnale 75; Centaurea scabiosa 75; Campanula 
glomerata 75; Arabis auriculata 75; Agrimonia eupatoria 75; Achillea millefolium agg. 75; 
Viola hirta 62; Veronica austriaca 62; Plantago media 62; Pimpinella saxifraga 62; Orchis 
coriophora 62; Medicago lupulina 62; Linum catharticum 62; Leucanthemum vulgare agg. 62; 
Helictotrichon pubescens 62; Cerastium vulgare 62; Brachypodium pinnatum agg. 62; Stipa 
pennata agg. 50; Filipendula vulgaris 50; Carex caryophyllea 50  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 88; Briza media 25; Helictotrichon pubescens 12; 
Dorycnium germanicum 12; Carex flacca 12  
  
     ____      
 
  
33. csoport – Sanguisorbo–Brometum erecti  
Felvételek száma: 27  
 
Differenciális fajok: Anthyllis vulneraria 23,6; Bromus erectus agg. 23,1  
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Konstans fajok: Bromus erectus agg. 100; Teucrium chamaedrys 81; Lotus corniculatus agg. 
78; Achillea millefolium agg. 74; Galium verum 70; Festuca rupicola 70; Medicago falcata 67; 
Sanguisorba minor 63; Pimpinella saxifraga 63; Knautia arvensis 63; Salvia pratensis 56; 
Plantago media 56; Anthyllis vulneraria 56; Agrimonia eupatoria 56; Thymus pannonicus agg. 
52; Securigera varia 52; Eryngium campestre 52; Seseli annuum 48; Fragaria viridis 48; 
Asperula cynanchica 44; Hieracium pilosella agg. 41; Euphorbia cyparissias 41; Centaurea 
scabiosa 41; Carlina vulgaris 41  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 100  
  
     ____      
 
  
34. csoport – Sanguisorbo–Brometum erecti 
Felvételek száma: 9  
 
Differenciális fajok: Stipa capillata 37,7; Carduus nutans 33,9; Iris pumila 32,3; Carex humilis 
25,2; Lepidium campestre 24,7; Potentilla arenaria 23,2; Bromus erectus agg. 23,1  
Konstans fajok: Bromus erectus agg. 100; Teucrium chamaedrys 89; Sanguisorba minor 67; 
Hypericum perforatum 67; Galium verum 67; Fragaria viridis 67; Filipendula vulgaris 67; 
Festuca valesiaca 67; Carex humilis 67; Seseli annuum 56; Potentilla arenaria 56; 
Anthoxanthum odoratum 56; Thymus pannonicus agg. 44; Stipa capillata 44; Euphorbia 
cyparissias 44; Eryngium campestre 44; Dactylis glomerata 44  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 100; Teucrium chamaedrys 22  
  
     ____      
 
  
35. csoport – Sanguisorbo–Brometum erecti 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Bromus erectus agg. 23,1; Festuca valesiaca 22,8; Nonea pulla 20,8  
Konstans fajok: Bromus erectus agg. 100; Salvia pratensis 94; Festuca valesiaca 81; 
Eryngium campestre 75; Plantago media 62; Medicago falcata 62; Dianthus pontederae 62; 
Teucrium chamaedrys 56; Arrhenatherum elatius 56; Filipendula vulgaris 50; Euphorbia 
cyparissias 50; Lotus corniculatus agg. 44; Dactylis glomerata 44  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 94  
  
     ____      
 
  
36. csoport – Sanguisorbo–Brometum erecti 
Felvételek száma: 10  
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Differenciális fajok: Euphorbia angulata 54,5; Campanula persicifolia 38,1; Geranium 
sanguineum 34,8; Pulsatilla pratensis 34,1; Asperula tinctoria 33,7; Hypochaeris maculata 
32,9; Vincetoxicum hirundinaria 31,6; Trifolium alpestre 31,1; Dianthus pontederae 24,9; 
Polygonatum odoratum 24,4; Scorzonera purpurea 23,5; Galium glaucum 23,2; Bromus 
erectus agg. 23,1; Erysimum odoratum 23,0; Festuca valesiaca 22,4; Fragaria vesca 21,4; 
Peucedanum oreoselinum 20,8; Phleum phleoides 20,7  
Konstans fajok: Dianthus pontederae 100; Bromus erectus agg. 100; Geranium sanguineum 
90; Trifolium alpestre 80; Teucrium chamaedrys 80; Festuca valesiaca 80; Euphorbia 
cyparissias 80; Hypochaeris maculata 70; Vincetoxicum hirundinaria 60; Salvia pratensis 60; 
Phleum phleoides 60; Galium glaucum 60; Campanula persicifolia 60; Thymus pannonicus 
agg. 50; Peucedanum oreoselinum 50; Helianthemum ovatum 50; Galium verum 50; Fragaria 
vesca 50  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 90; Geranium sanguineum 10; Festuca 
pseudodalmatica 10  
  
     ____      
 
  
37. csoport – Festucenion valesiacae 
Felvételek száma: 11  
 
Differenciális fajok: Stipa pennata agg. 45,2; Thlaspi perfoliatum 32,6; Festuca valesiaca 
29,4; Dorycnium germanicum 29,3; Muscari neglectum 29,0; Veronica prostrata 28,9; 
Helianthemum nummularium 26,0  
Konstans fajok: Stipa pennata agg. 100; Filipendula vulgaris 100; Festuca valesiaca 100; 
Teucrium chamaedrys 91; Dorycnium germanicum 82; Bromus erectus agg. 73; Euphorbia 
cyparissias 64; Dianthus pontederae 64; Salvia pratensis 55; Phleum phleoides 55; Galium 
verum 55; Fragaria viridis 55; Carex humilis 55; Adonis vernalis 55; Thlaspi perfoliatum 45; 
Stachys recta 45; Sanguisorba minor 45; Koeleria cristata agg. 45  
Domináns fajok: Stipa pennata agg. 100; Festuca valesiaca 45  
  
     ____      
 
  
38. csoport – Festucenion valesiacae 
Felvételek száma: 8  
 
Differenciális fajok: Arenaria serpyllifolia agg. 39,3; Chrysopogon gryllus 39,0; Trinia glauca 
34,8; Muscari neglectum 30,0; Festuca valesiaca 29,4; Stipa pennata agg. 26,8; Thymus 
pannonicus agg. 23,9; Koeleria cristata agg. 20,8; Potentilla arenaria 20,5  
Konstans fajok: Thymus pannonicus agg. 100; Festuca valesiaca 100; Teucrium chamaedrys 
75; Koeleria cristata agg. 75; Galium verum 75; Eryngium campestre 75; Stipa pennata agg. 
62; Sanguisorba minor 62; Dianthus pontederae 62; Arenaria serpyllifolia agg. 62; Achillea 
millefolium agg. 62; Potentilla arenaria 50; Medicago falcata 50; Fragaria viridis 50; 
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Euphorbia cyparissias 50; Chrysopogon gryllus 50; Arrhenatherum elatius 50; Adonis vernalis 
50  
Domináns fajok: Stipa pennata agg. 62; Festuca valesiaca 62; Chrysopogon gryllus 25; 
Brachypodium pinnatum agg. 12  
  
     ____      
 
  
39. csoport – Festucenion valesiacae  
Felvételek száma: 11  
 
Differenciális fajok: Stipa pennata agg. 45,2; Artemisia alba 42,3; Helianthemum 
nummularium 40,1; Stipa capillata 30,5; Orlaya grandiflora 29,9; Cerastium semidecandrum 
27,2; Thlaspi perfoliatum 25,7; Hippocrepis comosa 25,7; Sanguisorba minor 21,7  
Konstans fajok: Stipa pennata agg. 100; Sanguisorba minor 82; Teucrium chamaedrys 73; 
Festuca valesiaca 73; Dianthus pontederae 73; Scabiosa ochroleuca 55; Helianthemum 
nummularium 55; Eryngium campestre 55; Carex humilis 55; Lotus corniculatus agg. 45; 
Hippocrepis comosa 45; Filipendula vulgaris 45  
Domináns fajok: Stipa pennata agg. 100  
  
     ____      
 
  
40. csoport – Bromo–Festucion pallentis 
Felvételek száma: 18  
 
Differenciális fajok: Polygala amara 81,4; Galium austriacum 66,4; Phyteuma orbiculare 
65,8; Biscutella laevigata 63,4; Festuca pallens agg. 58,2; Viola collina 57,4; Taraxacum 
erythrospermum 52,4; Melica nutans 52,4; Helianthemum nummularium 49,5; Leontodon 
incanus 46,8; Coronilla vaginalis 46,8; Asperula tinctoria 44,1; Polygonatum odoratum 
42,4; Thymus praecox 42,2; Vincetoxicum hirundinaria 41,8; Stipa eriocaulis 40,5; Daphne 
cneorum 40,5; Carex humilis 39,9; Allium senescens 35,9; Jovibarba hirta agg. 33,1; Fumana 
procumbens 33,1; Cardaminopsis arenosa 31,7; Teucrium montanum 29,4; Genista pilosa 
28,4; Primula veris 28,2; Anthyllis vulneraria 26,3; Bromus erectus agg. 23,1  
Konstans fajok: Carex humilis 100; Bromus erectus agg. 100; Euphorbia cyparissias 94; 
Vincetoxicum hirundinaria 78; Teucrium chamaedrys 78; Polygonatum odoratum 67; 
Polygala amara 67; Phyteuma orbiculare 67; Helianthemum nummularium 67; Primula veris 
61; Anthyllis vulneraria 61; Biscutella laevigata 56; Sanguisorba minor 50; Anthericum 
ramosum 50; Thymus praecox 44; Teucrium montanum 44; Leucanthemum vulgare agg. 44; 
Galium austriacum 44; Festuca valesiaca 44; Festuca pallens agg. 44  
Domináns fajok: Bromus erectus agg. 89; Carex humilis 83; Anthericum ramosum 11  
  
     ____      
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41. csoport – Polygalo–Brachypodietum 
Felvételek száma: 11  
 
Differenciális fajok: Chamaecytisus hirsutus 54,3; Carex halleriana 49,6; Scorzonera 
hispanica 45,8; Cirsium pannonicum 42,4; Allium oleraceum 42,3; Polygala major 35,5; 
Euphorbia salicifolia 34,1; Pulsatilla grandis 33,0; Veronica austriaca 31,8; Crepis 
praemorsa 31,6; Carex michelii 30,9; Campanula glomerata 29,6; Chamaecytisus supinus 
26,5; Onobrychis arenaria 26,3; Carex montana 26,1; Thesium linophyllon 25,8; Peucedanum 
cervaria 25,3; Sanguisorba minor 24,8; Centaurea scabiosa 23,4; Bromus erectus agg. 23,1; 
Anthyllis vulneraria 23,1; Anthericum ramosum 23,0; Helianthemum ovatum 20,9; 
Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Centaurea scabiosa 100; Bromus erectus agg. 100; Briza media 100; 
Brachypodium pinnatum agg. 100; Thesium linophyllon 91; Sanguisorba minor 91; 
Peucedanum cervaria 82; Lotus corniculatus agg. 82; Leontodon hispidus 82; Festuca 
rupicola 82; Dactylis glomerata 82; Campanula glomerata 82; Salvia pratensis 73; 
Ranunculus polyanthemos 73; Plantago media 73; Knautia arvensis 73; Cirsium pannonicum 
73; Carex michelii 73; Veronica austriaca 64; Trifolium montanum 64; Scorzonera hispanica 
64; Polygala major 64; Medicago falcata 64; Helianthemum ovatum 64; Chamaecytisus 
hirsutus 64; Anthericum ramosum 64; Pulsatilla grandis 55; Onobrychis arenaria 55; Inula 
ensifolia 55; Helictotrichon pubescens 55; Arrhenatherum elatius 55; Anthyllis vulneraria 55; 
Achillea millefolium agg. 55; Viola hirta 45; Teucrium chamaedrys 45; Stachys recta 45; 
Helictotrichon adsurgens agg. 45; Dorycnium germanicum 45; Centaurea jacea 45; Carex 
montana 45; Carex halleriana 45; Asperula cynanchica 45  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 36; Inula ensifolia 27; Bromus erectus agg. 27; 
Carex michelii 18; Carex halleriana 18  
  
     ____      
 
  
42. csoport – Polygalo–Brachypodietum 
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Orobanche elatior 44,4; Coeloglossum viride 44,4; Cuscuta epithymum 
38,5; Linum flavum 35,7; Cytisus nigricans 34,2; Campanula glomerata 33,0; Inula ensifolia 
32,7; Peucedanum cervaria 28,4; Polygala major 27,3; Linum tenuifolium 27,2; Aster amellus 
25,5; Origanum vulgare 23,1; Hieracium umbellatum 22,8; Scabiosa ochroleuca 21,5; 
Anthericum ramosum 21,4; Sanguisorba minor 21,1; Centaurea scabiosa 20,4  
Konstans fajok: Peucedanum cervaria 90; Inula ensifolia 90; Centaurea scabiosa 90; 
Campanula glomerata 90; Brachypodium pinnatum agg. 90; Sanguisorba minor 80; Thesium 
linophyllon 70; Scabiosa ochroleuca 60; Linum flavum 60; Hieracium umbellatum 60; Cytisus 
nigricans 60; Anthericum ramosum 60; Salvia pratensis 50; Polygala major 50; Linum 
tenuifolium 50; Festuca rupicola 50; Euphorbia glareosa 50; Dorycnium germanicum 50; 
Chamaecytisus austriacus 50; Calamagrostis epigejos 50; Aster amellus 50  
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Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 50; Bothriochloa ischaemum 30; Hypochaeris 
maculata 20; Festuca valesiaca 20; Peucedanum cervaria 10; Inula ensifolia 10; Festuca 
rupicola 10; Dorycnium herbaceum 10; Dorycnium germanicum 10; Chamaecytisus 
austriacus 10  
  
     ____      
 
  
43. csoport – Polygalo–Brachypodietum  
Felvételek száma: 6  
 
Differenciális fajok: Cytisus procumbens 81,4; Pulsatilla grandis 62,8; Poa badensis 53,0; 
Campanula sibirica 52,6; Carex montana 50,2; Alyssum montanum 49,9; Prunella 
grandiflora 47,3; Solidago virgaurea 46,1; Teucrium montanum 45,3; Aster amellus 44,5; 
Orchis purpurea 44,3; Genista tinctoria 42,5; Linum hirsutum 41,5; Seseli osseum 39,6; 
Hippocrepis comosa 39,1; Pseudolysimachion spicatum agg. 38,9; Cirsium pannonicum 38,6; 
Melica ciliata 38,3; Polygala major 37,3; Stipa pennata agg. 37,0; Dorycnium germanicum 
36,8; Adonis vernalis 36,3; Helianthemum ovatum 35,6; Anthericum ramosum 31,5; Inula 
ensifolia 29,9; Globularia punctata 27,8; Geranium sanguineum 24,6; Thymus pannonicus 
agg. 23,9; Centaurea scabiosa 23,4; Bromus erectus agg. 23,1; Brachypodium pinnatum agg. 
20,2  
Konstans fajok: Thymus pannonicus agg. 100; Pulsatilla grandis 100; Pseudolysimachion 
spicatum agg. 100; Helianthemum ovatum 100; Genista tinctoria 100; Festuca rupicola 100; 
Dorycnium germanicum 100; Centaurea scabiosa 100; Bromus erectus agg. 100; Briza 
media 100; Brachypodium pinnatum agg. 100; Adonis vernalis 100; Stipa pennata agg. 83; 
Inula ensifolia 83; Dianthus pontederae 83; Carex montana 83; Aster amellus 83; 
Anthericum ramosum 83; Teucrium montanum 67; Teucrium chamaedrys 67; Sanguisorba 
minor 67; Prunella grandiflora 67; Polygala major 67; Peucedanum cervaria 67; Hippocrepis 
comosa 67; Geranium sanguineum 67; Filipendula vulgaris 67; Cytisus procumbens 67; 
Cirsium pannonicum 67; Campanula sibirica 67; Asperula cynanchica 67; Vincetoxicum 
hirundinaria 50; Veronica chamaedrys agg. 50; Trifolium montanum 50; Thesium linophyllon 
50; Stachys recta 50; Solidago virgaurea 50; Seseli osseum 50; Salvia pratensis 50; Potentilla 
arenaria 50; Globularia punctata 50; Galium verum 50; Fragaria viridis 50; Elymus hispidus 
50; Carex humilis 50; Anthyllis vulneraria 50; Alyssum montanum 50; Achillea pannonica 50  
Domináns fajok: Stipa pennata agg. 17; Bromus erectus agg. 17  
  
     ____      
 
  
44. csoport – Euphorbio–Brachypodietum  
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Inula hirta 42,3; Aster amellus 39,8; Euphorbia glareosa 37,8; Thesium 
ramosum 35,9; Hypericum elegans 31,8; Galium glaucum 30,0; Inula ensifolia 29,0; Carex 
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michelii 29,0; Linum flavum 25,3; Bromus inermis 24,7; Ajuga laxmannii 24,4; Dorycnium 
germanicum 23,8; Elymus hispidus 22,7; Thalictrum minus agg. 21,5; Tanacetum corymbosum 
20,6; Chamaecytisus austriacus 20,2; Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Filipendula vulgaris 100; Brachypodium pinnatum agg. 100; Festuca 
rupicola 94; Euphorbia glareosa 88; Inula hirta 81; Inula ensifolia 81; Salvia pratensis 75; 
Galium glaucum 75; Betonica officinalis 75; Aster amellus 75; Teucrium chamaedrys 69; Poa 
pratensis agg. 69; Dorycnium germanicum 69; Dactylis glomerata 69; Centaurea scabiosa 69; 
Carex michelii 69; Elymus hispidus 62; Chamaecytisus austriacus 56; Tanacetum corymbosum 
50; Helictotrichon adsurgens agg. 50; Campanula glomerata 50; Adonis vernalis 50; Thesium 
ramosum 44; Thalictrum minus agg. 44; Peucedanum alsaticum 44; Linum flavum 44; Bromus 
inermis 44; Anthericum ramosum 44; Achillea pannonica 44  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 88; Peucedanum cervaria 12; Inula hirta 12; 
Inula ensifolia 12; Festuca rupicola 12  
  
     ____      
 
  
45. csoport – Euphorbio–Brachypodietum 
Felvételek száma: 18  
 
Differenciális fajok: Euphorbia glareosa 41,1; Thalictrum minus agg. 40,8; Medicago 
prostrata 36,0; Campanula glomerata 27,9; Elymus hispidus 26,9; Galium glaucum 26,2; 
Silene vulgaris 22,9; Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Filipendula vulgaris 94; Festuca 
rupicola 94; Euphorbia glareosa 94; Poa pratensis agg. 89; Salvia pratensis 83; Knautia 
arvensis 83; Thalictrum minus agg. 78; Dactylis glomerata 78; Campanula glomerata 78; 
Galium verum 72; Elymus hispidus 72; Centaurea scabiosa 72; Ranunculus polyanthemos 67; 
Galium glaucum 67; Pimpinella saxifraga 61; Teucrium chamaedrys 44; Silene vulgaris 44  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 94; Festuca rupicola 22; Euphorbia glareosa 
11; Elymus hispidus 11  
  
     ____      
 
  
46. csoport – Euphorbio–Brachypodietum 
Felvételek száma: 27  
 
Differenciális fajok: Euphorbia glareosa 26,1; Campanula rotundifolia agg. 23,4; 
Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Festuca rupicola 96; Salvia pratensis 70; 
Filipendula vulgaris 67; Plantago media 63; Medicago falcata 63; Euphorbia glareosa 63; 
Pimpinella saxifraga 56; Galium verum 56; Thymus pannonicus agg. 48; Teucrium 
chamaedrys 48; Seseli annuum 48; Eryngium campestre 48; Agrimonia eupatoria 48; Poa 
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pratensis agg. 44; Dactylis glomerata 44; Centaurea scabiosa 44; Knautia arvensis 41; 
Fragaria viridis 41; Euphorbia cyparissias 41; Elymus hispidus 41; Aster linosyris 41  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Festuca rupicola 22  
  
     ____      
 
  
47. csoport – Euphorbio–Brachypodietum 
Felvételek száma: 4  
 
Differenciális fajok: Veronica teucrium 52,2; Viola hirta 29,8; Thesium linophyllon 29,0; 
Sanguisorba minor 27,8  
Konstans fajok: Viola hirta 100; Thesium linophyllon 100; Teucrium chamaedrys 100; 
Sanguisorba minor 100; Plantago media 100; Fragaria viridis 100; Festuca rupicola 100; 
Brachypodium pinnatum agg. 100; Arrhenatherum elatius 100; Stachys recta 75; Securigera 
varia 75; Salvia pratensis 75; Medicago falcata 75; Geranium sanguineum 75; Elymus 
hispidus 75; Dorycnium herbaceum 75; Dianthus pontederae 75; Centaurea scabiosa 75; 
Briza media 75; Agrimonia eupatoria 75; Adonis vernalis 75; Veronica teucrium 50; Trifolium 
medium 50; Trifolium alpestre 50; Pimpinella saxifraga 50; Phleum phleoides 50; Onobrychis 
arenaria 50; Lotus corniculatus agg. 50; Lathyrus latifolius 50; Knautia arvensis 50; Inula 
salicina 50; Inula ensifolia 50; Helictotrichon adsurgens agg. 50; Genista tinctoria 50; Galium 
verum 50; Filipendula vulgaris 50; Euphorbia cyparissias 50; Eryngium campestre 50; 
Daucus carota 50; Cruciata laevipes 50; Asperula cynanchica 50; Arenaria serpyllifolia agg. 
50; Achillea pannonica 50  
Domináns fajok: Arrhenatherum elatius 75; Brachypodium pinnatum agg. 50; Trifolium 
alpestre 25; Elymus hispidus 25  
  
     ____      
 
  
48. csoport – Euphorbio–Brachypodietum 
Felvételek száma: 23  
 
Differenciális fajok: Thlaspi jankae 41,4; Chamaecytisus austriacus 33,6; Euphorbia glareosa 
33,4; Elymus hispidus 25,8; Ajuga laxmannii 22,5; Campanula rotundifolia agg. 21,2; 
Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Dactylis glomerata 96; Festuca rupicola 
87; Chamaecytisus austriacus 87; Teucrium chamaedrys 83; Filipendula vulgaris 78; 
Euphorbia glareosa 78; Galium verum 70; Elymus hispidus 70; Centaurea scabiosa 65; Salvia 
pratensis 61; Agrimonia eupatoria 61; Medicago falcata 57; Briza media 52; Phleum 
phleoides 48; Knautia arvensis 43  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 91; Festuca rupicola 48; Chamaecytisus 
austriacus 26  
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     ____      
 
  
49. csoport – Festucenion rupicolae 
Felvételek száma: 5  
 
Differenciális fajok: Salvia nemorosa 50,2; Onobrychis arenaria 40,2; Chamaecytisus 
austriacus 39,3; Seseli annuum 30,4  
Konstans fajok: Teucrium chamaedrys 100; Seseli annuum 100; Salvia nemorosa 100; 
Chamaecytisus austriacus 100; Salvia pratensis 80; Ranunculus polyanthemos 80; Poa 
pratensis agg. 80; Onobrychis arenaria 80; Galium verum 80; Festuca rupicola 80; Dactylis 
glomerata 80; Arrhenatherum elatius 80; Stachys recta 60; Potentilla heptaphylla 60; Achillea 
millefolium agg. 60  
Domináns fajok: Thymus pannonicus agg. 20; Chamaecytisus austriacus 20; Brachypodium 
pinnatum agg. 20  
  
     ____      
 
  
50. csoport – Festucenion rupicolae 
Felvételek száma: 9  
 
Differenciális fajok: Cirsium boujartii 53,7; Tragopogon dubius 30,6; Eryngium campestre 
26,6; Clinopodium vulgare 22,7; Ononis spinosa 20,9; Thymus pannonicus agg. 20,4  
Konstans fajok: Poa pratensis agg. 100; Eryngium campestre 100; Agrimonia eupatoria 100; 
Thymus pannonicus agg. 89; Galium verum 89; Teucrium chamaedrys 78; Festuca rupicola 
78; Euphorbia cyparissias 78; Dactylis glomerata 78; Clinopodium vulgare 78; 
Arrhenatherum elatius 78; Salvia pratensis 67; Koeleria cristata agg. 67; Knautia arvensis 67; 
Brachypodium pinnatum agg. 67; Achillea millefolium agg. 67; Vicia sativa agg. 56; Ononis 
spinosa 56; Plantago media 44; Lotus corniculatus agg. 44; Fragaria viridis 44; Cirsium 
boujartii 44; Adonis vernalis 44  
Domináns fajok: Festuca rupicola 33; Teucrium chamaedrys 11; Salvia pratensis 11; 
Medicago falcata 11; Helictotrichon adsurgens agg. 11; Chrysopogon gryllus 11; Carex flacca 
11; Bromus erectus agg. 11  
  
     ____      
 
  
51. csoport – Festucenion rupicolae 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Centaurea stoebe 35,2; Bothriochloa ischaemum 31,2; Koeleria cristata 
agg. 27,4; Taraxacum serotinum 24,0; Linum austriacum 23,4; Lathyrus tuberosus 23,0  
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Konstans fajok: Koeleria cristata agg. 94; Galium verum 94; Festuca rupicola 88; Thymus 
pannonicus agg. 69; Securigera varia 69; Poa pratensis agg. 69; Agrimonia eupatoria 69; 
Medicago lupulina 56; Lotus corniculatus agg. 56; Fragaria viridis 56; Centaurea stoebe 56; 
Bothriochloa ischaemum 56; Arrhenatherum elatius 56; Eryngium campestre 50; Asperula 
cynanchica 50; Lathyrus tuberosus 44; Achillea millefolium agg. 44  
Domináns fajok: Festuca rupicola 38  
  
     ____      
 
  
52. csoport – Festucenion rupicolae 
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Peucedanum alsaticum 42,9; Orobanche lutea 40,7; Lathyrus tuberosus 
38,6; Campanula bononiensis 31,1; Centaurea stoebe 31,0; Chamaecytisus austriacus 30,6; 
Solidago gigantea 28,7; Hieracium umbellatum 27,3; Clinopodium vulgare 27,1; 
Calamagrostis epigejos 25,6; Origanum vulgare 23,1; Dorycnium herbaceum 20,5  
Konstans fajok: Poa pratensis agg. 100; Peucedanum alsaticum 90; Euphorbia cyparissias 
90; Clinopodium vulgare 90; Chamaecytisus austriacus 80; Centaurea scabiosa 80; Achillea 
millefolium agg. 80; Lathyrus tuberosus 70; Hieracium umbellatum 70; Calamagrostis 
epigejos 70; Agrimonia eupatoria 70; Galium mollugo agg. 60; Dactylis glomerata 60; 
Campanula bononiensis 60; Securigera varia 50; Salvia pratensis 50; Medicago lupulina 50; 
Knautia arvensis 50; Dorycnium herbaceum 50; Centaurea stoebe 50  
Domináns fajok: Peucedanum cervaria 20; Chamaecytisus austriacus 20; Thymus pannonicus 
agg. 10; Inula ensifolia 10; Elymus hispidus 10; Brachypodium pinnatum agg. 10  
  
     ____      
 
  
53. csoport – nem azonosítható asszociációszinten (Cirsio-Brachypodion) 
Felvételek száma: 10  
 
Differenciális fajok: Pulmonaria mollis 26,5; Betonica officinalis 24,5; Trifolium alpestre 
22,2; Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Salvia pratensis 100; Brachypodium pinnatum agg. 100; Betonica officinalis 
100; Dactylis glomerata 90; Fragaria viridis 80; Teucrium chamaedrys 70; Briza media 70; 
Arrhenatherum elatius 70; Achillea millefolium agg. 70; Viola hirta 60; Veronica chamaedrys 
agg. 60; Trifolium alpestre 60; Galium verum 60; Filipendula vulgaris 60; Festuca rupicola 
60; Pulmonaria mollis 50; Pimpinella saxifraga 50; Centaurea scabiosa 50; Anthericum 
ramosum 50  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 90; Pulsatilla species 10; Geranium 
sanguineum 10; Carex montana 10; Betonica officinalis 10  
  
     ____      
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54. csoport – nem azonosítható asszociációszinten (Cirsio-Brachypodion) 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Carlina vulgaris 26,8; Hieracium umbellatum 26,7; Carex flacca 22,2  
Konstans fajok: Salvia pratensis 94; Brachypodium pinnatum agg. 94; Hieracium 
umbellatum 69; Carlina vulgaris 69; Centaurea scabiosa 62; Centaurea jacea 56; Agrimonia 
eupatoria 56; Securigera varia 50; Poa pratensis agg. 50; Festuca rupicola 50; Carex flacca 
50; Pimpinella saxifraga 44; Lotus corniculatus agg. 44; Galium verum 44; Bromus erectus 
agg. 44; Briza media 44  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 94  
  
     ____      
 
  
55. csoport – nem azonosítható asszociációszinten (Cirsio-Brachypodion) 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Seseli hippomarathrum 35,1; Euphorbia seguieriana 28,7; Carlina 
vulgaris 24,0; Achillea pannonica 23,9; Centaurea triumfettii 22,1; Campanula rotundifolia 
agg. 21,8; Dorycnium germanicum 21,3; Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Knautia arvensis 69; Dorycnium 
germanicum 62; Carlina vulgaris 62; Achillea pannonica 62; Inula ensifolia 56; Ononis 
spinosa 50; Galium verum 50; Dianthus pontederae 50; Dactylis glomerata 50; Centaurea 
scabiosa 50; Carex humilis 50; Filipendula vulgaris 44; Euphorbia seguieriana 44; 
Chamaecytisus austriacus 44; Briza media 44  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Calamagrostis epigejos 12  
  
     ____      
 
  
56. csoport – nem azonosítható asszociációszinten (Cirsio-Brachypodion) 
Felvételek száma: 14  
 
Differenciális fajok: Dorycnium herbaceum 30,9; Festuca valesiaca 24,4; Carex liparocarpos 
23,7; Teucrium montanum 23,1; Linum tenuifolium 22,9; Sanguisorba minor 20,6; 
Brachypodium pinnatum agg. 20,2  
Konstans fajok: Brachypodium pinnatum agg. 100; Festuca valesiaca 86; Sanguisorba minor 
79; Dorycnium herbaceum 71; Eryngium campestre 64; Asperula cynanchica 64; Euphorbia 
cyparissias 50; Teucrium chamaedrys 43; Securigera varia 43; Scabiosa ochroleuca 43; 
Salvia pratensis 43; Linum tenuifolium 43; Galium verum 43; Carlina vulgaris 43  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 93; Festuca valesiaca 14  
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     ____      
 
  
57. csoport – Trifolio–Brachypodietum 
Felvételek száma: 6  
 
Differenciális fajok: Danthonia alpina 50,2; Aconitum anthora 45,4; Festuca 
pseudodalmatica 45,0; Helictotrichon adsurgens agg. 41,8; Potentilla alba 34,7; Inula hirta 
34,2; Dictamnus albus 30,6; Phleum phleoides 30,5; Trifolium montanum 27,1; Pulmonaria 
mollis 26,5; Peucedanum cervaria 25,9; Trifolium alpestre 25,2; Thesium linophyllon 23,2; 
Helianthemum ovatum 22,1  
Konstans fajok: Trifolium montanum 100; Helictotrichon adsurgens agg. 100; Danthonia 
alpina 100; Thesium linophyllon 83; Plantago media 83; Phleum phleoides 83; Peucedanum 
cervaria 83; Luzula campestris agg. 83; Filipendula vulgaris 83; Briza media 83; 
Brachypodium pinnatum agg. 83; Betonica officinalis 83; Viola hirta 67; Trifolium alpestre 
67; Teucrium chamaedrys 67; Salvia pratensis 67; Potentilla alba 67; Knautia arvensis 67; 
Inula hirta 67; Helianthemum ovatum 67; Tanacetum corymbosum 50; Serratula tinctoria 50; 
Ranunculus polyanthemos 50; Pulmonaria mollis 50; Potentilla heptaphylla 50; Poa pratensis 
agg. 50; Pimpinella saxifraga 50; Linum catharticum 50; Hypochaeris maculata 50; Geranium 
sanguineum 50; Galium verum 50; Festuca rupicola 50; Elymus hispidus 50; Dictamnus albus 
50; Dianthus pontederae 50; Dactylis glomerata 50; Centaurea jacea 50; Carex michelii 50; 
Arrhenatherum elatius 50; Anthoxanthum odoratum 50; Anthericum ramosum 50; Agrostis 
capillaris 50; Achillea pannonica 50; Achillea millefolium agg. 50  
Domináns fajok: Brachypodium pinnatum agg. 83; Inula hirta 17; Helictotrichon adsurgens 
agg. 17; Geranium sanguineum 17; Danthonia alpina 17; Carex humilis 17  
  
     ____      
 
  
58. csoport – Trifolio–Brachypodietum  
Felvételek száma: 9  
 
Differenciális fajok: Helictotrichon adsurgens agg. 41,8; Bothriochloa ischaemum 30,8; 
Eryngium campestre 26,6; Danthonia alpina 26,4; Achillea pannonica 25,8; Asperula 
cynanchica 24,1  
Konstans fajok: Helictotrichon adsurgens agg. 100; Filipendula vulgaris 100; Festuca 
rupicola 100; Eryngium campestre 100; Pimpinella saxifraga 89; Asperula cynanchica 89; 
Thymus pannonicus agg. 78; Briza media 78; Galium verum 67; Achillea pannonica 67; 
Thesium linophyllon 56; Pseudolysimachion spicatum agg. 56; Plantago media 56; Koeleria 
cristata agg. 56; Dianthus pontederae 56; Danthonia alpina 56; Bothriochloa ischaemum 56; 
Seseli annuum 44; Securigera varia 44; Carlina vulgaris 44  
Domináns fajok: Danthonia alpina 56; Helictotrichon adsurgens agg. 44; Festuca rupicola 
44; Stipa tirsa 11; Hippocrepis comosa 11; Anthyllis vulneraria 11  
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     ____      
 
  
59. csoport – Trifolio–Brachypodietum 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Danthonia alpina 46,9; Aster linosyris 27,8; Verbascum phoeniceum 
25,4; Rosa gallica 24,8; Dorycnium herbaceum 23,5; Carex tomentosa 23,2; Trifolium medium 
21,2; Pseudolysimachion spicatum agg. 20,0  
Konstans fajok: Filipendula vulgaris 94; Danthonia alpina 94; Trifolium montanum 75; 
Galium verum 75; Fragaria viridis 69; Achillea millefolium agg. 69; Thymus pannonicus agg. 
62; Eryngium campestre 62; Carex tomentosa 62; Thesium linophyllon 56; Seseli annuum 56; 
Pseudolysimachion spicatum agg. 56; Peucedanum cervaria 56; Dorycnium herbaceum 56; 
Aster linosyris 56; Viola hirta 50; Verbascum phoeniceum 50; Hypericum perforatum 50; 
Festuca rupicola 50; Dianthus pontederae 50; Centaurea jacea 50; Briza media 50; 
Brachypodium pinnatum agg. 50; Agrimonia eupatoria 50; Plantago media 44; Lotus 
corniculatus agg. 44; Euphorbia cyparissias 44; Asperula cynanchica 44  
Domináns fajok: Danthonia alpina 88; Peucedanum cervaria 25; Brachypodium pinnatum 
agg. 19; Filipendula vulgaris 12  
  
     ____      
 
  
60. csoport – Stipenion tirsae 
Felvételek száma: 16  
 
Differenciális fajok: Stipa tirsa 79,9; Stipa dasyphylla 49,7; Helictotrichon compressum 49,7; 
Aster linosyris 45,1; Campanula macrostachya 37,1; Rosa gallica 35,5; Phlomis tuberosa 
35,1; Lychnis coronaria 35,1; Galium abaujense 35,1; Centaurea indurata 35,1; 
Hylotelephium maximum 34,2; Campanula bononiensis 32,6; Lathyrus latifolius 32,1; 
Peucedanum cervaria 29,8; Inula ensifolia 29,0; Arenaria procera 26,8; Dianthus 
carthusianorum 26,6; Dorycnium herbaceum 26,5; Scorzonera hispanica 26,0; Lychnis 
viscaria 25,6; Pseudolysimachion spicatum agg. 22,7; Hypochaeris maculata 22,5; Veronica 
austriaca 20,9; Koeleria cristata agg. 20,8; Elymus hispidus 20,0  
Konstans fajok: Stipa tirsa 100; Peucedanum cervaria 94; Aster linosyris 88; Inula ensifolia 
81; Koeleria cristata agg. 75; Galium verum 75; Teucrium chamaedrys 69; Dianthus 
pontederae 69; Thymus pannonicus agg. 62; Pseudolysimachion spicatum agg. 62; Eryngium 
campestre 62; Dorycnium herbaceum 62; Campanula bononiensis 62; Filipendula vulgaris 56; 
Elymus hispidus 56; Lathyrus latifolius 50; Hypochaeris maculata 50; Festuca valesiaca 50; 
Festuca rupicola 50; Euphorbia cyparissias 50; Veronica austriaca 44; Rosa gallica 44; 
Centaurea scabiosa 44; Centaurea jacea 44; Asperula cynanchica 44  
Domináns fajok: Stipa tirsa 100; Peucedanum cervaria 19; Inula ensifolia 12  
  
      


