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1. Bevezetés és célkitűzések 
 

Magyarország szárazgyep vegetációja fő vonalait tekintve feltártnak tekinthető, de a 
területi egyenetlenségek szembetűnőek. A gyepek földrajzi tájak közötti, ill. a tájakon 
belüli, finomléptékű különbségei még alig ismertek. Az alföldi homokpuszták és néhány 
középhegységi terület (pl. Budai-hegység, Pilis, Bükk) gyepjei elég jól dokumentáltak, 
míg más területek száraz- és sziklagyepjeivel csak érintőlegesen foglalkoztak. Ilyen 
terület a Bakony-vidék is. Fekete Gábor, munkásságának köszönhetően a táj egyes 
erdőtársulásainak leírása, vegetációs növényföldrajzának alapvetése már a hazai 
vegetációkutatás legintenzívebb időszakában elkészült. A térség szárazgyepjei Soó Rezső 
korai dolgozatain túl érintőlegesen megjelennek Zólyomi Bálint, Borhidi Attila 
alapvetéseiben. Részletesebben azonban csak Debreczy Zsolt tanulmányozza 
Balatonfüred feletti hegyeken a Balaton-felvidék xerotherm gyepjeit. Újabban Kovács J. 
Attila tudósít a Déli-Bakony vegetációjáról. Ezek és a más dolgozatok azonban mind 
szórványos, ill. lokális információk, nem tükrözik a szárazgyepek tájon belüli 
sokféleségét. 

A Dunántúli-középhegységben a Bakony-vidéken, ezen belül is a Keleti- és Déli-
Bakonyban találhatók a legnagyobb kiterjedésben sztyepjellegű szárazgyepek és 
sziklagyepek, továbbá a félszárazgyepek és homoki gyepek kiterjedése is figyelemre 
méltó középhegységi viszonylatban. A térség szárazgyep-társulásai a hazai 
fitoszociológiai dolgozatokban, és adatbázisokban alulreprezentáltak. 

Munkám fő célja: a Bakony-vidék Festuco-Brometea és Koelerio-Corynephoretea 
osztályokba tartozó, természetközeli szárazgyepjeinek dokumentálása, osztályozása és a 
típusok leírása, az elkülönített asszociációk Bakony-vidéki elterjedésének megállapítása 
és térképi ábrázolása. 

Vizsgáltam, hogy a Bakony-vidéki szárazgyep felvételek CEU negyedkvadrátok 
szintjén történő összevonását követően, a fajok és néhány negyedkvadrát szinten 
leképezett makroklimatikus változó között kimutathatók-e szignifikáns kapcsolatok? 

Vizsgáltam, hogy a Dunántúli-középhegységből leírt dolomitgyep társulások (Seselio 
leucospermi-Festucetum pallentis, Stipo eriocauli-Festucetum pallentis, Chrysopogono-
Caricetum humilis, Festuco pallenti-Brometum pannonici, Cariceto humilis-Artemisietum 
albae) eredeti felvételei és a területen felvett saját felvételeim miként rendeződnek az 
osztályozások során, elkülöníthetők-e, ill. valóban e fő típusokba sorolhatók-e az 
asszociációk? 

Vizsgáltam, hogy az elkülönített dolomitgyep asszociációk állományainak tájak 
(Keszthelyi-hegységtől a Budai-hegységig) szintjén történő összevonását követően, a 
fajösszetétel és a taxonok relatív gyakorisága alapján kimutathatók-e a tájak 
növényföldrajzi adottságainak különbségei. 

A dolomitgyep asszociációk Bakony-vidéki felvételeinek tájegységenként összevont 
mintái alapján kimutatható-e valamilyen geográfiai meghatározottság, azaz kimutathatók-
e szubrégióhoz köthető, speciális vonásokkal jellemezhető altípusok? 
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A vizsgált vegetációtípusok regionális altípusainak (~földrajzi rassz), elkülönítésében 
meghatározó, növényföldrajzilag jelentős differenciális fajok elterjedésének térképi 
ábrázolása (a felvételi mátrix, továbbá herbáriumi /BP/ és saját adatok alapján). 
 

2. Anyag és módszer 
 

A Bakony-vidék a Dunántúli-középhegység legnagyobb kiterjedésű középtája, a 
szárazgyep felvételezések ennek csaknem teljes területére kiterjedtek. Kivételt jelentett a 
geológiailag is élesen elkülönülő, jelentősen átalakított vegetációjú Pannonhalmi-
dombság (Sokoró), mellyel sziklai és egyéb természetközeli, nyílt gyepek hiánya miatt a 
dolgozat nem foglalkozik. Alább a vizsgált tájak elnevezése MOLNÁR et al. (2008) 
„vegetációs középtáj” /lanscape region/ kategóriáit követi, kis kiegészítéssel: Keszthelyi-
hegység, Balaton-felvidék /beleértve a bazalt tanúhegyeket és a Tihanyi-félszigetet és 
tájföldrajzban Balatoni-Riviéra néven megkülönböztetett Balaton partközeli részeket/; 
Nyugati-Bakonyalja, Déli-Bakony, Belső-Bakony, Keleti-Bakony. A dolomitgyepekre 
nézve, összehasonlítási céllal a Dunántúli-középhegység más területein (Vértes, Gerecse, 
Pilis, Budai-hegység), ill. az Ausztriában, Alsó-Ausztria pannon vegetációjú 
dolomithegyein (Hainburgi hegyek) is felvételeztem állományokat. 

A mintavételezés fő szempontjai a következőkben foglalhatók össze: a) arányosság és 
megfelelő lefedettség; b) standard felvételezési metódus; c) a dolomitgyepek esetén 
külcsoportok bevonása. A felvételezést 1999–2010 között, kvadrátmódszerrel végeztem 
(nyílt gyepek és változó mértékben felnyíló érintkező szárazgyepek /„lejtősztyeprétek”/: 
2×2 m; félszárazgyepek: 4×4 m). A borításbecslés %-alapon történt (+ érték: 0,1 értékkel 
szerepelt az elemzések során). Állományonként átlagosan 3–5, a terepi felmérés során 
azonos típusnak látszó felvételt készítettem (össz. 1628 minta). A Bakony-vidék 
szárazgyepjeit 1409 saját felvétel alapján értékelem. A dolomitgyepek részletesebb 
értékelése 957 felvétel alapján történik, ebben a saját külcsoport mintákon túl a leírt 
asszociációk referenciafelvételei is szerepeltek (ZÓLYOMI felvételek COENODATREF 
adatbázisból, PENKSZA et al. 2002). 

A minták osztályozása többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával történt, a 
Bakony-vidékről származó 1409 felvételt tartalmazó mátrix osztályozását agglomeratív és 
divizív klasszifikációs eljárással is elvégeztem, a gyepekkel kapcsolatos állásfoglalásomat 
ezek eredményei alapján fogalmazom meg. A felvételek osztályozása a SYN-TAX 2000 
(PODANI 2001) programcsomag és a módosított TWINSPAN (ROLEČEK et al. 2009) 
segítségével történt. Az analízisek során a klaszterek optimális számának meghatározása 
az OptimClass (TICHÝ et al. 2010). Az osztályozási eljárásokkal elkülönített csoportok 
diagnosztikus, konstans és domináns fajainak meghatározásához a JUICE 7.0 szoftvert 
(TICHÝ 2002) használtam. A diagnosztikus fajok meghatározása phi koefficiensen alapuló 
fidelitás méréssel történt (TICHÝ & CHYTRÝ 2006). Bár a vizsgált Bakony-vidéki 
gyepmátrix, ökológiailag eléggé sokféle típust reprezentál, ezek a hűségértékek valójában 
erre az adatbázisra vonatkoztatható relatív preferencia értékeknek tekinthetők (BORHIDI 
ex verbis).  
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Az elkülönített vegetációs egységek ökológiai karakterének összehasonlítását a 
taxonok Pannon régióra módosított Ellenberg-féle indikátor értékei (BORHIDI 1993) 
segítségével végeztem. Az elkülönített gyepekre jellemző életforma, ill. 
flóraelemkategóriák spektrumának bemutatásához a fajok gyeptípusokon belül mutatott, 
relatív gyakoriságértékeit vettem alapul. Álláspontom szerint az elkülönített gyepek 
növényföldrajzi karakterére vonatkozóan a csoportgyakoriság alapon történő 
összehasonlítás objektívebb képet nyújt. 

A 957 felvételből álló dolomitgyep mátrix osztályozását követően, megállapítottam az 
asszociációként értékelt fő csoportokat, a fajok asszociációkra jellemző relatív 
gyakoriságát és asszociáció–faj korrelációs elemzéseket (Pearson-korreláció, p<0,05) 
végeztem. Az egy asszociációnak tekintett fő csoportokon belül a felvételeket táj szinten 
és CEU negyedkvadrát szinten történő összevonásokat követően értékeltem tovább. Az 
asszociációk és az egyes tájakra jellemző asszociáció állományok egymáshoz viszonyított 
helyzetének, távolságának megállapítása érdekében elvégeztem a különböző szinteken 
összevont minták sokdimenziós skálázását (MDS). Kanonikus korreszpondencia 
analízissel választ kerestem arra, hogy az asszociációk mely fontosabb háttérváltozók 
szerint rendeződnek, ill. kimutathatók-e az asszociációk különböző tájakra jellemző 
állományainak növényföldrajzi és ökológiai adottságokban megmutatkozó különbségei. 

Az elkülönített vegetációs egységek mintáit térképen is megjelenítem. A kimutatott 
típusok és az egyes fontos diagnosztikus fajok topográfiai egységekkel, ill. abiotikus 
háttérfaktorokkal (alapkőzet, makroklíma-adatok stb.) való kapcsolatának kimutatása 
korrelációvizsgálatok segítségével történt. A Bakony-vidék egyes vegetációs középtájaira 
korlátozódó, ill. súlypontosan azokban jellemzőbb elemek feltárása érdekében 
asszociációnként vizsgáltam a fajok relatív gyakoriságát a „landscape region” szinten 
összevont mintákban. 
 

3. Eredmények 
 

A Bakony-vidék jellemző szárazgyep társulásai 
A területen felvett 1409 saját felvétel osztályozása segítségével 16 szárazgyep 

asszociáció előfordulását állapítottam meg. Az osztályozott felvételi mátrixban néhány 
terepen felismerhető, de a régióban igen ritka szárazgyep típus nem szerepelt (pl. Stipa 
tirsa, Danthonia alpina gyepek, ill. jelen dolgozatban nem foglalkoztam a már hegyi 
rétek felé mutató, szárazgyep megjelenésű gyepekkel; pl. a Bakonyalja Nardus stricta–
Helictotrichon adsurgens–Festuca rubra gyepjei). 

Az elvégzett klasszifikációk alapján jól definiálható egységeknek mutatkoztak a 
mészkerülő homoki gyepek (Thymo angustifolii-Corynephoretum) és a mészkedvelő 
homokpusztagyepek (Festucetum vaginatae). Fenyőfő környékén kétségtelenül 
előfordulnak a Festuco vaginatae-Corynephoretum néven leírt nyílt homokpusztagyep 
foltok, ezek azonban jelenleg ritkák, feltehetően az elmúlt fél évszázad intenzív 
erdeifenyő telepítései következtében szorultak vissza állományaik.  

A sziklahasadékgyepek közül önálló, jól definiálható egységként jelentkeztek az Öreg-
Bakony egységesen szegényes mészkedvelő sziklahasadékgyepjei (Asplenio rutae-
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murariae-Melicetum ciliatae). A terület melegebb részterületeiről (pl. Balaton-felvidék, 
Déli-Bakony) származó sziklahasadékgyepek gyakran az állományokkal érintkező 
lejtősztyeprétek közé kerültek az osztályozások során. A sziklahasadékgyepek és a 
másodlagosan felnyíló lejtősztyepek elkülönítése – mivel ezek határai már terepen sem 
mindig világosak – a fajkészlet elemzése alapján meglehetősen problémás (gyakran 
folyamatosnak látszik az átmenet).  

A kis felvételszámmal reprezentált varjúhájas törmeléklejtő gyepek fajkészlet alapján 
történő elkülönülése bizonytalan, ezek elsősorban megjelenésük és dominanciatársulás 
jellegük (mindössze néhány, kőtörmeléken versenyképes állandó faj) alapján foghatók 
meg. A bazalthegyek aprótörmelékes kőzethalmain a Geranio rotundifolii-Sedetum albi, 
karbonátos üledékes kőzetek, többségében mesterséges kőzethalmain (szőlőkben, 
kőbányákban) az Alysso alyssoidis-Sedetum albi asszociációt azonosítottam.  

A Dunántúl több bazalthegyén (Csobánc, Szent György-hegy, Badacsony, Tátika), 
legtöbbször északias kitettségben, meredekebb lejtőkön, sziklákon fordul elő a hazánkban 
CSIKY (2003) által felismert, közép-európai elterjedésű Festuco pallentis-Aurinietum 
saxatilis asszociáció. E sziklagyep és sziklafal-vegetáció jelentős reliktumőrző szerepét a 
különböző szigethegyeken fennmaradt Cardaminopsis petraea, Saxifraga paniculata, 
Dianthus lumnitzeri, Hieracium wiesbaurianum populációk és hazai állományok speciális 
karakterét adó Galium austriacum bizonyítja. 

A dunántúli bazalthegyek xerotherm lejtősztyeprétjeit fontosnak tartom 
megkülönböztetni az erősen kárpáti karakterű Potentillo-Festucetum pseudo-dalmaticae 
gyepektől. Az állományokat jelenleg a nyugat-szlovákiai súlypontú Inulo oculi christi-
Festucetum pseudodalmaticae asszociáció alatt tárgyalom, az állományokat, erős 
szubmediterrán karakterükre alapozva, szubasszociáció rangon különböztetem meg 
(orlayetosum grandiflorae). Nem kizárt, hogy ezek, a Dunántúl bazalthegyein jellemző 
gyepek önálló asszociációként is értékelhetők, ennek bizonyítása a szilikát 
lejtősztyeprétek nagyobb földrajzi léptékben történő összehasonlítását kívánja meg.  

A félszárazgyepek Bakony-vidéki állományainak leggyakoribb domináns faja a 
Bromus erectus. A Brachypodium pinnatum gyepek itt ritkábbak, többnyire jobb állapotú, 
fajgazdag erdőssztyep élőhelymozaikokban, ill. jobb talajú (pl. löszös) felhagyott 
szőlőkben fordulnak elő. A két fő típus, a domináns faj által meghatározott eltérő 
gyepstruktúra miatt, mikroklimatikus szempontból is némileg különböző feltételeket 
biztosít; a Brachypodium pinnatum gyepek valamivel üdébbek, a Bromus erectus gyepek 
pedig már átmenetet jelentenek a keskenylevelű pázsitfüvek által meghatározott 
szerkezetű lejtősztyeprétek felé. A Bakony-vidéken gyakori Bromus erectus 
félszárazgyepek a Sanguisorbo minoris-Brometum erecti asszociációhoz tartoznak 
(ILLYÉS et al. 2009), erre a vegetációs egységre vonatkoznak a korábban, érvényes közlés 
nélkül említett nevek is: Lathyro pannonici-Brometum erecti, Potentillo arenariae-
Brometum erecti (ISÉPY 1998, KOVÁCS 2000). A Brachypodium pinnatum gyepek 
állományainak besorolása problémás, leginkább Alsó-Ausztia középhegységi 
dolomitterületeiről leírt Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati asszociációhoz állnak 
közel. A leggazdagabb erdőssztyep-gyepek többnyire Brachypodium pinnatum dominálta 
állományok, a Cirsium pannonicum, Danthonia alpina, Polygala major, Prunella 
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grandiflora, Crepis praemorsa többnyire ezekben fordul elő. Meg kell jegyezni, hogy 
léteznek átmeneti állományok a xerotherm lejtő- és plakorsztyeprétek, valamint alföldi 
súlypontú szárazgyepek felé (a táj délkeleti peremterületein a mezőföldi 
félszárazgyepekre jellemző vonások érzékelhetők). Előfordulnak továbbá ritka, a 
dolgozatban nem tárgyalt félszárazgyep típusok (Stipa tirsa, Danthonia alpina). 

A Bakony-vidék szárazgyepjeinek klasszifikációit értékelve, legnehezebben 
azonosítható egységeknek a karbonátos alapkőzetek, keskenylevelű pázsitfüvek (főleg: 
Festuca valesiaca agg., Stipa capillata, S. joannis) uralta szárazgyepjei bizonyultak. 
Ezeket a korábban jellemzően a Cleistogeni-Festucetum sulcatae asszociációval 
azonosított gyepeket, a nagyobb léptékű elemzések eredményeit figyelembe véve a 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, a Festucion valesiacae központi asszociációja 
alatt tárgyalom. Ez egy Közép-Európában általánosan elterjedt (meglehetősen széles 
értelemben használt) asszociáció, mely számos szárazgyep társulás leromlása útján 
kialakulhat. Az asszociációnevet több, az egyes klasszifikációk által elkülönített, de a 
különböző klasszifikációk eredményeit figyelembe véve meg nem erősített alegységre 
alkalmazom, e csoportokat asszociáció szint alatti egységekként értékelem. Kétségtelen, 
hogy e név alatt, így a domináns fajok tekintetében heterogén (Festuca valesiaca, Stipa 
spp., Bothriochloa stb.) egységgel dolgozom. Jelen álláspontom szerint, differenciális 
fajok hiányában e típusok legfeljebb szubasszociáció, vagy fácies rangon kezelendők. 
Kialakulásuk az asszociáción belüli ökológiai, szukcessziós / degradációs grádiens 
mentén megnyilvánuló differenciálódásként értelmezhető. 

A löszpusztagyepek, zárt homokpusztagyepek a Bakony-vidéken ritkák, állományaik 
többnyire szegényesek, ezeket a gyepeket a dolgozatban a hagyományosan használt 
asszociációnevek (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae, Astragalo austriaci-
Festucetum sulcatae) alatt említem. A területen jellemző marginális állományok, 
feltehetően az alacsony felvételszám miatt nem, vagy igen alacsony szinten különültek el 
a szilárd alapkőzeteken kialakuló zárt szárazgyepektől. 

A Bakony-vidéki szárazgyepek osztályozása arra is rámutat, hogy léteznek olyan 
speciális, leírt asszociációba be nem sorolható lokálvariánsok, melyek nagyobb 
felvételszám esetén akár önálló csoportot is képezhetnek, de lokális jellegük miatt új 
asszociáció, vagy szubasszociáció rangon való definiálásuk nem indokolt. Ezek 
megismerésre, jellemzésre érdemesek, de amennyiben célzott vizsgálatokkal sem 
találhatók közel álló, egy tájban törvényszerűen ismétlődő állományok, lehetőség szerint 
valamely asszociáció (pl. az állománnyal érintkező, azonosítható gyeptársulás) 
változataként kezelendők (lokálvariáns). 

A Bakony-vidéken nagy területeken elterjedt dolomitsziklagyepek és sziklafüves 
lejtősztyeprétek, valamennyi elvégzett klasszifikáció szerint magas szinten elválnak a 
többi szárazgyep csoporttól. Ezeket más dolomitterületekről (Dunántúli-középhegység 
egyéb területei: Vértes, Gerecse, Pilis, Budai-hegység; valamint: Hainburg környéki 
dolomithegyek) származó felvételekkel kiegészített mátrix alapján is értékeltem. 

A dolomitgyepek Dunántúli-középhegység léptékében elvégzett klasszifikációja négy 
jellemző dolomitgyep asszociáció létét (Seselio leucospermi-Festucetum pallentis, Stipo 
eriocauli-Festucetum pallentis, Chrysopogono-Caricetum humilis, Festuco pallenti-
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Brometum pannonici) igazolta. Több vizsgálat alapján is egyértelmű az igen elterjedt – a 
Bakony-vidéken nagy területeket borító – Stipa eriocaulis sziklagyepek átmeneti helyzete 
(fajkészlet, struktúra). 

CEU negyedkvadrátok szintjén összevont felvételek és néhány kvadrát szinten 
leképezett makroklimatikus változó között, korrelációvizsgálat segítségével egyes fajokra 
vonatkozóan szignifikáns kapcsolatokat találtam (az összes szignifikáns kapcsolat 642 
taxon és a 70 CEU negyedkvadrát viszonylatában az elemzett 8 makroklíma jellemzővel 
összesen 480 eset). A kimutatott kapcsolatok nem tekinthetők feltétlen ok-okozati 
viszonynak, hiszen fajok régión belüli korlátozott elterjedését nem csak a makroklíma 
határozhatja meg, a korrelációvizsgálat során is keletkezhetnek statisztikai műtermékek; 
pl. egy szűkebb elterjedésű alapkőzet-típushoz kötődő taxon, melynek az alapkőzet által 
korlátozott elterjedése, az e tekintetben egységes klímaparaméterekkel jellemezhető 
részterületen, klímaadatokkal kimutatható kapcsolatként is megjelenhet. A korrelációs 
eredmények közül ezért csak néhány, feltehetően nem műtermékként értékelhető, 
érdekesebb eredményt emelek ki, kiszűrve a szűk elterjedésű speciális alapkőzetek 
előfordulásához kötődő és a ritka, kevés kvadrátban megjelenő taxonokat. Ennek 
megfelelően nem térek ki a bazalthoz, meszes homokpusztákhoz kötődő fajok 
eredményeire. A dolomit azonban a Bakony-vidék több, eltérő makroklimatikus 
adottságokkal jellemezhető részterületén egyaránt előfordul, ráadásul a dolomitgyepek 
igen jelentős felvételszámú típust képviselnek. Ennek következtében jellemzőbb fajaik 
kellő esetszáma is jó eséllyel biztosított a mátrixban. Az alábbiakban a dolomitgyepek 
jellemző fajai és a makroklíma-adatok közötti összefüggésre koncentrálok, kiemelve 
azokat, melyek legalább 2 vizsgált makroklimatikus változóval szignifikáns kapcsolatot 
mutatnak: 
Éves csapadékmennyiség (negatív korr.): Stipa capillata, Artemisia alba, Thymus praecox, Linum 
tenuifolium, Helianthemum canum, Hornungia petraea, Plantago argentea, Cerastium pumilum; Évi 
középhőmérséklet (pozitív korr.): Xeranthemum annuum, Stipa capillata; Nyári félév 
középhőmérséklete (pozitív korr.): Thymus praecox, Linum tenuifolium, Chrysopogon gryllus,  Stipa 
capillata; Téli félév középhőmérséklete (pozitív korr.): Chrysopogon gryllus, Convolvulus cantabrica, 
Plantago argentea; Évi abszolút minimum-hőmérsékletek átlaga (pozitív korr.): Plantago argentea, 
Scilla autumnalis, Convolvulus cantabrica, Linum tenuifolium; Évi abszolút maximumhőmérsékletek 
átlaga (pozitív korr.): Stipa capillata, Xeranthemum annuum, Chrysopogon gryllus, Plantago argentea; 
Globálsugárzás áprilisban (pozitív korr.): Helianthemum canum, Thymus praecox, Linum tenuifolium, 
Hornungia petraea, Cerastium pumilum, Scilla autumnalis, Artemisia alba, Convolvulus cantabrica, 
Chrysopogon gryllus. 
 
A dolomitgyepek vizsgálatának növényföldrajzi eredményei 

A dolomitgyep asszociációk nem metrikus sokdimenziós skálázása, kanonikus 
korreszpondencia elemzése és a flóraelem-összetételben megmutatkozó különbségek az 
egyes tájegységekre jellemző asszociáció-állományok finomabb léptékű eltéréseire hívták 
fel a figyelmet. A flóraelemek tájanként eltérő részarányának növényföldrajzi jelentőségét 
régen felismerték (BECK 1901), az asszociációk flóraelem-spektrumuk szerinti 
összehasonlítása is régóta elterjedt módszer (pl. SOÓ 1947b). Területek és 
vegetációtípusok flóraelem-összetételének vizsgálata többnyire csoportrészesedés alapján 
kirajzolódó spektrumokkal történik. Jelen dolgozat eltér e gyakorlattól, az asszociációk 
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területenkénti állományainak összevetése a fajok relatív gyakoriság értékein alapuló 
(flóraelem-) csoportgyakoriságok szerint történik. A Dunántúli-középhegység 
dolomitterületeiről származó sziklagyepek flóraelem-összetételének vizsgálata 
alátámasztja a korábban felismert különbségeket (SOÓ 1958). Kirajzolódik a Balaton-
felvidék és a Keleti-Bakony legerősebben megnyilvánuló szubmediterrán jellege, a 
Keleti-Bakony és a Vértes hasonlósága, közelállósága. A módszer ugyanakkor a Bakony-
vidék vegetációs középtájain belül megmutatkozó, korábban nem tárgyalt különbségekre 
és egyéb, tendenciákban megfigyelhető változásokra is rámutat. A regionális altípusok 
kimutatásához az egyöntetű vegetációs képen alapuló, így a makroklimatikus adottságok 
különbségeit is elég jól leképező landscape region beosztás (MOLNÁR et al. 2008) 
alkalmazása igen perspektivikusnak tűnik.  

A Dunántúli-középhegység területi alapon csoportosított dolomitgyepjeinek értékelése 
szerint a regionális különbségek nemcsak tendenciák szintjén foghatók meg. A 
részterületekre korlátozott elterjedésű, de a tájegységeken belül viszonylag gyakori fajok 
fontosak az asszociációk regionális altípusainak definiálhatóságában. A dolomitgyepek 
klasszifikációjának eredményei rámutatnak, hogy a Dunántúli-középhegységben 
növényföldrajzi szempontból legélesebben a Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony 
dolomit-sziklagyepjei különülnek el. A vizsgált dolomitgyep asszociációk legfontosabb 
diagnosztikus fajai a különböző hegységekben azonosak (pl. Festuca pallens, Seseli 
leucospermum, Stipa eriocaulis, Carex humilis). A tájon belüli különbségek tipikusan 
növényföldrajzi alapúnak mutatkoznak, a szubrégiókra jellemző elemek a táj több 
asszociációjában egyaránt jelen vannak (ezért a szüntaxonómiai rendszerben e típusokra a 
var./subass. rang indokolható). A Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony sajátos karakterét 
alapvetően néhány közép-európai és alpin faj jelenléte, ill. súlya, valamint a Bakony-
vidéken keleti súlypontú faj hiánya eredményezi. A jelenség kiemelten a (morvaországi, 
alsó-ausztriai dolomitgyepekkel közös) Leontodon incanus, Dunántúli-középhegységben 
csak e területre korlátozódó előfordulásával, számos olyan faj hiányával, vagy 
ritkaságával magyarázható, melyek a Bakony-vidék keleti felének sziklagyepjeiben a 
Balaton-felvidéktől, Keleti-Bakonytól a Budai-hegységig jellemző elemek (pl. 
Helianthemum canum, Allium moschatum), ill. részben a Vértesig (pl. Plantago argentea, 
Artemisia alba), vagy a Gerecse déli dolomitrégiójáig (Aethionema saxatile) húzódnak. A 
Budai-hegység és a Pilis állományaival szemben, a Bakony-vidék és a Vértes 
dolomitgyepjeinek fontos közös eleme a Helianthemum nummularium, mely a Dunazug-
hegységből már nem ismert. A dolomitgyepek területi alapú összehasonlítása részben már 
ismert – fajok tájegységi jelenlétében, ill. elmaradásában – megnyilvánuló jelenségeket 
igazol (vö. ZÓLYOMI 1942, BOROS 1954, FEKETE 1964), a Bakony-vidéken belül azonban 
jelentősen bővítve az ismereteket, pontosítva a határokat. 

A nyugati és keleti–délkeleti területeit szemlélve jelentősen eltérő klímájú Bakony-
vidéken, a dolomitgyepek színezőelemeinek regionális elterjedése és néhány 
makroklimatikus jellemző között kimutatott kapcsolat lehetséges magyarázat lehet a 
hegység ősi dolomitvegetációjának többirányú gazdagodására. E makroklíma és 
vegetációtörténet által meghatározott folyamat a dolomitflóra regionálisan jellemző 
színezőelemeinek értékelésével is megfogható. Az eredetileg zonális erdőssztyeppel 
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(Mezőföld) érintkező szárazabb keleti területeket a (Keleti-Bakony és Balaton-felvidék) 
keleti, dél-keleti irányból erősebb kontinentális, pontusz-mediterrán hatások érték. A 
csapadékosabb nyugati területeket (Keszthelyi-hegység, Déli-Bakony vegetációs középtáj 
/~Sümeg–Tapolcai-hát/) nyugat, északnyugati irányból erősebb közép-európai, közép-
európai–alpin flórahatások érték. Az érkező színezőelemek regionális elterjedésének 
különbségei bizonyára a fajok klimatikus és egyéb háttérfaktorokkal kapcsolatos eltérő 
toleranciájában gyökereznek, elterjedésüket geomorfológiai, geológiai adottságok is 
nagyban befolyásolhatják.  

A Bakony-vidéki dolomitgyepek közös vonása a markáns szubmediterrán jelleg, de ez 
legerősebben a táj délkeleti harmadában mutatkozik. A Keleti-Bakonyban, Balaton-
felvidék keleti felében erősebb kelet- és pontuszmediterrán hatások érvényesülnek, az ősi 
dolomitvegetációnak itt ilyen elterjedésű fajok adnak sajátos karaktert (pl. Artemisia alba, 
Scilla autumnalis, Plantago argentea), ill. tipikusak a Dunántúli-középhegység keleti fele 
sziklagyepjeinek fajai (pl. Helianthemum canum, Allium moschatum).  

A csapadékosabb nyugati területeken (Keszthelyi-hegység, Déli-Bakony) ezek a fajok 
hiányoznak, e tájak elkülönülését alapvetően a Leontodon incanus, Cardaminopsis 
petraea jelenléte, továbbá néhány közép-európai montán faj számottevőbb gyakorisága 
(pl. Polygala amara, Phyteuma orbiculare) eredményezi, jelezvén az erősebb közép-
európai–alpin flórahatásokat.  

Számos szubmediterrán sziklai faj ugyan eljut a Keszthelyi-hegységig, mégis 
súlypontosan Bakony-vidék délkeleti harmadában jellemzőek. Közülük egyesek 
előfordulnak, mások hiányoznak a Sümeg–Tapolca környéki dolomitokon. Amelyek 
megtalálhatók (pl. Ononis pusilla, Aethionema saxatile), azok terjedése a Veszprém–
Tapolca közötti dolomit előfordulások mentén végig nyomon követhető. Egyes 
melegkedvelő sziklai fajok azonban hiányoznak a Sümeg–Tapolca körüli dolomitokon, 
ellenben megjelennek Keszthelyi-hegység dolomitján, de kizárólag e táj legmelegebb, 
déli peremterületein (pl. Convolvulus cantabrica, Medicago prostrata). Ezek a fajok a 
Balaton-felvidék nyugati részein, más alapkőzeteken is megjelenve (pl. bazalt) jutnak el a 
Keszthelyi-hegységig, terjedésüket úgy tűnik inkább a Balatonhoz közeli területek 
melegebb klímája tette lehetővé. 

A Bakony-vidék nyugati és keleti dolomitterületeinek különbözőségét tovább fokozza, 
hogy a nyugati dolomitterületek inkább homok-kavics területekkel érintkeznek 
(Bakonyalja, Kisalföld), a dolomitdombok között megmaradt laza üledékfoltokat 
jellemzően homok alkotja. Ennek eredménye, hogy itt gyakoribbak a homoki 
vegetációval közös fajok (Viola rupestris, Helichrysum arenarium, Gypsophila arenaria).  

A keleti dolomitterületek ezzel szemben löszvidékkel (Mezőföld) érintkeznek, itt a 
völgyekben, dolomitplatókon a lösz foltszerű jelenléte lehetővé tette számos löszpreferens 
faj (pl. Silene bupleuroides, Seseli varium, Amygdalus nana, Serratula radiata, 
Hypericum elegans) különböző mértékű behatolását a hegységbe. A keleti, délkeleti 
elterjedési súlypontú sztyep-, erdőssztyep-fajok számára igen kedvező geomorfológiai 
adottságként kell értékelni a Várpalotától Veszprém–Nagyvázsonyig, ill. Veszprém–
Márkóig húzódó alacsony dolomitplatót, melyen a jobb talajú löszberakódásos foltok csak 
erősítették a délkelet felől érkező fajok behatolását a hegységbe. A Bakony-vidék 
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délkeleti előterének kedvező, leszálló légáramlatokkal jellemezhető, szárazabb, melegebb 
klímája is a keleti és szubmediterrán fajokkal gazdagodott dolomitflóra fennmaradásának 
is kedvezett. 

Az eredmények egybevágnak VOJTKÓ (1998) Bükk-hegységi vizsgálatai alapján 
kialakított véleményével, mely szerint a gyepek sokféleségét az abiotikus faktorok 
(alapkőzet, mikroklíma stb.) mellett, a részterületeken eltérő mértékben érvényesülő 
növényföldrajzi hatások és a korábbi tájhasználatok egyaránt jelentősen módosítják. A 
Bakony-vidéki dolomitvegetációban érzékelhető, legalább kétirányú flóragradiens 
hasonló a FEKETE et al. (2002) által az alföldi homoki gyepek néhány reprezentatív 
területén kimutatott jelenséghez; ahol észak felől a zárt erdőöv, dél felől az erdőssztyep 
zóna hatása erősebb. A Bakony-vidéket tájainak makroklimatikus és földtani sokfélesége 
alkalmassá teszi vegetációtörténeti hatások eltérő mértékű érvényesülésének, a flóra 
többirányú gazdagodásának részletes feltárására. A terület életföldrajzi vonásainak 
pontosítása további vegetációtípusainak részletes feldolgozásával, valamint 
fitoszociológiai, florisztikai és faunisztikai adatbázisok biogeográfiai szempontú 
statisztikai értékelésével érhető el. 
 

4. A legfontosabb új tudományos eredmények összefoglalása 
 

– A Bakony-vidék szárazgyepjeinek dokumentálása és osztályozása segítségével 16 
szárazgyep asszociáció előfordulásának igazolása, 6 új szubasszociáció, 6 új földrajzi 
változat leírása; 
– A Bakony-vidék mészkerülő homokpusztáinak felismerése, dokumentálása és 
elterjedésének megállapítása (BAUER 2006); 
– A Geranio rotundifolii-Sedetum albi Jakucs ex Soó 1973 asszociáció érvényesítése 
(BAUER 2005); 
– A Sanguisorbo minoris-Brometum erecti Illyés et al. 2009 asszociáció leírása 
társszerzőkkel (ILLYÉS et al. 2009); 
– Az Alysso alyssoidis-Sedetum albi Oberdorfer et Müller in Müller 1961, Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930 hazai előfordulásának felismerése (BAUER 
2003 /cönol. mcs./, BAUER 2009); 
– A Carici humilis-Artemisietum albae (PENKSZA et al. 2001, 2002), Artemisio 
austriacae-Festucetum rupicolae (DEBRECZY 1988) asszociációnevek elvetése, e típusok 
variáns rangon történő megkülönböztetése; 
– Sziklai és száraz gyepekben jellemző, biogeográfiai szempontból jelentős taxonok 
(Cardaminopsis petraea, Primula auricula, Valerianella pumila) hazai elterjedésének 
tisztázása, pontosítása (BAUER et al 2008a, b, SOMLYAY & BAUER 2007), továbbá számos 
faj (pl. Artemisia alba, Helianthemum canum, Ononis pusilla, Medicago prostrata) 
regionális elterjedési mintázatának feltárása; 
– A Bakony-vidék dolomitsziklagyep felvételeit a Dunántúli-középhegységből leírt 
dolomitgyep társulások eredeti (Zólyomi) referencia-felvételeivel és Vértes, Gerecse, 
Pilis, Budai-hegység, Hainburg környéki dolomithegyek területén készített saját 
mintákkal együtt elemezve a Festuco pallenti-Brometum pannonici, Seselio leucospermi-
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Festucetum pallentis, Fumano-Stipetum eriocaulis, Chrysopogono-Caricetum humilis 
asszociációk előfordulásának alátámasztása, jellemző fajaik statisztikai alapú 
megállapítása; 
– Statisztikai vizsgálatokkal igazoltam a Fumano-Stipetum eriocaulis átmeneti helyzetét 
(fajkészlet, struktúra), a típus ugyanakkor megfogható, jelentős felszínborítását 
figyelembe véve indokoltnak tartom asszociáció szinten történő megkülönböztetését; 
– A Bakony-vidéki dolomitgyepek közös vonása a markáns szubmediterrán jelleg, de az 
asszociációk tájankénti állományainak flóraelem-összetétel vizsgálatával és több 
szubmediterrán kísérőfaj tájon belüli elterjedésének pontos feltárásával alátámasztottam a 
Balaton-felvidék és a Keleti-Bakony legerősebben megnyilvánuló szubmediterrán 
jellegét; 
– A flóraelem-típusok eltérő érvényesülése is megerősíti KUN et al. (2002) az edafikus 
asszociációk, így a sziklai növényzet makroklíma-függetlenségét cáfoló feltevését; 
– Kimutattam, hogy a Bakony-vidék eltérő klímájú keleti és nyugati dolomitterületeinek 
növényzetében élesebb váltás mutatkozik, mint a Keleti-Bakony – Vértes relációban; 
– A Dunántúli-középhegységben legélesebben a Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony 
dolomitgyepjei különülnek el (Seselio leucospermi-Festucetum pallentis, Fumano-
Stipetum eriocaulis ugyanazon az alapon); 
– A dolomitgyepek finomléptékű növényföldrajzi különbségeinek feltárása segítségével 
kimutatott típusokat a Bakony-vidék dolomitgyepjeinek szubregionális, földrajzi 
változataiként értékelem (Leontodon incanus variáns a nyugati, Helianthemum canum 
variáns a keleti dolomitterületeken); 
– A Bakony-vidék keleti, délkeleti harmadában (Keleti-Bakony, Balaton-felvidék keleti 
fele) markáns keleti- és pontuszmediterrán hatások érvényesülnek, ősi dolomitsziklai 
növényzetének ilyen elterjedésű színezőelemek (pl. Plantago argentea, Artemisia alba) 
adnak sajátos karaktert, itt a Dunántúli-középhegység keleti felének sziklagyepjeivel való 
szorosabb kapcsolatok (pl. Helianthemum canum, Allium moschatum) mutatkoznak; 
– Az elterjedési mintázatok alapján egyes (a Bakony-vidéken keleti súlypontú) sziklagyep 
fajok regionális elterjedésének inkább az alapkőzet (pl. Aethionema saxatile), míg 
másoknak inkább a hasonló klimatikus feltételek megléte (pl. Convolvulus cantabrica) a 
fontosabb limitáló tényezője; 
– A Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony dolomitgyepjeit néhány közép-európai–alpin 
faj hangsúlyosabb jelenléte és számos a Bakony-vidéken K-i súlypontú faj hiánya, ill. 
ritkasága jellemzi; 
 – A Bakony-vidék nyugati és keleti dolomitterületeinek különbözőségét fokozza, hogy a 
nyugati dolomitterületek inkább homok-kavics területekkel érintkeznek (Bakonyalja, 
Kisalföld), a dolomitdombokon és közöttük megmaradt laza üledékfoltokat is jellemzően 
homok alkotja, míg a keleti, dél-keleti dolomitterületek löszvidékkel (Mezőföld) 
érintkeznek, itt a völgyekben, ill. platótérszíneken a lösz foltszerű jelenléte jellegzetes; 
– Az eredmények a Bakony-vidék ősi dolomitflórájának többirányú gazdagodását 
igazolják. A kimutatott különbségek hátterében álló taxonok elterjedése az érintett 
részterületek közel azonos növényföldrajzi adottságait, klíma- és flóratörténeti eseményeit 
bizonyítja. 
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Néhány, a Bakony-vidéki dolomitgyepek földrajzi változataira jellemző taxon  
regionális elterjedési mintázata 

 

 
Leontodon incanus  

 
Cardaminopsis petraea  

 
Gypsophila arenaria 

 
Artemisia alba 

 
Helianthemum canum 

 
Allium moschatum 
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Astragalus vesicarius subsp. albidus  

 
Scilla autumnalis  

 
Plantago argentea  

 
Medicago prostrata  

 
Convolvulus cantabrica 

 
Aethionema saxatile 

A térképek herbáriumi /BP/, ellenőrzött szakirodalmi és részben publikálatlan saját adatok alapján 
készültek. 
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