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Az elozo fejezet b6sdges ismertetdst nyujtott ahazai t6ji ldptdkii veget6-

ci6kutat6s els6 ndgy 6vtizeddr6l 6s annak avdcrittotilnlezelhez kot6do tortd-

ndseir6l. Ez a fejezet al€ma folytat6s6nak is tekinthet6, amely az elobbinel

rdszletesebben mutatja be a kdzvetlen el6zmdnyeket, 6ttekinti a kapcsol6d6si

pontokat.
Mint l6ttuk, Magyarorszilgon a t6ji l6pt6kii veget6ci6kutat6s a Kozdp-

Eur6p6ban 6ltal6nosan elterjedt ds a novdnytakar6 leir6s6ban mindeniitt si-

kerrel alkalmazott fitoccinol6gia m6dszer6nek alkalmazhs6val vette kezdetdt

az 1920-30-as 6vekben. Gazdag el6tortdnetdhez rarloznak azok a florisAikai-,

biogeogr6fiai ds taxon6miai vizsg6latok, amelyekkel a magyar kutat6k Ko-

zep-Eur6pihan 6len jhrtak. Ekkorra l6nyegdben ismert mhr a Karp6l-

medence fl6rilja, sz6mottev6 felfedezdsek persze kds6bb ds napjainkban is

sziiletnek, de a ndvdnytakar6 felt6rSsa m6r eldggd biAos tud6sanyagra ala-

porya indulhatott meg. Az orsz6gos florisztikai foly6iratok, k6s6bb hirne-

vessd v6lt nagy fl6ramtivek mellett a 19. es 20. szhzad fordul6j6n m6r napvi-

l6got l6tnak a t6ji veget6ci6 leir6sok, amelyek a form6ci6k, illet6leg a frziog-

n6mia 6s a fajdsszet6tel vizsg6lat6n alapulnak, s6t egyes esetekben a ndvdny-

takar6 fejloddstortdnetdre, a fajok szhrmazilsfra ds a ncivdnyzeti egys6gek

egym6sra kdvetkezds6re (szukcesszi6) vonatkoz6 hipotdziseket is sz6p

szdmmalrarralmaznak (Kerner 1863, Borb6s 1900, Rapaics l9l8).

Az liur6pa szerte elterjedt fitocdnol6gia szemldlete 6s m6dszer-

alkalmazhsa azon a el6feltevdsen alapul, hogy a veget6ci6 diszkrdt egys6-

gekben, n<ivdnyt6rsul6sokban l6tezik, amelyek a tdrben torv6nyszeriien is-

mdtlod6, hasonl6 faj<isszet{telii ds fiziogn6mi6jri 6llom6nyokban jelennek

meg. Az ezen a koncepci6n beliil kialakult tdbbfele megkozelitds (vo.

Whinaker 1980) kttziil hazdnkban is a florisztikai cisszetdtelt hangsulyc.26, a
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gyakori 6s jellemz6nek tekintett fajok kombinSci6ira alapozo Zirich-
Montpellier-fele irfinyzat v6lt 5ltal6noss6. A magyarorsz6gi fitocrinol6giai
iskola sz6mos eredmdnydt az elozo fejezet 6ttekint6se alapj6n l6thatjuk,
emellett az is vil6goss6 v6lik, hogy dl6 hagyom6nyr6l van sz6, amely ma is
meghat6roz6.

Ahazai fitoconol6gia leglbbb - kutat6si programokban is meghirdetett - tci-
rekv6sei a tiilak ndvdnytakar6jdnak leirdsa mellett a veget6ci6s 6llomanyok
egysdges, hierarchikus sziintaxon6miai rendszerbe foglal6sa, illewe a veget6ci-
6s egysdgek tdrkdpezdse. Az alapveloen leir6 jellegti kutat6si thnyzatokta
Sltalilban jellemzo, hogy az 6ltaluk alkalmazott m6dszerekkel felt6rt trirv6ny-
szenisdgek csak erdsen meghat6rozou drvdnyessdgi kdrben 6ltalanosithat6ak.
Ezert a form616d6 rij kdrddsek fdnydben, az'6j nezopontokb6l a kor6bbi ered-
mdnyek drtelmezhet6s6gi koreinek hat6rai rijra ds bjra tt;rajzoland6ak. Ez az
6tertdkel6s nem mds, mint a hagyom6nyos drtdkek 6s eredm6nyek megrost6l6-
sa, a jelenben is elfogadhatoaknak az rij kdpbe valo illesztdse. A folyamat leg-
f6bb motorja az 6pito kritika, a kutat6i kdzvdlemdny vithja lehet. A ma klasszi-
kusnak is nevezett fitocdnol6gi6t sz6mos jobbit6 sz6nddkri bir6lat drte, a hely-
zer ijraertdkelesdt haz6nkban Juh6sz-Nagy (1986) mellett legut6bb Fekete
(1995), Bagi (1997) ds Bartha (2000) v6geze el.

A nemzetk<jzi eredmdnyeke is reflekt6l6 epito bir|latok egyik fo kiindu-
l6pontja a m6dszer-alkalmazhs drvdnyessdgi hatdrainak megvon6sa. Fekete
( 1995) javaslat6ra a fitocdnol6 gi6t a veget6ci6tan (vegetation science), minr
6ltal6nosabb tudom6nytertilet - tdrtdnetileg is j61 behat6rolhat6 - rdsz6nek
kell tekinteni, amely meghatiirozott t6rbeli ldptdkben 6s m6dszerrel kcizelit
objektum6hoz. A szfimos nriv6ny<ikol6giai szubdiszciplin6t felolelo veger6-
ci6tannak a fitoc<jnol6gia egy olyan r6saeriilete, amely gyakorlat6ban stati-
kus 6llapotleir6sokkal ds tdji ldptdkben dolgozik. Az eredmdnyei alapjdn
megfogalmazott dinamikai k<ivetkeztetdsek teh6t csak elozetes (munka) hipo-
t6ziseknek tekinthetok, amelyek j6 kiindul6si alapul szolg6lhatnak m6s vizs-
g6latokhoz. A veget6ci6dinamikai kutat6sok6l a k<ivetkezo fejezetb6l sze-
rezhetiink j6 ettekinrdst.

Bartha (2000) - reflekt6lva a fenti elm6leti ds gyakorlati probldm5kra -
felhivja a figyelmet az ut6bbi dvtizedek ldnyeges viitozisaira - ana, hogy a
veget6ci6tan szubdiszciplin6i szeml6lettikben ds k6rddsfeltevdseikben nagy-
mdrtekben kdzeledtek egym6shoz. Ez szamos vonalon nyrijt lehet6sdget a
szdttagolts6g csdkkentdsdre, az eredmdnyek egym6sra vonatkoztat6s6ra,
t6vlatilag pedi g egy e gysd ges t6rsul6selm6let kido I goz6sdra.

A fitoconol6gia tribbd-kevdsb6 statikus 6llapotleir6sai Witizillhat6k 6s
kritiz6land6k. A feltett kdrddst6l fiigg, hogy milyen vizsgiiati m6dszert v6-
lasztunk. Amennyiben thj, tSjak nriv6nytakar6jSt kiv6njuk leirni, esetenkdnt
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tdrkdpezni, akkor ezt a m6dszert, illet6leg ennek valamelyik tov5bbfejlesztett
villtozatdt ma is drdemes alkalmazni. Ahazai t6ji l6pt6kti vegedci6kutat6sok
jelen szakasz6ban mind elfogadottabb aza ndzet, hogy a fitoccjnol6gia m6d-
szereinek alkalmazhsi:al kor6bban gyiijtdu adatok az ijabb kdrddsekre ir6-
nyul6 kutat6sok keretdben - meghat6rozott drvdnnyel - szdles korben hasz-
nosithat6k.

Az 1950-es ds korai 60-as dvek beli nagy fellendtilds ut6n lassul6s 6llt be
a hazai fitoccinol6giai kutat6sokban. Ennek legf6bb oka - a hazai kutat6s-
finanszirozils 6lland6 csokkendse 6s egydb okokb6l is nehezed6 munkafeltd-
telek mellett - az volt, hogy az elmdleti 6s m6dszertani hi6nyoss6gok felis-
mer6se nyom6n a kutat6k rij utakat, lehet6sdgeket kerestek. Mig a mintavdte-
lezds m6dszereinek megujit6sa ter6n alig tdndnt villrozits, addig a kidrt6kelds
m6dszereinek sokir6nyri fej l6dd se fi gyelhet6 me g.

M6dszertani rijitrlsok 6s rij 6rt6kel6sek

Az ertdkeldsi m6dszerek teriiletdn azijitfts fontos irdnya az a m6ig is fo-
ly6 munka, amely a fitoconol6giai felvdtelek sokv6ltoz6s m6dszerekkel tcjr-

tdno drtdkeldsdt jelenti. A sokv6ltoz6s m6dszerekhazai bevezetdse folyama-
t6nak els6 ldpdseirol - Pr6csdnyi Istv6n, Szocs Zolthn 6s Podani J6nos mun-
kfira alapozva - az elozo fejezetben szSmoltunk be. A klasszikus conol6gia
oszt|lyozo m6dszere nagyon erosen dpit a kutat6 intuici6ira ds kor6bbi ta-
pasztalaraira, ezerr a sokv6ltoz6s m6dszerek kidolgoz6i nem ennek az e\6-
r6snak az algoritmiz6l6sttt finek ki cdlul, hanem m6s tudom6nytertileteken
m6r kidolgozott m6dszereket vettek 6t ds fejlesaettek tov6bb a conol6gia
speci6lis igdnyeinek megfelel6en. F,z a tov6bbfejlesztds els6sorban a cdno-
l6giai felv6telek dsszehasonlit6s6ra alkalmas fn. komparativ (hasonl6s6g,

kiilonboz6sdg, t6vols6g) ftiggvdnyek kidolgoz6s6tjelenti (Bona-Duk6t 1998,
Tam6s et al .  2001).

A sokv6ltoz6s m6dszereknek a vit6s szi.intaxon6miai kapcsolatrendsze-
rek objektivebb eszkdzdkkel val6 felderitdsdre, igazolisdra val6 alkalma-

z|sdra pdlda Trirok et al. (1989) az illir biikkoscjk felvdtelein elvdgzett

munk6ja. Eredm6nyeik ldnyeg6ben igazoltdk a csoport klasszikus feloszt6-

s6t. A legfontosabb rij meg6llapit6saik: A kor6bban ide sorolt t6rsul6sok

egy resze a kelet-balk6ni (moesiai) biikkcis<tkhdzrartozik. A Fago-Corylion
colurnae alcsoportot nem az illir btikkcjs<ikhoz, hanem a Quercetalia
pubescentis-petraeae sorozathoz kell vonni. A magashegysdgekben az
alpin fajok a mont6n-szubmont6n rdgi6 btikkoseibe is leereszkednek, ezdrt

ezek a t6rsul6sok m6s alcsoportba (Lamio orvalae-Fagenion) larloznak,
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mint a domb- ds alacsony hegyviddki szubmontdn btikkoscjk (Primulo
vulgaris-Fagenion).

A korl6tozott sz6mit6stechnikai lehet6sdgek miatL az elemzds objektumai
itt mdg a ,.klasszikus m6don" meg6llapitott t6rsul6sok. Az ilyen jellegri aka-
d6lyok elh6rul6s6val ma m6r az elemzdsek objektumai az egyes felvdtelek ds
sok esetben ezek a m6dszerek nem igazolj6k vissza a kor6bban meg6llapitott
csoportok l6tezdsdt.

Doktori dolgozarhban Botta-Duktrt Zoltdn (2002) osszegyiijtdtte ds fel-
dolgozta a publikilt hazai mocs6rrdt felvdteleket. Ezzel ldpdst tett a nagy
adatb6zisok alapj6n, numerikus m6dszerekkel tortdn6, orsziigos l6ptdkri
elemzdsek megval6sit6sa feld. Legfontosabb meg6llapit6sa, hogy a numeri-
kus m6dszerek nem tdmasztjtk al6 a mocs6rrdtek kor6bban elfogadott, a
domindns fajokon alapul6 feloszt6siit, hanem a vizell6totts6galapjhn bontj6k
kdt r6szre a csoportot: mocs5rrdtek (s. str.) 6s 6tmenet a kasz|lordtek fel6.
Mdr ez a mintegy 300 felvdtelen alapul6, egyetlen asszoci6ci6 csoportra
vonatkoz6 vizsg|lat is jelzi, hogy a nagy ccinol6giai adatbivisok feldolgoz6-
sakor sz6mos rij 6s erdekes eredmdnyre sz6mithatunk. Az adatb|zisok fel-
dolgoz6sa sordn esetenk6nt tcibb ezer conol6giai felvdtelt kell elemezni, ami-
re a kisebb adathalmazok elemzdsdre kidolgozott m6dszerek nem alkalma-
sak. A gondot most m6r nem a megfelel<l szdmit6gdpes kapacitds hiilnya
jelenti, hanem ink6bb az, hogy a kapott eredmdnyek a nagy adattomeg miatt
nehezen 6ttekinthet6k 6s 6rtdkelhet6k. Az drt6kel6s probldm6j6ra megold6st
keresve a kutat6k visszanyriltak a ccinol6gia hagyom6nyos fogalmaihoz ds
megkisdreltdk azokat is felhaszn6lni az elemzdsben. Ktil<jndsen a conol6giai
hiisdg (fidelit6s) bizonyult hasznosnak, amire alapozva ndmet 6s cseh kuta-
t6k fj m6dszert fejlesztettek ki anagy ccinol6giai adatb6zisok feldolgoz6s6ra
(Bruelheide 2000, Chytry et al. in press).

A fidelit6s kdzponti fogalma a kdzdp-eur6pai cdnol6giai (Braun-
Blanquet, Zi.irich-Montpellier) iskol6nak (Westhoff ds van der Maarel
1980, Barkman 1989). Ennek ellendre sem volt a fogalomnak kiel6git6
definici6ja (Barkman 1989). Fontos l6pds volt a fogalmi tiszli 'zhs feld ami-
kor Juh6sz-Nagy P6l ( 1964) rilmutatott, hogy a c<inol6giai hrisdgnek
3 form6ja van: a faj hii a tdrsul6shoz, a t6rsul6s hti a fajhoz, illetve a faj 6s
a t6rsulSs krilcsdndsen htisdgesek egym6shoz. Kimondta, hogy a htisdg
nemcsak pozitiv, hanem negativ is lehet (ha a faj negativan htisdges a t6r-
sul6shoz, az aztjelenti, hogy elkeriili azt a tSrsul6st). Sajnos ezek a gondo-
latok nem kaptak akkora viszhangot, mint amekkor6t rijszenisdgtik miatt
megdrdemeltek volna. Ennek oka rdszben az,hogy csak sz[ik kdrhoz jutot-
tak el, rdszben pedig az, hogy a cikk a conol6giai hiis6g ki.ildnbcizo form6it
csak elmdletben t6rgyalja, a fidelit6s mdrdsdhez nem ad t6mpontot. Ut6bbi
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probl6m6t igyekezett orvosolni Botta-Duk6t Zolthn, amikor a ccinol6giai

htisdg mdr6s6re a G-statisztika alkalmazdst: javasolta (Botta-Duk6t 6s

Borhidi 1999, Chytry et al. in press.)
A felhalmo z6dotI tarsul6stani adattomeg dsszegyiijtdse 6s a cdnol6giai

adatb6zisok ldtrehoz6sa terdn Magya rotszSgjelent6s lemarad6sban van m6s

eur6pai orsz6gokhoz (pl. Hollandia, N6metorsz6g, Csehorsziry) kdpest, ahol

ez a munka m6r dvekkel ez el6tt elindult 6s m6ra m6r tdbb tizezer felvdtelb6l

6116 nemzeti adatb6zisok k6sziiltek.
Ezt alemarad6st kivanja felsz6molni azlntezetben foly6 irn. CoenoDAT

program. A munka keretdben t6rt6ntek adatblzis fejlesddsek (HorvSth et al.

1gg7),l{trehoztuk a CoenoDAT Archivumot- ds Katal6gust. (Horv6th 6s

Krasser 2002). A de facto eur6pai ctinol6giai adatbhzis-szabv6nny6 v6lt

TurboVeg program (Henneken 6s Schamin6e 2001) honosit6sa, oktat6sa ds

orsz6gos munkacsoportban val6 elterjesz6se jelenleg van folyamatban. Az

adatb|zis fejleszt6se eur6pai, kozdp-eur6pai conol6giai programokhoz -

minr az European Vegetation Survey - val6 csatlakoz6sunkat segiti.

A CoenoDAT Adatbfzis

A CoenoDAT Adatb6zis informdci6s-dokument6ci6s alapja a ma-

gyarorszirgi, illetve K6rp6t-medencei vonatkoz6sri szakirodalom 6s

kezirat-hagyat6k, amelynek elkiildnitett gyiijtemdnydt hoauk l6tre

CoenoDAT Archivum ndven. A gytijtemdnyben talSIhat6 dokumen-

tumokr6l bibliogr6fiai leir6s 6s nyilv6ntart6s k6sziil, amelyet

CoenoDAT Katal6gusnak hivunk' Az archivum magSSt 5o6 Rezs6'

Z6lyomi B6lint 6s Fekete G6bor szepar6tum-gyiijtemdnye adta. A

gyrijtem6nyt azota is folyamatosan b6vitjiik, amely legut6bb az IBOA

akci6 keretdben gyarapodott sz6mos szeparatummal. A c<inol6giai,

florisaikai adatok 6s inform6ci6k felt6r6sa, kigytijtdse 6s feldolgoz6sa

az archivum dokumentumai alapjan t6rt6nik. Az inform6ci6k egy 16-

sze kcizvetlen conol6giai, vagy florisztikai adatkent dolgozhat6 fel,

m6s rdsze szoveg, szciveges leir6s, amelyet a katal6gus-leir6sban, mint

kivonatokat id6ztink a conol6gia, florisztika, veget6ci6leir6s,

raxon6mia, il I etv e tAj tdrtdnet, thjhaszn|lat tdmakdr<ikben. Ezeken fe I iil

a cikkek hagyom6nyos kulcsszavas feldolgoz6s6val igyeksziink a kata-

l6gust cdlir6nyosan haszn6lhat6 szakirodalmi adatb6ziss6 fej leszteni

(www.botanika.hu\CoenoDAT\).
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A jelenlegi feltdtelek kdzdtt (els6sorban megfelel6 kutat6i kapacit6s hi6-
ny6ban) a teljes hazai felvdteli anyag adatbinisba szervezdse bel6that6 id6n
belill (2-4 dv) nem val6sithat6 meg. Hab6r t6vlati cdlunk ez, a Szdchenyi-
terv keret6ben az MTA-OBKI kutat6inak koordin6lSs6val egy kisebb (kb.
7000) felvdtelt tartalmaz6 adatbilzis lltrehozhsfit tervezzik. Szemben a min-
den elkdsztilt felvdtelt tartalmazo nemzeti adatb6zisokkal, ez az un.
coenoDAT Referencia Adatbhzis lesz, amibe csak szakdrt6k 6ltal v6logatott
felvdtelek kertilnek be. A 7000 felvdtelnek reprezentdlnia kell ahazai termd-
szetes veget6ci6t. A kiv6laszt6s sor6n iigyelni kell arra, hogy az egyes nci-
venyzeti tipusok a gyakorisiiguknak illetve v6ltozatoss6guknak megfelelo
sfllyal forduljanak elo az adatb6zisban.

A szeml6let viitozflsai, rij szint6zisek

A nemzetk<izi szakirodalomban mind nagyobb sz6mban megjeleno cik-
kek mutatj6k a t6jdkol6gia tdmakordnek kisz6lesed6s6t. A t6ji l6pt6k:i hazai
kutat6sok felhalmozott tapasnalatai ds a t6j6kol6giai megkcizelitds egytitte-
sen lehet6s6get nyirjtanak egy dinamikus tdjokol6gia kifejl6ddsdre, egytual a
klasszikus conol6gia megrijit6s6ra is.

A Duna-Tisza kdzenek homoktertiletdn vdgzett vizsg6lataik nyom6n Fe-
kete et al. (1999, 2002) a homokpusztagyepek 6s homoki sztyeppr6tek 6llo-
m6nyainak t6jon beltili variabilit5sa mellett arhjak kozdtri v6ltoz6sait is ki-
mutatt6k. Felt6rt6k a villtozhsok gradiens-jellegdt (dszak-ddli ir6nyban). A
nagytdj ldptdkri v6ltoz6sokat a fl6ra (chorol6giai gradiens, Fekete et al.
| 9 9 9 ), a szubsztrdrrm szerves a ny agi:artalm6nak c s6kken6s 6ve l, il I ewe k6z-
vetetten a csapad6kj6r6s megv6ltozftsaval dllitott6k pfuhuzamba. A killdnbd-
zo vegetilci6tipusokban megfigyelhet6 t6jon behili variabilit6s az ebben a
ldptdkben hat6 kdrnyezeti faktorokkal (helyi fl6ra, domborzati viszonyok, a
homok szemcseosszetdtele) van 6sszeftiggdsben.

Azlnrezet fjabb kori kutat6saiban fontos objektum a homoki 6s ldszvege-
t5ci6. Fejl6ddsi sorozataikat (Fekete 1992) hasonlitotta <jssze. Meg6llapit6sai
az e vegelitci6tipusokra vonatkoz6 ismerteink ijraszinletiz6l6s6t 6s 6tfogal-
mazhsdt ielentik.
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Zon:ilis 6s extrazonilis vegetdci6-sorok 0sszevet6se

A szukcesszi6-elmdletben hosszri ideje uralkod6 redukcionista
me gkcizelitdsek hasznosak, ktil oncjsen a m6sodlagos szukcesszi 6 egyes
szakaszainak vizsgfiarira, szinlezisre azonban nem alkalmasak.
Ut6bbi mdg ink6bb igaz a primer szukcesszi6ra. A hazai holisztikus
hagyomdnyokra t6maszkodva, de ugyanakkor,,redukcionista" kisdr-
letsorozatokat is felhasznSlva, egyfajta osszehasonlit6 ds rekonstruk-
ci6s elj6rrissal, Fekete (1992) kdt primer szukcesszi6s sorozatot elem-
ZCII.

A K6rp6t-medence alfdldjein l6sz- ds homok alapk6zeten - teh6t
azonos klim6ban de eltdr6 szubsztr6tumon - kdt, mark6nsan eltdro ve-
get6ci6 fejl6dik ki: a klimazon5lis 1<iszveget6ci6 6,s azexlrazon6lisnak
tekinthet6 homoki. A k6t sorozat lefut6s6ban alapvet6ek a kiildnbse-
gek: a lcjszsorozat ldnyegdben lineiiris, a homoki h6l6zatos. Tov6bbi
ldnyeges eltdrdsek: l<jszon a ccinogenezis ds az dkogenezis risszeren-
delt, homokon nem az: llszon az egyes st6diumok ccinol6giai koordi-
nilltsdga erosebb, mint a homokiakd. Eltdr6 a kdt sorozat stddiumainak
komprim6ltsdgais a c<inol6giai tdrben (a kompozici6 alapj6n). Ki.ild-
ndsen szembetrin6 az extrazondlis sorozatban a fajok nagymdrvri bio-
k6miai sokfelesdge. Kitunik a homoki endemizmusok j6val nagyobb
szdma. Ut6bbi tdnynek evohici6s, illetve veget6ci6t6rtdneti vonzatai is
vannak.

Napjainkban folyik mds, kor6bban megfogalmazotl, de az ijabb ismere-
tek nyom6n rijragondol6sra dreft elmdletek (hipotdzis-rendszerek) 6tdrt6keld-
se is. A modern eredm6nyek figyelembe vdteldvel k6sztilo elmdleti jellegii
szintdzis pdld6ul a hazai novdnyftldrajz kdzponti gondolatrendszerdnek, a
t6ji ldptdkii veget6ci6kutatas h6trdrelmdletdnek, az lsmdtra-elmdletnek kor-
szerri rijrafogalmazhsa (Borhidi 1997), az Alftild n<iv6nyftldrajzi jellegzeres-
segeinek 6tgondol6sa (Borhidi 1998). El6bbi dolgozatban sz6mos rij ered-
mdny es szempont (pl. rijabb pollenanalitikai, klimatol6giai ds genetikai
eredmdnyek) alapj6n l6thatjuk, hogy a posztglaci6lis id6szakban lezajlotr
fl6rav6ndorl6sok - a kor6bban vdlt un. ,,hegyr6l ftiveseddssel" szemben -
tcjbb f6zisban tortdn6 ,,hegyre torl6d6sok" voltak. A rokon fajok kdziil rendre
az alfoldiek bizonyulnak id6sebbnek, nem sz6rmazhatnak teh6t a kdz6phegy-
sdgekbol. A tdbb szakaszbanlezajlott, ddlr6l 6szaknak ir6nyul6 fajv6ndorl6-
sok nyomai megvannak a Kdzdphegys6gekben, tribbek mellett ez az oka az
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ott tal6lhat6 fajgazdagshgnak, a reliktumok nagy szfimdnak. Fentiekhezha-

sonl6 cdlt tiizdtt ki az a muftk4 amely a veget6ci6ttirtdneti vonatkoz6sokkal

rendelkezo reliktum fogalmat 6s annak lehets6ges drtelmez6seit j6rja koriil

(Kun 1998) .
Fonto s eredmdny a hazai t6rsul 6s-rendszernek a nemzetkozi I e g e I fo gadott

szab6lyrendszerhezval6 igazithsa (Borhidi 1996), amely lehet6v6 teszi ko-

rdbbi 6s rijabb tud6sunk olyan rendszerezes6t, amely rendelkezik az <isszeha-

sonlithat6s6g krit6rium6val ds igy kiillolddn is drdekloddsre tarthat sz6mot.

Az rijragondolt rendszer jelent meg ahazai nov6nl't6rsul6sok k6dex6ben, a

V6r6s Konyv Magyarorsz6g ndv6nyt6rsul6sair6l (Borhidi ds S6nta 1999)

cimen kiadott tj szint6zisben, amely a kor6bbi dvek nagy ad6ss6g6t p6tolta.

El6szor jelent meg olyan mii, amelyben rdszletes jellemzdsre, magyar nyelvii

leir6sra keriiltek ahazai sziintaxonok. Beszddes, hogy ldtrehozdsttban fontos

szerepe volt a termdszetvddelemnek. Ez is utal arra az 6ltal6nos jelensdgre,

hogy a t6ji l6pt6ku veget6ci6kutat6s eredm6nyeinek egyik legf6bb gyakorlati

alkalmaz6ja es ez lilal a kutat6sok egyik f6 motiv6l6ja ma a termdszewdde-

lem (ld. megaTermdszetvddelem botanikai alapozdsa c. fejezet).

Legigdretesebb fejlem6nynek az a tdrekv6s tekintheto, hogy az 6llom5-

nyokon beli.ili szerkezeli vizsgillatok eredmdnyeit a hagyom6nyos t6ji l6pt6-

kti elemzdsek eredm6nyeire vonatkoztass6k. Bartha S6ndor 6s munkatSrsai
(1998) a kor6bban is sokak 6ltal kutatott dolomit sziklagyepek lszaki ds ddli

kitettsdgu 6llom6nyainak t6rbeli szervez6d6sdt vizsgiitdk. A dun6nttli-

kdzdphegysdgi ds nyugat-szlov6kiai mint6k tdrsorozati elemzdsei alapj5;n a

sziklagyepek nagy variabilitds6t 6s a sztintaxon6miai egysdgek nagymdrtdkti

belso komplexit6s6t mutatt6k ki. Ebb6l a nagy vfltozatossegb6l - ds m6sok

adatairaalapozva is - val6szinti az a kovetkeztetds, hogy a kor6bban a v6lto-

zatlansdg mintak6p6nek tekintett dolomit sziklagyepek jelent6s bels6 dina-

mik6kkal rendelkeznek. Az\ntenziv bels6 mozgdsok 6s az egyiittdldsi m6dok

sokfdles6g6nek kovetkezmdnye a veget6ci6tipus t6ji l6ptdkii fennmarad6sa,

stabilit6sa.

Kiirnyezeti v 6ltoz6k - v iitoz6 vegetici6

A t6ji ldptdkri veget5ci6kutat6shoz szorosan kapcsol6dnak Z6lyomi 86-

lintnak 6vtizedeken 6tivelo klimastatisztikai vizsg6latai. Z6lyomi a Russel ds

Kdppen 6ltal kidolgozott klimadv-koncepci6t alkalmazta Magyarorsz{g,

illetve a K6rpdt-medence eghajlatdra. A megkozelit6s l6nyege, hogy a h6-

mdrsdkleti 6rt6kek ds a havi csapad6kmennyis6gek, valamint ut6bbiak 6ven

belUli megoszlilsa (a maximumok ds minimumok helyzete) alapj6n klimadv-
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I abra Funkuos csoportok csoporttdmegel az egyes teruleteken - Teriiletek I Keszthely-ng,
2 Balaton-felvrdek, 3 K-Bakony,4 V6rtes, 5 Budar-hg , 6 DNy-Cserhat,7 K-Cserhrit,
A rovrditesek magyarazata a szdvegben,

A t6ji ldptdkii veget6ci6kutat6s alapvet6 feltevdsei k6zt szerepel az,hogy
a nrivdnytiirsul6sok tdrben ismetl6dnek. Ehhez j6rul mdg az akozponti gon-
dolat is, amelyet roviden az abiotikus meghatdrozottsdg hipotdzisdnek ne-
vezhetiink. Ez azt jelenti, hogy a ncivenytdrsulds ki.ikjnbozo illromfnyai
ugyanolyan, vagy hasonl6 kcirnyezeti felt6telek kcizt fordulnak el6. Ez a ter
beli ismdtlodds teszi lehet6vd a terkepezo terepbotanikusok szitmfra
(els6sorban kdzdphegysdgi viszonylatban, ahol az abiotikus kontroll egydr-
telm[i ds esetenkdnt er6s), hogy a tiij ismeret6ben ds egy szintvonalas tdrkdp
birtokaban mdg akdr egy addig nem is tdrkdpezett tertilet ncivdnytakar6j6t
viszonylag nagy pontoss6ggal el6re meg tudj6k hatilrozni.

Az 1950-60-as dvekben hazfinkban a veget6ci6t rlrkepezok kcjzi.il tobben
a terepen rendkivril j6l t5jdkozod6, a felszinform6kat ismer6 (esetenk6nt ak6r
fcildrajzos vdgzettsdgri) terepboranikusok voltak, akik a geol6giai ds dombor-
zati terkepeket is j6l tudt6k haszn6lni a vegetiici6 tdrk6pezds6hez. Kdnnyen
dnhet6 teh6t, hogy abban az idoszakban tdbb olyan, ma m6r klasszikusnak
szhmito ir6s szilletett, amely az alapkozet-n<ivdnytakar6, illetve domborzat-
ndvenytakar6 kapcsolat6r6l sz6l, nem ritkdn egy elmdlet felvlzollsinak ige-
nydvel (vci. Z6lyomi et al. 1954, Jakucs 1962). Figyelemre m6lto az is, hogy
milyen sok t6ji monogr6fi6ban, tanulm6nyban jelennek meg azok a dombor-
zati diagramok, amelyek vinlatosan bemutatj6k a ncivdnyzeti tipusok el6for-
dul6s6t a ktildnboz6 meredeksdgii, kitettsdgii ds tengerszint feletti magass6gf
tdrszineken. Ha a veget6ci6tdrkdpez6k agyilban letezik egy olyan szabily-

A ndvdny,takari vvsgdlata ds leirdsa talt ldptekben
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hat6-e ilyen m6dszerekkel a veget6ci6s egysdgek domborzatt6l' 6s m6s kor-

tdrbeli el6fordul6s6t. A t6jl6pt6kii mint6zatokat l6trehoz6' matematikai-

sratisztikai alapir elj6r6sokat predikci6s veget6ci6t6rkdpezdsnek nevezziik

(Franklin 1995). A modellek dpitdse t6rinformatikai sz6mit6gdpes progra-

mokkal tortdnik, amelyek tartalmazzdk a novdnyzel mint|zat6nak 6s a

becsl6shez haszndlt kornyezeti v6ltoz6knak a digitaliz|lt tdrk6peit' Az

becsiilhetosdgdr6l, a domborzat 6s a tobbi haszntLlt vtllIoz6 szerepdr6l a

ve get6c i 6m intizat me ghat|r o z6s 6b an.

T6ji l6pt6kti predikci6s modellek

Aszal6s ds tlorv6th (1998), valamint Aszal6s (2001) a t6rsul6sok

elofordul6s6nak matematikai alapri becstilhetos6g6t vizsg6lta a viseg-

r6di-hegysdgi Sz6ke-fon6s v<ilgydnek erd6s veget6ci6j6n. A kutat6s

predikci6ho z a domborzat vfitozoin tril a besug6rzSs 6s a talajnedves-

sdg v6ltoz6it is haszn6lt6k. A vizsg6latok eredm6nyei szerint a dom-

birzat, abesugirzhs ds a talajnedvessdg v6ltoz6ival a vegetSci6 mint6-

zatdnak matematika i alapfi bec stilhet6 s6 ge a kd z6phe gysd gi szitu6c i 6-

ban er6sen korlStozott.



A ndvdnytakaro wzsgdlata is leirasa talt ldptekben

tipusokat kUlcinbdztet meg (Z6lyomi 1942). Amennyiben csak a csapaddkot
tekinti, akkor csapaddkj ar6si tipusokr6l beszdliink.

Z6Lyomi az eredeti tipusok mellett rijabbakat is bevezerett (1958), fgy ki-
vdl6an tudta jellemezni az orszhg ktilonbdz6 teriileteinek csapaddkj6r6si
jellemz6it. Kdsobb a tipusok t6rbeli megoszl6sai alapjhn sz6molt spektrumok
mell6 a zon6lis mdszkedvel6 tcilgyes (Corno- 6s Orno-Quercetum) conol6-
giai felvdteleib6l sz6molt conoelem-spektrumokat is rendeltek (Z6lyomi et
aL. 1992). J6 egyezdst mutattak ki a szubmeditenan karakterii szhraz tcilgye-
sek fajai (Orno-Cotinetalia) es az atlanti-szubmediterr6n 6vek ndvekeddse,
valamint a kontinent6lis karakterii erdSssayepp-fajok (Aceri-Quercion) ds a
pontus-szubmediterr6n karakterii 6vek sziim6nak cs6kken6se kdzdtt egy csa-
paddkj6r6si gradiens mentdn (Biikk-Budai-hegys6g-Balaton-felviddk-
Mecsek). Ugyancsak a csapaddkj6r6si tipusok tdrbeli gyakoris5g-eloszl6sai
alapjdn mutatt6k ki a K6rp6t-medencdben az ut6bbi szdz esztend6ben jelent-
kezo szhrazod6si tendencifit(Z6lyomi et al. 1997).

Z6lyomi ds munkat6rsainak eredmdnyei aa a nezeret er6sitik, hogy a
makroklima hat6s6t els6sorban a klimazonillis ndvdnyt6rsul6sokon 6rdemes
lemdrni. Egyetlen ndvdnyzeti tipusr6l sem 6llithat6 ugyanakkor, hogy a mak-
roklim6t6l ftiggetlen lehetne. Az edafikusan 6s mikroklimatikusan befoly6-
solt intrazon6lis veget6ci6ra is hat a makroklima, elsosorban a mikroklima
megviiltozSs6n kereszttil, krizvetetten.

Kun (2000) dolgozatirban a Magyarorszitgi Kdzdphegysdgekben (a Bu-
dai-hegysdgt6l dszakkeletnek a Cserh6tig), a savanyf h5rshegyi homokk6v6n
megjelen6 edafikus erd6t6rsul6sok leir6s6t adta. Az erd6tarsul6sok felvdtele-
in vdgzell elemz6sek a ktildnbcjz6 teriiletek 6llom6nyai t6rsul6stani elemcso-
port-rdszeseddseinek kiilcinbsdgeit mutatt6k ki. A csapaddk 6ven beltili elosz-
l6s6nak tdrbeli viitozilsinal pdrhuzamba iiliwa egydrtelmrinek lfitszik az
osszefi.iggds a ve get6c i6ban megfi gyelhet6 v6ltoz6ssal.

IIasonl6 elemzdst kdszitettek Kun et al. (2000) a Koz6phegysdgek
szubmediterr6n klimahat6s alatt 6116 teriileteinek dolomit sziklaftives lejtS-
sztyeppjeiben. A hegyoldalak fl6r6jhban ds a fitocdnol6gia t6ji ldptdkdben
szintdn kimutathat6 a csapaddkj6r6s tdrbeli eloszl6s6nak villtozhsdval p6rhu-
zamos 6talakul6s. Ugyanezen helyszineken a gyepek szerkezetdnek, fajkoa-
lici6inak szintj6n elvdgzett vizsg6latok kimutatt6k a belso szervez6d6s meg-
villtozhsbt (Kun ds Bartha 2000).
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Csapaddkj rirrisi grddiens 6s a sziklafiives lej t6sztyeppr6t
szerkezete

A csapaddkj6r6si tipusok teriiletenk6nti r6szesed6seit az 1901-

1999 kcjzrjtti id6szakra kisz6mitva mutatt6k ki a csapad6kjSr6s jellegd-

nek villtozhsait a Keszthelyi-hegysdgt6l a Keleti-Cserhhtig. A csapa-

ddkj6r6si gradiens fo jellemz6i: Keszthelytol dszakkeletnek haladva

n6, majd csdkken a szhraz nyani szubmediterr6n 6vek rdszesed6se.

Szemldletes az alacsony 6ves csapaddkmennyisdgii (400-450 mm)

sztyeppdvek rdszeseddsdnek nagymdrt eki v 6ltoz6sa is. R6szeseddstik

elobb n6 (V6rpalot6nii 30%), majd csdkken. A ny6ri csapaddk maxi-

mummal jelentkezo kontinent6lis 6vek gyakoris6ga szinte 6lland6,

Yirpalotdnfil 6ri el minimum6t, majd a Cserh6tban (Romh6nyn6l ds

Salg6tarj6nn6l) erosen megncivekszik. A Keszthelyndl mdg mark6nsan
jelentkez6 csapaddkos atlanti-szubmediterr6n 6s szubatlanti-alpesi
klimadvek rdszesed6se V6rpalota fel6 haladva er6teljesen lecsdkken,
majd kismdrt6kben n6.

A csapaddkj6r6si gradiens mentdn vegzert veget6ci6-mintav6te-
lezdsek eredmenyei alapj6n a lejtosztyepp 6llom6nyokban a ktivetkez6
viiltoz6sokat figyelt6k meg: A Dun6ntrili-ktizdphegysdgben dszakke-

letnek haladva mindvdgig a lappang6 s6s (CARHU, Carex humilis) az

elsodleges szerkezetkdpzo. A szinten f6 szerkezetkepzo torpecserjdk
csoporttomege a Vdrtes fel6 novekszik, majd a Budai-hegysdgben a

feldre esik vissza 6s a Cserh6tban is alacsony szinten marad. A sz6raz-

s6gtrir6 (xerikus) 6vel6 csoportok (KESFX+KLONX) szerepe a Bu-

dai-hegysdgig jelent6s, nagymdrtdkben megn6 a ktizdpso, legszhra-
zabb rdgi6ban. A Vdrtesben 6ri el maximum6t. A kevdsbd szfrazsitgti-
r5 (mezikus) dvel6 csoportok (KESFM+KLONM+SZELF) a Dun6n-

trili-kdzdphegys6gben relative kis r6szeseddssel jelentkeznek a Budai-
hegys6gig, ahol r6szeseddsiik megnovekszik. Eszakkelet fel6 tov6bb-
haladva rdszeseddsi.ik er6sen megugrik.

Az l. ihri.;- tekintve lfnhat6, hogy a ny6ri csapaddk mennyis6g6nek
novekeddse (kontinent6lis jelleg) egy saj6tos vtitozdst okoz a szikla-
fiives lejt6sztyeppben. A Carex humils ds a mezikus csoportok nci-
vekvd dominanci6ja a tobbi fajcsoportok visszaszorul6s6val j6r egytitt.

A Budai-hegys6gt6l eroscjd6 jelensdg a DNy-Cserh6tban dri el a ma-

ximum6t.



A ndvdnytakaro wzsgalata es leirasa tay ldptdkben

A domborzatilag j6l meghat6rozhat6 veget6ci6tipusok - mint a
sziklagyepek, vagy a tdrmeldklejt6-erd6k - marematikai becsldse 6lta-
lilban pontosabb volt olyan, nagy kiterjeddsii, zon6lis tipusokdn6l,
mint pdld6ul a gyertySnos-tdlgyesek ds a biikk<is<ik. A kornyezeti vitl-
toz6k mintSzatdt6I eltdro ncjvdnyzeti mintinat f6 oka itt val6sziniileg
az emberi hat6snak koszdnheto, tekintve, hogy els6sorban ezek a ve-
get6c i6tipusok 6l lnak az intenziv er d6 gazd6lkod6s fokusz6ban. Fontos
tenyezo az is, hogy a nagy kiterjeddsii, j6 termShelyen nriv6 zon6lis
erd6k hat6rainak bizonytalansdgitt nemcsak a t0bb ezer dves emberi
hasznillat okozhatja, belso variabilitdsuk - term6szetes 6llapotban is -
sokkal nagyobb, mint a specializ6ltabb edafikus tipusoknak.

vegetaci6t ipus

2 abra Az egyes vegetacrOtipusok irtlagos predrkcros pontossaga tdbb mOdszerrel sz6molva -
Vegetaclotipusok lQ savanyri talaju tolgyes, Q xerotherm tolgyes, GYT gyerty6nos+cilgyesek,
B bUkkcis0k, A szurdokerd6, CST cseres+olgyes, T tOrmelekleJt6-erd6, SB savanyu talaJu
btikkOsttk, G szrklagyepek

A pontosan predik6lhat6, ,,ide6lis" veget6ci6tipusnak j6 pdld6ja a
savanyf talajt biikkds (SB), amelynek el6fordul6sa a leglobb esetben
kis hib6val modellez6ddtt. Kiterjeddse a vizsg6lati terflleren viszony-
lag nagy, ezdrt a predikci6s tdrkdpeken is megjelent, emellett dombor-
zatilag is j6l behat6rolhat6an - meredek, dszaknyugati oldalakon -

fordul elo, ezefi a vizsgfit v6ltoz6kkal el6fordul6s6t j6l lehetett
predik6lni. A kovetkezo 6br6n l5that6, hogy a mSsik harom, nagy ki-
terjeddsri novdnyzeti tipushoz viszonyitva j6val pontosabb becsldsek
adhat6k a savanyf talajri bi.ikkcisre, de az is kitunik, hogy a ki.ildnbdz6
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m6dszerek milyen elt6r6 eredmdnnyel modellezik ugyanannak a vege-

t6ci6tipusnak az elterj ed6sdt.

20

1 0

GYT 
vegctaci6ttPusok 

csr

3 abra A negy legnagyobb krterledesii vegetacl6tlpus becslesenek pontossiiga kulonboz6

predrkcr6s modellek szeflnt GYT gyertyanos+dlgyesek, B biikkdsdk, SB savanyu talajf buk-

kOs, CST cseres-tOlgyes

Az eredm6nyek r6vil6gitanak afta, hogy a kiildnfdle veget6ci6tipu-

sok el6fordul6sSnak becsldse, azok el6re jelezhet6sdge nagyban fiigg

azalkalmazott m6dszert6l. Fontos az is, hogy min6l bizonylalanabb az

egyes veget6ci6tipusok becstilhetdsdge, ann6l kev6sbd tekinthet6 tdr-

vdnyszeriinek a t6rbeli, domborzat (besug6rz6s, talajnedvessdg) sze-

rinti ismdtlSddsiik, me ghat6rozotts6guk. Ezdtt terkdpezhet6sd giik, in-

tuitiv 6s modell alapri el6re jelezhet6sdgiik korl6tozott a tdbbi tipushoz

viszonyitva. A matematikai alap0 becslds tdrbeli kiterjesddsekor szem

el6tt kell tartani, hogy a bizonytalanul becsi.ilhet6 tipusok (pl. gyerty6-

nos-tdl gyesek 6s biikkcjs erdok) topogr6hai elhelyezkeddsdnek pontos

megad6sa a kdrnyezeti v6ltoz6k alapjhn nem lehets6ges, csak a becs-

I 6s i pontos s 69 jav ithat6.

Ezek a predikc i6s elj 6r6sok a veget6c i6tipusok el6fordul6s6nak bec sldsdn

ttl j6l alkalmazhat6k m6s novdnyzeti mintSzatok, vagy azok elemei, pdld6ul

fajpopul6ci6k, fajkoalici6k vizsg6lat6ra is. Cservenka et al. (2000) kdt kan-

kalinfaj, a tavaszi kankalin (Primula veris) 6s a szhrlalan kankalin (P.

vulgaris) ritka hibridjdnek (P. x brevistyla) tdrbeli elhelyezkeddsdt modellez-
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tdk, keresve a hibrid tov6bbi potenci6lis el6forduldsi helyeit. Aszal6s ds
mtsai (2001) kcizdphegys6gi erd6k termdszetes bolygat6sainak - jdgtordsek
6s szdld<intdsek - el6fordul6s6ra adtak becsl6st, kijelcilve a m6g nem bolyga-
tott, de v eszely e4etett tertileteket.

A becstilt ds val6s fajelterjeddsi- ds veget6ci6tdrk6pek kciz<itti kiikjnbsd-
gek egyrdszt szdrmazhatnak a formalizillt szabhlyrendszer hibAjAb6l, abb6l,
hogy a ndvdnyzet-kdrnyezet kapcsolatot nem megfelel6en modelleztiik. Eb-
ben az esetben a matematikai modellt meg kell viltoztatni. A ktilonbsdgek
m6sik forr6sa, hogy a ncivdnyzet minrdzara csak rdszben becsiilhet6 a hasz-
n6lt v6ltoz6kkal; ezek a ktilcinbsdgek felhivj6k a figyelmet olyan v6ltoz6kra,
amelyek a modellben nem szerepeltek, de amintilzat szempontj6b6l megha-
titroz6ak lehetnek. Amelyik ncivdnyfaj, vagy vegetdci6tipus el6fordul6sa a
vizsgttlr v6ltoz6kkal, ezen beliil is a domborzati v6lroz6kkal pontatlanul be-
cstilhet6, annak domborzat szerinti t6rbeli ismdtl6d6se nem olyan tcirvdny-
szerii. Ebben az esetben vagy biotikus, vagy egyeb nem modellezett
ab i otikus v illtozok hatdr o zz6k me e e I 6 fo rd u I 6s 6t.

Ahazai term6szeti rillapotok felm6r6se, kapcsolatok a
term6szetv6delemmel

A termdszeti krirnyezet nagyarfinyir pusztul6s6val 6s a termdszetvdde-
lem meger6s<iddsdvel p6rhuzamosan a botanikusok sz6m6ra is mind fonto-
sabb6 v6lt, hogy a kor6bban meghatirozotr (gyakran idealizfit) vegetAci6-
tipusok mellett az aktu6lis nciv6nyzetet is megismerjdk, azok dinamikai
6llapot6t is a lehet6 legpontosabban dokument6lj6k. T6ji ldptdkben ez pdl-
d6ul rij szemldlet alkalmazfsi:al k6sziilt veget6ci6t6rk6pek rajzol6s6t je-
lentette. Olyanok6t, ahol m6r nem a termdszetes ndvdnyzeti tipusok
(ncivdnytdrsul6sok) elkiilonit6se, leir6sa, term6helyi, szomsz6dossdgi vi-
szonyainak a megismerdse a cdl, hanem az egyes novdnyzeti foltok hatdr6-
nak mindl pontosabb megrajzolSsa, a foltok jellegdnek, term6szetessdg6nek
a lehet6 legr6szletesebb dokument6l6sa (vri. Seregdlyes Tibor 6s m6sok
tdrkdpei).

A m6dszertani fejlesadsek (szabvdnyosit6s, illetve a szubjektiv ddntdsek
rdszletes dokument6l6sa) vdgUl a legut6bbi 6vekben egy tj szeml6letri tdrkd-
pezdsi m6dszer kidolgoz6sah oz v ezetlek, amely 6l6hely-tdrk epezes ndven
vonult be a szakirodalomba (v<i. Kun ds Moln6r 1999, reszletesebben l6sd a
Termdszetvddelem botanikai alapozisa c. fejezetben). Ezzel a kifejez6ssel
ktilonboztetti.ik meg - jobb hijbn -, az am,hgy szintdn egyre ink6bb a val6s6g
leirdshra tdrekvS,,,hagyom6nyos" veget6ci6tdrk6pezdst6l.
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A ma lelezo nci vdnyzet minthzatinak me gismerd s e ( s6t k<izhasm Slath adal-

bfzisokban val6 dokument6l6sa) az ut6bbi dvekben 6ltalanos igdnnyd v6lt, 6s

nem csup6n tdrs6gi, hanem orsz6gos szinten is. A hazai kutat6k ds dontdshoz6k

ugyanis m5ig nem rendelkemek azokkal az adatok'kal' melyeke dpitve a nary

tdrs6gekre kiterjed6, modern ndvdnyftildrajzi 6s t6jokol6giai kutat6sokat, mo-

dellez6seket el lehetne vegezni. Emiatt a rdszletes helyi vizsgAlatok eredm6-

nyei nem, vagy csak igen korl6tosan 6ltal6nosithat6k (regionaliz6lhat6k). Ez a

t6ny is hozzitjitrul althoz, hogy a jelenlegi maryaf tdj fttzlakulitsa, illewe 6t-

alakit6sa kortili t6rsadalmi parbesz6dben a botanikai szempontokat szakmSnk
gyakan nem tudja kell6 srillyal drvdnyesiteni (p6ld6ul az 6r- ds belviz-

gazd6lkod6si, erdotelepit6si elkdpzeldsek kialakit6sakor).
A ndv6nyzet orsz6gos ldptdkti vizsgllata tobbfdle m6dszertani fejlesztdst

igdnyelt, ds ig6nyel a jdv6ben. Orsz6gosan haszn6lhat6, a term6szetkozeli ds a

leromlott nov6nyzeti tipusokat egyarint(azaza teljes val6s t6jat) kezelni tud6

6l6hely-osaiiyozhsi rendszert kelleu ldtrehomi (Fekete eI al. 1997). Ki kellett

fejleszteni a nary mennyis6gu 6l6helyi adat t6rol6s6ra kdpes tdrinformatikai
alapt adatbinisokat (6s adatrdgzit6 seg{dprogramjaikat), valamint meg kellett

szewezni, hogy tobb Iiz,vagy ak6r 100-200 botanikus adatai is egy viszonylag

szabv6nyos dl6helyi adatbdzissit, terkdpp6 szervez6dhessenek ossze (v6. pl. a

Duna-Tisza 6l6hely-tdrk6pezdse, az Inrenziv Botanikai Adatgyiijtds 6s a

CORINE El6hely-tdrkdpezds programokat a Termdszetvddelem botanikai ala-

pozilsa c. fejezetben). Az elmirlt 6vek el6tanulmanyai ut6n mostanra v6lt k6-
pessd a magyar terepbotanika arra, hogy tdrtdnete sor6n els6 alkalommal elkd-

szitse haz6nk teljes, rdszletes aktu6lis novdnyzeti tdrkdpdt. Ez ahalalmas mun-

ka, felm6rdseink szerint, tcjbb mint 200 botanikus kdzel 10 000 napi munk6j6t
fogja igdnyelni az elkdvetkez6 dvekben.

Tijtiirt6neti kutatisok

Az ut6bbi dvekben nagy elSrel6pdsek t<irtdntek az ember t6jhaszn6l6 6s a

ndvdnyzetet 6talakit6 szerepdnek megismerdsdben. Az 6kol6gi6ban m6ra

6ltal6nosan uralkod6v6 v6lt nem-egyensrilyi szeml6let r6mutatott arra, hogy

a vizsg|lt dletkcizrissdg tcirtdnet6r6l, s6t t6ji kornyezetdnek tdrtdnetdr6l is

rendelkezntink kell adatokkal atrttoz, hogy mai dinamik6jukat meg6rthessiik.

Az alapkutat6si ig6ny mellett - azzal kozel p6rhuzamosan - megjelent a

tortdneti adatok termdszetvddelmi felhaszn|lilshnak igdnye is, hiszen az

egyes novdnyktiztissdgek,tSjak kezeldsi stratdgi6j6nak v6giggondol6sa, majd

a tdnyleges kezelds megtervezdse csak a helyi ds tdrsdgi mflt ismeretdben

lehet hiteles.
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86r a ndvdnyzel, a thj, a t6jhasm6lal tdrtdnet6nek rekonstru6l6sa erosen
korl6tozott (ds kisdrleti adatokkal csak ritk6n tesaelheto adatokb6l tev6dik
6ssze), mdg a hi6nyos tdrtdnet is - tapasaalataink szerint - olyan tud6ssal
ruhinza fel a botanikust ds a termdszetvdd6t, mely lehetovd teszi, hogy helyi
kutat6si vagy a termdszet vddelme 6rdekdben hozott d<jntdseinek meghozata-
lakor az iiltal6nos, elmdleti, m6s fejl6ddsu t6jakban szerzett tud6st a helyi
viszonyokhoz alkalmazkodva haszndlja fel. Eszak-amerikai vagy nyugat-
eur6pai t6jakban (ds t6rsadalmakban) kidolgozon elkdpzeldseket (elmdle-
teket) ugyanis csak a helyi tud6ssal citvozve cdlszerii haszn6lni a magyar t6i
kutat6sa, meg6rzdse, j6 sz6nddku ,,fejlesztdse" sor6n!

A t6jak mriltj6nak kutat6s6ra sokf6le m6dszer kin6lkozik. Ezek koziil In-
tdzettinkben a tdrteneti tdrkdpekre, az irdsos dokumentumokra, a ldgi- ds
miiholdfelvdtelekre, valamint a t6jban lak6k emldkezetlre alapoz6 rdrrdnet-
ir6s jellemz6, melynek idot6vja a ndh6ny dv ds a 200-250 6v kdzdtr vf,ltozik.
Meglepo, de mig a helytrirtdneti 6s a neprajzi kutat6k mdr hosszir dvtizedek
otavizsgiijik e korok esemdnyeit, ahazai botanikusok az 1990-es dvek kci-
zepeig csak ritk6n tanulm6nyoztbk a veget6ci6tcirtdnet utols6 lvszdzadait,
dvtizedeit (sajnos csup6n ritka kivdtelt jelentenek Rapaics, Hargitai, Zolyomi
ds Majer tanulm6nyai, kcinyvei). Az 1950-60-as dvekben , a tilji l6ptdkri vege-
t6ci6kutat6s hazai fdnykor6ban, szinte fel sem mertilt az lvszttzados id6t6vri
veget6ci6dinamika kutat6sa, mert a vizsg|lt,,szentdlyek" n6vdnyzet6t 6llan-
d6nak 6s ember Sltal nem 6talakitottnak tekintett6k.

Az 1990-es dvek krizdps6 harmadSban azonban,,hinelen", egym6st6l ftig-
getlentil tobb hazai mtihelyben is megindult a tdjtdrrdneti kutatiis (Sopron,
Pdcs, Kaposvttr, Y6crit6t, kds6bb m5shol is). Az 1992-93 kori.il megindul6
kutatdsokr6l hamarosan megjelentek az elso esettanulm6nyok, majd az elso
m6dszertani ismertetok ill. szintdzisek is (intdzettinkben: Molnar 1996a, Mol-
ndr 1997b, Moln6r 1998b, Molniir ds Kun 2000). M6ra igen sokfele terepi
kutat6snak v6lt rdszdvd a tdrtdneti adatok drtdkeldse. ezfital intdzettinkben is
tdbb 6tfog6bb (vagy csak saikebb ir6nyults6gir) t6jtortdneti rekonstrukci6 szii-
letett az elmrilt dvekben (Tiszantul: Molnar 1996a, b, c, Moln6r 1997a, b, c,
Molnar ds Bir6 1997, Molnitr ds Botta-Duk6t 1998, K6sa et al. 1998, Moln6r
1998a, c, Moln6r 1999b, Bir6 2000b, Fr6ter et aI.2000, Molnar 6s Borhidi
2002, Duna-Tisza koze: Bir6 ds Moln6r 1998, Moln6r 1998b, Moln6r et al.
1998, Moln6r 1999b, Bir6 2000a, Csecserits ds Rddei 2001; Koz6phegysdgek:
Rddeiet al. 1998, Brilcjni2000). A tcirtdnetitdrk6pekre alapozott r<ivid t6jtortd-
neti elemzds szerepelt a Duna-Tiszakoze aktu6lis 616hely+erkdpezdse program
(D-TMap) protokollj6ban is (Molnar 6s Vajda 2000). E m6dszer tov6bbfejlesz-
tett viitozata a Nemzeti Biodiverzit6s-monitoroz6 Rendszer dl6helv-
tdrkdpezdsi m6dszertan6ban is szerepel.
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A t6jtrirtdneti adatok azrmutatlik meg, hogy avizsg5'lt tertilet ndvdnyzete

ds a novdnyzetre hat6 tenyezok hogyan villtonak (vagy maradtak 6lland6ak)

az elmrilt id6szakokban. Kideriilhet pdld5ul, hogy a ma megszokott6l igen

elt6ro m6don hasm6ltak egyes tertileteket (pl. hegyviddki erdeinkben rend-

szeresen birk6t, alloldi zsomb6kosainkban marh6t legeltettek, homoki tol-
gyeseinket olykor l5-20 6vente sarjanatt|k). M6sok voltak az dlettelen kcir-

nyezeti feltdtelek (pl. rendszeresen j5rta aziwiz a mai cick6r6s szikes pusz-

t6t, nem boritotta fut6homokretega buckakdzi rdti talaj felszindt); vagy dp-
pen m6s volt a vizsg6lt teriilet t6ji kornyezete (pl. teljesen f6tlan t6jban folyt

a ma erd6kkel ovezett foly6viz, a szikespuszritkat hatalmas kiterjed6sti
l6szpuszt6k <jveztdk).

Kideriilhet, hogy az id6ig 6sinek, term6szetkozelinek gondolt ndvdnyzeti
foltok m6sodlagosak, azaz egy igen leromlott 6llapotb6l regener6l6dva kap-

t6k mai jellegtiket (pl. egykor f6tlan, agyonlegeltetett, ma bor6k6s-ny6rf6s
termdszetkozeli homok gyep).

Mindezek k6t fontos dolgot is jelenthetnek: egyrdszt, hogy nem feltdtle-
niil a maihoz hasonl6an ndzetl ki a t6j term6szetes 6llapot6ban (zartabb,

nyiltabb volt a ndvdnyzet, m6s fajok voltak a gyakoribbak stb.), azaz e t6ia-
ink nem ,,6sdllapotban" vannak. M6srdsa, hogy a leromlott 6llapotir thiresz-
leteink gyakran komoly ongy6gyit6 kdpess6ggel rendelkeznek, teh6t a
trilhaszn6lat abbamarad6s6t, a term6szetesebb vizhintarths, vadl6tsz6m stb.
helyre6llit6s6t kdvet6en 6llapotuk ds dinamik6juk egyre termdszetesebbd
vdlhat (ebb6l krivetkezik, hogy a term6szetvddelemnek nem szabad feladnia
e teriileteker azzal, hogy: tonkrementek). M6skor viszont 6ppen a leromlott-
nak, m6sodlagosnak tekintett foltokr6l der{il ki, hogy mai 6llapotuk igen 6si
jellegeket mutat (pl. egyes padk6s-tirmcis szikeseink).

,,Termdszetkcizeli" szent6lyeink kutat6sa sor6n nem ritkhn az dertil ki,
hogy b6r ncivdnyzettik a mriltban is ,,term6szetkdzeli", de a mait6l l6nyege-
sen elt6r6 fajk6szletii ds mint6zatir volt (pl. egy ma z6rt melegkedvel6 t6l-
gyes egykor kUlterjesen legeltetett bokorerd6 volt; egy fajgazdag szryepprdt
l6prer, a mai ligetes sziki tolgyes pedig egykor firteri ligeterd6; iirmcis puszta

ds pozsg6s zshzsits mozaikja 70 dve mocs6r 6s tide l6prdt volt).
Megismerve a novdnyzet mai 6s mriltbeli |llapotftt (vagy ak6r tobbfele

mriltbeli 6llapot6t is), kovetkeztethetiink a kiilonb6z6 veget6ci6dinamikai
folyamatok sebessdgdre is. P6ld6ul tudatosulhat benntink, hogy a ma esetleg
vtitozatlannak l6tsz6 nrivdnyzetben hosszri tilvt v|,ltozitsok tcirtdnnek, me-
lyeket csak kell6en hossaira tervezett megfigyelds- vary kisdrletsorozattal
vizs96lhatunk.

A veget6ci6 dinamik6j6t finomabb felbont6sban vizsgtio tortdneti re-

konstrukci6k fontos eleme a tal6lt kisdrlet, amikor is a vizsg5lt objektumok
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rdszletes tdrtdneti rekonstrukci6j6nak elvegzdse ut6n dlesirett kdrddsek meg-
v6laszol6s6ra nyilik lehet6s6g. Pdld6ul a mfiltban ds a jelenben is azonos t6ji
kdrnyezetu, azonos thjhasznillaui, azonos term6helyti, de ktilcinboz6 koru
parlagok vizsgdlala alapjdn kimutattuk, hogy a hegyl6bon, lcisz alapk6zeten,
illetve a kiskuns6gi homokon ldv<i parlagokon sokkal gyorsabbak a regene-
r5ci6s folyamatok, mint a tisz6ntrili szikespuszt6k lcisz alapklzetii magaslata-
in ldv6 parlagokon. Hasonl6kdpp tal6lt kisdrletekkel v6lhat ponrosabban
becstilhet6vd a ktilcjnfele termdszetvddelmi kezeldsek (legeltetds, kasz6l6s,
be- nem-avatkozds) 30-50 6ves hat6sa is (addig, amig nincsenek errol hosszri
t6vri adatsoraink).

Ahazai t6j jelendnek jobb megdrt6sdhez nagy sztiks6g lenne egy orsz6gos
6tfog6 t6jtortdneti szintezis elkdszitdsdre, de ehhez egyel6re mdg tril kevds a
rendelkezdsre 6116 esettanulm6ny. Ennek f6 oka, hogy sok id6t igdnylo, apr6-
ldkos munka sztiksdges a kell6 mennyisdgri tdrtdneti adat feldolgozSsilhoz, a
tdrtdneti t6rkdpek alapjtn a teljes orszitg teriilete mfltbeli nov6nyzeti mint6-
zat{nak ds ncivdnyzetStalakul6s6nak megraj zolilsithoz. Pedig ezen adatok
n61kii1 a magyar t6j fejl6ddsdt bemutat6 - els6sorban tortdneti, fcildrajzi 6s
ndprqzi - munk6k botanikai fejezetei tov6bbra is igen hi6nyosak maradnak.
Az aldbbiakban bemutatunk a tiihasznfiat-trirtdneti el emzdsekre vonatkoz6
kdt rovid pdld6t.

A kiskunsigi homoki tdjak ttirt6nete az elmrilt 200 6vben

A buck6sok tcirt6netdt - a rt$haszn6lat m6dja, a homokmozg6s
er6ssdge, a f6sit6s mdrtdke ds a ndvdnyzet fitalakitons6ga alapj6n -

ndgy l6nye gesen ki.ikinboz6 id6szakra oszthatj uk.
A killterles legeltetes korszaka (a kdzepkortdl a 19. szazod kdzepd-

g) Az- erd6irt6sok, a sz6nt6mrivel6s ds a szilaj legelteto 6llattart6s
kdvetkeztdben a tordk h6dolts6g ut6nra a Duna-Tisza kozi t6j, mint
,,kcizponti, erd6tlen sivatag" meghathrozo k6pdvd a trillegeltetett vagy
siv6r, ndvdnyzet ndlkiili homokbuck6k v61tak. A helyenkdnti teljes
f6tlans6g, s ezzel osszeftiggdsben a szdl akad6lytalan fuj6sa miatt a 18.
szazadra a homok nagy tertileteken lendtilt mozghsba, ezerr a
homoksiv6nyok terjedesenek meg6llitdsa a 19, szinadra krizponti kdr-
ddssd v61t. A fasit6s azonban nehezen indult, es az 7860-as dvekig
csak kis ter{ileteket 6rintett (f6leg fekete (csomoros) ny6rt iiltettek).

A tanyast gazdalkodas korszaka (a 19. szazad kc)zepdtril az 1940-es
evektg) 'A l9 szazad mdsodik feldben, a t6j fjrandpeseddse ds a pusz-
t6k feloszt6sa kovetkeztdben, egyre nagyobb tertiletek kertiltek mezo-
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gazdasdgi mtivel6s a16. A szdntok kiterjeddse az 1789-beni 26.5 0/o-161,

1935-re m6r 58.9 oh-ra nott. A szelidebb homokbuckitkon vitdgz6

szolo- ds kertkultrira alakult ki. P6rhuzamosan a homoki sztyepprdtek
kiterjed6se drasztikusan lecsokkent (m6ra alig ndh6ny hekt6rnyi ma-
radt). A sztirkemarhatart6s helyett a kisparaszti juhlegeltetds v5lt ural-
kod6v6. E korban a f6sit6s fjabb lendtiletet vesz, ekkor m6r egyre
tdbbfeld (sokszor tulzdsba vive) pr6b6lkoznak ak6ccal, 6ltal6ban siker-
rel. Mindezen beavatkoz6sok ellendre a 20. szhzad kdzepdig a nyilt
homokbuck6sok csak teriiletileg cs<ikkentek, a gyepek nyilts6ga alig
viilozott, hiszen a buck6sokban a fohasznfiati m6d a kiilterjes legelte-
tds maradt.

A homokfasitasok korszaka (az 1950-es evektril az 1980-as evek
elejery) ' Az 1950-es dvekben a tanyavil6g felsz6mol6s6ra tett torekv6-
sekkel fokozatosan szorul vissza a kisparaszi gazd6lkod6si forma,
terjed a nagytizemi sz6l6termel6s. 1947-tol kap nagyobb lendiiletet a
fut6homok fasit6sa, most m6r nagyrdszt fekete (ds erdei) feny6vel. A
I{6ts6g erd6siiltsdge a 18. szdzad v6gi 4.5 oh-rol 14 o/o-ra n6. A 60-as
dvekt6l azonban a gyepek folyamatos zSr6ddsitnak lehettink tanrii,
egyrdszt a kisparasai legeltet6 6llattart6s 6s az ezzel egyiitt j6r6 tipr6s
tov6bbi csrikkendse, mdsrdszt az erd5k, mint szdlfog6k, ar6ny6nak n6-
vekeddse miatt (a katonai tevdkenys6g azonban mdg jelentos). A csa-
torn6z6sok hat6s6ra igen jelent6s mennyisdgti buckaktizi mocs6r 6s l5p
tunt el.

Az ut6bh 20 dv tdrtdnlsez.' Ebben a korszakban a ndv6nyzeti v6lto-
z6sok f6 okoz6i az idojdrisi v6ltoz6sok, a ralalvizszint mozg6sa 6s a
t6rsadalmi 6ta1akul6s. 1981 ds 1993 koz<itt 16.1 oh-kal cscikkent a csa-
pad6k 6vi 6tlaga. A p6rhuzamosan megfigyelheto talajvizszint-
stillyedds mdrt6ke 6tlagosan 1.7 mdter volt (okok: dghajlati asz|ly, 16-
teg- 6s talajviz kiemelds, vizrendezds, fiildhaszn6lati v6ltoz6sok,
szdnhidrogdn-termelds). Az ut6bbi 6vek tcjbbletcsapad6ka (1997-t6l)

miatt e folyamatok rdszben visszafordul6ban vannak. Rdszben a ked-
vezotlen id6j6r6s, rdszben a magyar t6rsadalom 6talakul6sa mian az
1980-as 6vek v6ge 6ta egyre t6bb sz5nt6- 6s szolotertiletet hagynak
fel. A parlagokon hol lassabb, hol gyorsabb regener6ci6s folyamatok
indultak el. A Kiskuns6g utols6 mozg6 buck6i ebben a korszakban (a

80-as dvek kdzepdn) kot6dtek meg.
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A Szentgrili Tiszafds riivid erddtdrtdnete

Szentg6l legrdgebbi telepiildseink egyike, kcirnydke 16916l fogva
Iakott helynek tekinthet6. Mdg ma is az egyik legnagyobb kdzsdgha-
t6rral rendelkezik a Bakonyban, ami rdgebben mdg kiterjedtebb volt. E
teriiletet egykor csaknem teljesen erd6k boritotthk. Ezen erd6k k<iztil a
tiszaf6s teriiletek tdrt6netdt irodalmi, lev6lt6ri, valamint iizemtervi
adatok segitsdgdvel vizsg6ltuk (Brtl<tni ds Kir6ly 1999).

Az erd6k sors6nak alakul6s6t avadhszat 6s a vad6llom6ny nagysS-
g6nak, az erdei legeltetdsnek ds a fahaszn6latoknak az alakulilsahat|-
rona meg legink6bb. Az elmrilt mintegy 200-250 6v t6jtdrtdnetdt k6t
elt6r6 idoszakra oszthatjuk. A kdt id6szakban alkalmazott erd6haszn6-
lati m6dok kcjzrjtti ktilonbsdgek az erdok szerkezetdben (ds kevdsbd
kimutathat6an a fili dsszetdteldben) jelent6s eltdrdseket okoztak.
Mindezek megmutatkoztak a teriileten tal6lhat6 tiszafa popul6ci6 m6-
retdnek alakul6s6ban is.

A XIX. szhzad vdgdig a szabLlyozatlan fahaszn6latok ds a nagy-
m6rtdkri erdei legeltetds jellemeae a 6j hasznfllari.t. Ezek egyiittesen
aa eredmdnyeztek, hogy a teriileten tal6lhat6, egydbkdnt tcibbnyire
z6rt erdok ritk6ss6, ligetessd v6ltak. Az itlagos teriiletar6nyos zdr6d6s
biikkdscik eset6n ez mintegy 55o/o, a tdlgyesekndl alig 32% volt. Az
erd6k k6pe v6ltozatos: tiszt6sok, fiatalos foltok ds - gyakran 1-2 m
magass6gban megcsonkitott - hagy6sf6k v6ltogatt6k egym6st. Tiszafa
sz6rtan, a main6l kisebb szhmban fordulhatott el6.

A XX. szhzad elejdt6l az erdogazd6lkod6sban gyokeres fordulat
kcjvetkezett be. Ez fokozatosan az erdok z6r6dds6hoz ds az 6llom6ny-
szerkezet egyszerusod6sdhez vezetett. A Iiszafa 6llomany nagys6ga
eleinte rohamosan n6tt, majd az erdbk egyre er6teljesebb zar6dilshval
6s a nagyvad visszatelepiilds6vel szoros kapcsolatban 6lland6sult, k6-
sobb cscikkendsnek indult. A kor6bbi hasznillati m6dok nyomai azon-
ban sokfeld m6g fellelhetSk. Sok a sarj eredeti es I vagy nagy koron6-
jt, ligetes erd6ben n6tt faegyed.

Ism6telt felm6r6sek

lsm6telt, 6lland6 kvadr6tokon vegzell megfigyeldsek, illetve kis6rletek
eredmdnyeinek snikdben gyakorta ny0lunk r6gi botanikai adatokhoz. Megis-
mdtelve az egykori adatgyrijtdsekel, azt varjuk, hogy bepillant6st nyertink a
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ndvdnyzet tobb dvtizedes dinamik6jftba. Az ismdtelt felmdrdsek elvdgzdsdre az
ad m6dot, hogy a kor6bbi (gyakran t<ibb dvtizede tcirt6nt) vizsg6latok helyszi-
nei jelent6s rdszben ismertek. El6nyt jelent az ismdtldsek sor6n, ha a felv6telt
az els6 felmdrds szerzoje ismdtli meg, vagy ha az eredm6nyek drtelmezds6ben
rdsa tud venni, mert ezen esetekben olyan viitoz6sok is dokument6lhat6v6
v6lnak, amelyek pusztan az adarok alapjan nem lenndnek azok (terepnapl6
jegy zetei, fennmaradt fdnykdpek, rekonstru6lt emldkek stb. ).

Az ism6telt veget6ci6felmdrdsek f6bb tipusai, m6dozatai az alilbbiak:

- ism6telt veget6ci6tdrkdpek (pl. Visegrddi-hegys6g, Szoke-forr6s vdl-
gye: Borhidi et al. 1984, Bal6ta-16: Borhidi et al. 1991, kardosktiti Fe-
h6r-t6: Moln6r 1997):

- ismdtelt ndvdnyt6rsul6stani felvdtelek vagy felvdtelsorozatok (pl. er-
dokben: Horv6th ds Csontos 1992, sziklagyepekben: Tdrdk et al.
1994, Tcirrik 6s Z6lyomi 1998, Borhidi ds mtsai 2001,lilprdtekben:
Ruprecht 6s Botta-Duk6t, 1999, valamint Moln6r ds mtsai 1989-1999
kezirar,l6perd6kben: Moln6r et al. 1998);

- ismdtelt fajlist6k (pl. T6tkoml6s-Pitvaros: Moln6r 1996, Tiszadob:
MolnSr 1996).

A leggyakoribb esetben sz6rv6nyos megfigyeldsek sor6n m5r felismert
v6ltoz6sok objektivebb, szftmszerisitett dokument6l6sa a f6 eredmdny. A
ktil6nbdz6 alapkdzetri sziklagyepekben vdgzett ismdtelt felmdrdsek sordn
pdld6ul adatokkal t6masZott6k al6 gyepjeinkben az elmflt dvtizedek sor6n
6ltal6nosan megfigyelhet6 gyomosoddst, a gyepek jellegteleneddsdt, azaz a
rokon t6rsul6sok hasonl6s6g6nak ndvekeddsdt (Tor<tk et al. 1994, Trjrdk 6s
Z6lyomi 1998). Az erdei vad6llom6ny hat6sak6nt dokument6lt6k a Visegr6-
di-hegysdgben a csupasz aljnrivdnyzetri (nudum) erd6k gyakoris6g6nak meg-
noveked6sdt (Horv6th ds Csontos 1992), a kardoskriti Feh6r-t6ban pedig a
ki sz5rad6s okozta minthzal 6trendez6dd st ( Mo ln6r 1 9 9 8 ).

Voltak azonban olyan esetek is, amikor nyilvanval6 v6ltoz6sokat sem sike-
rtilt kimutatnunk az ismdtelt felrndrds segitsdgdvel, mint pdld6ul a Duna-Tisza
kcizi l6perd6k esetdben (Moln6r et al. 1998). Ennek fd oka az lehetett, hogy a
felvdtelek helye nem volt kell6 mdrtdkben visszakeresheto (a l6perd6k kdzepe
tov6bbra is vizb6 maradt, de e bels6 mag cisszeszfikUlds6t nem lehetett kimdrni,
igy a felvdtelek nem pontosan azonos helyszineken k6szi.iltek).

A legizgalmasabbak talin azok a felmdrdsek, melyek kor6bban nem tuda-
tosult vdltoz6sokra deritenek fdnyt. Szakmai kdrcikben p6ld6ul elterjedt nd-
zet, miszerint a dolomit sziklagyepek a legink6bb 6lland6 dsszetdteluek,
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kevdsbd drzdkenyek a bolygat6sra. Az ismdtelt felm6rdsek azt a vhratlan
eredmdnyt hoztitk, hogy a gyepek borit6sa, zdlrtsilga alapvet6 a gyepek sta-
bilit6s6nak biztosit6s6ban, nevezetesen a zhrl dolomit ds mdszko alapk6zetri
gyept6rsuldsok bizonyultak a legink6bb 6lland6 fajrisszetdteltieknek, mig a
nyilt tipusok, beledrtve a nyilt dolomit sziklagyepet is, er6sen gyomosodtak
(Tdr6k ds Z6lyomi 1998).

Borhidi ds munkat6rsai ddl-dundntrili mintateriiletek 6lland6 kvadr6tos
mintavdtelezdse alapj6n vizsgiitirk a veget6ci6s 6llom6nyok vSltoz6sait kti-
l6nbcjz6 id6tartamban. Az elemzesek alapj6n kimutatt6k, hogy a sziklagyep-
ben (ndgy 6ves id6szak sor6n) cjsszborit6s-csrjkkends k<ivetkezett be, amely
az dvel6k visszahriz6d6s6val 6s az egydves fajok dominanci6j6nak ndvekedd-
sdvel j6rt egytitt (therofitiz6ci6, Borhidi et al. 2001 ). D61i kitettsdgri olaszrdl-
gyesben 40 6wel kor6bban kdsztilt c<inol6giai mint6kkal cisszevetve a cser-
jdk, de ki.il<jnrisen a li6nok dominanci6j6nak megncjvekeddsdt talillthk
(lianizhcio). Az 6kol6giai indik6torsz6mok alapj6n elv6gezve a kidrtdkeldst,
a szdrazsitgliir6, fdny- 6s melegkedvel6 csoportok el6retcirdsdt, illetve az
ellentdtes ig6nyriek visszahriz6d6s6t detekt6lt6k. Mindezeket a v6ltoz6sokat a
vtl|gszerte Iapasztalt felmelegedds ds az ennek nyom6n kialakul6 helyi
szdrazodis kcjvetkezmdnydnek tartottrik.

A Sopron melletti Kist6malmi-lSprdt esetdben az elmrilt 10 6vben megfi-
gyelt igen jelent6s diverzit6s csdkkendst - mint 6ltal ban m6shol is - a bo-
tanikusok a lilpret kisz6rad6s6nak rov6s6ra irt6k. Az 1989-ben kdszitett
transzszekt 1995 6s 1999-beli megism6tldse azonban bizonyitotta, hogy nem
a kiszttradhs, hanem a kasz6l6s elmarad6sa miatt bekdvetkezett jelent6s avar
felhalmoz6d6s vezetett a ritk6bb fajok visszaszorulilsiiltoz. illetve eltundsd-
hez (Moln6r et al. 1989-90).

A kardoskriti F'eh6r-t6 1962-63-as (Bodrogkdzy Gy.), 1995-os, 1997-es,
2000-es 6s 2001-es ism6telt veget6ci6terkdpez6se kimutatta, hogy a t6 kisz6-
rad6sa 6s az ezr k<jvet6 vizben gazdag id6szak okozra novdnyzeti v6ltoz6sok
ldnyegesen eltdrnek az amfigy hasonl6 Duna-siki szikes tavak viitoz6sait6l
p6ld6ul abban, hogy a szaraz idoszakban azsi6ka nem terjeszkedett a t6 bel-
seje fele, a bovizi id6szakban azonban robban6sszenien felszaporodott
(Moln6r 1997).

Ruprecht Eszter ds Botta-Dukit Zoltdn kdzds dolgozatukban egy erddlyi
l6prdten ndgy ktilonbciz6 idopontban k6sziilt conol6giai felvdteleket hasonli-
tottak cissze. A vizsg6lt idSszak 40 6vet 6lel fel. Annak ellen6re, hogy a fel-
vdtelek nem 6lland6 kvadrdtokban kdsztiltek, ki tudt6k mutatni, hogy a nci-
vdnytSrsul6sok hogyan reag5lnak n6h6ny dves kds6ssel a csapaddkban gaz-
dag, i I letve az aszLly os peri6dusokra ( Ruprecht 6s Botta-Dukht 1 999 a).
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A vegetici6 hosszri thvfivflltozisa egy iide Lipr6ten: id6jdrds 6s
vegetdci6 kapcsolata

A KolozsvSr kozel6ben fekv6 Malom volgy iide l6prdtjein (Carici
flavae-Eriophoretum latifolii) elso izben 5o6 Rezs6 k6szitett conol6-
giai felvdteleket 1940-es dvekben (5o6 1949). Ea kovet6en kdt id6-
pontb6l (1956 6s 1962) |l\tak rendelkezdsre irodalmi adatok (Pop et
aL.1962), vdgtil 1998-ban Ruprecht Eszter kdszitett itt felvdteleket.

A ndgy kiildnbrizo id6pontb6l szhrmaz6 felvdtelek osszehasonlit6sa
soran azt vizsgdltuk, hogyan v|ltozott a talaj vizell6totts6ga ds kemha-
t6sa. Mivel a kor6bbi id6pontokb6l nem 6lltak rendelkezdsre adatok, a
ndvdnyfajok viz es talajreakci6 indik6tor drtdkeit haszndltuk az elem-
z6s sor6n. A Pr6csdnyi (1995) 6ltal javasolt koncentr6ci6elemzdst al-
kalmaztuk.

1940-ben a n6vdnyzet jo vizellirtotts6got ds magas pH drtdkeket
jelez (ld. 4. i$ra). 1956-ra a t6rsul6s fajosszetdtele l6nyegesen megv6l-
tozlk: a nov6nyzet szhrazabb 6s savanyribb 6l6helyet jelez. 1956 ds
1961 kcjzcjtt a vSltozits nem jelent6s (tal6n, merr ez a legrdvidebb ido-
szak, csak 5 6ves), de a t6rsul6s kompozici6ja kissd eltol6dik a nedve-
sebb ir6nyba. V6giil 1962 es 1998 ktjzcjtt a t6rsul6s kisse nedvesebb 6s
ldnyegesen higosabb irhnyba tol6dott el.

A nedvessdg drtdkek villtozdsai dsszefiiggdsbe hozhat6k az 6ves
csapaddk adatokkal (5. 6bra), ha figyelembe vessztik, hogy a megv6l-
tozott csapaddk viszonyokra a ndv6nyzet csak ndh6ny (4-5) dves k6-
sdssel reag6l. Val6szintileg az 1948 6s 1952 kdz6tti szbraz peri6dus
hat6sa eszlelhet6 az 1956-os novdnyzeti adatokban, mig a 1952 6s
1955 kdzrjtti nedves idojdr6s hatiisa csak kds6bb, 1962-benjelentke-
zrk. Az 1970-es ds 80-as 6vek nedves id6j6r6sa mutatkozik meg az
1998-as novdnyzeti adatokban, amelyeket nem befoly6solt mdg az
el6z6 ndh6ny ev asz|lyos id6j6r6sa.

A talaj kdmhat6s6n ak v |ltozdsa val 6 szinule g a v izellStotts 69 v6lto -

zits1,nak kcjvetkezmdnye. A ldpokat ugyanis meszes forrhsv iz tSplfija.
Szhraz id6szakban, amikor a forr6sok vizhozama csdkken, megn6 a
semleges pH drt6kri es6viz relativ fontoss6ga, megkezdodik a Ca io-
nok kimos6d6sa a talajb6l, igy a talaj pII-ja csokken.

Vizsg6latunk kimutatta, hogy a lSprdtek ncivdnyzete k6sleltewe
ugyan, de j6l kriveti a komyezetviitoztsait valamint, hogy az indik6-
torszdmok alkalmazSs|val ezek a villtozdsok i6l sz6mszeriisithet5k
(Ruprecht ds Botta-Duk6t I 999a,b).
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1956-> 161

4 abra A novenyzet altal Jelzett vizellatotBeg es talaJkemhatas valtozasa - (Mrvel a modszer
nem abszolut skalat, csak relativ ertekeket ad meg, a tengelyeken nem tr.intettfk fel a sziimerteke-
ket)
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5 abra Eves csapadek 6rtekek 1948 es 1996 kozdtt a kolozsvdn meteorologlar allomas adatar
alapJan Jelmagyarazat I eves csapad€k, 2 atlagos eves csapadek a vlzsgalt rd6szakban,
3 mozg,6 atlagolassal stmitott eves csapadek adatok
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Az ismdtelt felmdr6sek elvdgzdsdnek legfontosabb akad6lya, hogy a
mirltbeli adatok nem kell6 m6rt6kben lokahzilltak. Sajn6latos tapasztalar,
hogy e nehdzsdgb6l nem okulva, a mai adatgytijtesek lokalizillitsa is messze
elmarad a megkivdnhat6t6l, mikozben a hosszit t6vir vizsg6latok sz6ma sem
gyarapodott oly m6rtdkben, hogy abizonytalanabb, kevdsbd rdszletesen do-
kument6lt archiv adatoka ne lenndnk r6szorulva.

A kor6bbi. sokszor tdbb dvtizedes mtltri felvdtelek ismdtelt
mintavdtelezdse nemcsak a hosszri ti::f viitozirsok nyomon kdvetdsdre al-
kalmas, hanem tcjbb esetben publik6latlan adatok kcizkinccs6 tdtel6t eredm6-
nyeztdk. igy tdrtdnt peld6ul Z6lyomi 1930-40-es dvekb6l szfrmazo mdszk6-
6s dolomit sziklagyep felv6telei (Torok ds Z6lyomi 1998), vagy Hor6nszky
es Szujk6-Lacza (1960-as dvekb6l szdrmazo) andezit sziklagyep ccinol6giai
mint6i (T<irok et al. 1994) esetdben. Ezek az ismdtelt vizsg6latok ktilcinosen a
termdszetvddelemi szempontb6l kiemelked6 drtdket kdpvisel6 veget6ci6tipu-
sok esetdben, mint pl. a sziklagyepek vagy a homokpusztagyepek 6llapot-
roml6s6ra, elgyomosodLs6ra, az invdziv fajok tdrnyerdsdre hivt6k fel a fi-
gyelmet, igy az eredmdnyek krjzvetleniil hasznosithat6v6 v6ltak a termdszet-
vddelem szhmira.
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