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1. Bevezetés 

 

Hazánk növényföldrajzi viszonyainak alapjait régóta ismerjük többek között Kerner (1863), 

Borbás (1900), Rapaics (1918a, b, 1926), Jávorka (1940), Zólyomi (1942, 1958, 1981), Soó (1964) és 

Borhidi (1956a, 1997) munkái nyomán. Megállapításaik kisebb-nagyobb mértékben érintik a 

Dunazug-hegyvidéket és benne a Gerecse hegység területét is. Az átfogó, többnyire az ország 

egészének vagy nagyobb tájegységeinek növényföldrajzi viszonyait taglaló dolgozatok azonban kisebb 

léptékben (pl. egy-egy hegység vonatkozásában) olykor egymásnak ellentmondóak, nem vizsgálnak 

(mezo)regionális különbségeket, emiatt flórajárás szinten nem mindig nyújtanak megfelelı 

részletességő és kellı mértékben alátámasztott eredményeket. 

A hazai és nemzetközi szinten aktuális trendek (vö. Király 2003a, b; Horváth & al. 2007) 

azonban mind inkább a flóra és vegetáció aktuális állapotának egyre részletesebb, teljességre törekvı 

megismerése felé mutatnak. Pusztuló természeti környezetünkben emellett egyre fokozódó a 

természetvédelem részérıl jelentkezı igény is a nagy részletességő chorológiai és cönológiai alap-

adatok iránt. Mindezek értelmezéséhez és a további kutatások számára szolgáló referenciák 

felállításához nélkülözhetetlen a mezoregionális és részletesebb chorológiai viszonyok tisztázása 

illetve az e célt szolgáló módszerek kidolgozása. 

Az utóbbi 15 évben fontos lépések történtek ez irányba és mind részletesebb és alaposabb 

monográfiák, valamint ezeken alapuló regionális szintő chorológiai feldolgozások születtek. 

 

1.2. A vizsgálati terület természetföldrajzi viszonyainak 
bemutatása 

1.2.1. Növényföldrajzi helyzet 

A Gerecse hegység földrajzi helyzeténél fogva igen fontos és érdekes területe a Dunántúli-

középhegységnek. Az erıs szubmediterrán hatás alatt álló Vesprimense, a Dunazug-hegyvidéket 

magában foglaló Pilisense, az alföldi Arrabonicum és a szintén alföldi jellegő Colocense határán 

található, melyek pontos jelentısége és befolyásának szerepe a hegység flórájában tisztázásra vár. 

Nem tisztázott részleteiben a Zólyomi (1942) által felismert és leírt „középdunai flóraválasztó” 

jelenségének kifejezıdése sem a hegység területén, valamint nem ismert a jelentıs lokális 

növényföldrajzi szereppel bíró növényfajok köre sem. 

 

1.2.2. Flóra 

A Gerecsével kapcsolatban gyakran emelik ki annak fajszegénységét (pl. Boros 1953). E 

megállapítások magyarázata, hogy a Gerecsébıl már hiányzik több, a szomszédos területeken 

még elterjedt, vagy elıforduló faj. A Vértesben még jellemzı szubmediterrán, szubatlanti 

elemek egy része található csak meg a Gerecse területén, úgyszintén a Pilisben meglevı 
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kárpáti- és kontinentális fajok csak részben jutnak el a Gerecse területére is és a Mezıföld 

valamint a Kisalföld jellemzı fajainak sem mindegyike fordul elı a Gerecsében. Míg azonban 

a szomszédos területek jól reprezentálnak egy-egy flórahatást (szubmediterrán, kárpáti stb.) 

egyéb flóravidékek elemei elvétve fordulnak csak elı területükön, így például a Vértesbıl 

hiányoznak a Pilisben jellemzı kárpáti elemek, a Pilisben az atlanti-mediterrán elemek aránya 

alacsony. Ezzel szemben a Gerecsében megjelennek a szomszédos Vértes, Mezıföld, Budai-

hegység, Pilis és a Kisalföld flórájának jellemzı elemei is érdekes átmenetizóna-jelleget adva 

ezzel a hegységnek. 

 

1.2.3. Vegetáció 

A hegység jelentıs része Zólyomi (1967) szerint zonálisan a cseres-tölgyesek övébe tartozik, a 

magasabb régiók pedig a gyertyános-tölgyesek övébe; a bükk-öv hiányzik a hegység területérıl. 

Borhidi (1961) délkelet felıl az erdıssztyep-öv benyúlását is feltételezi. 

A hegységperemeken valamint a Keleti-Gerecse területén összefüggı fátlan zóna található mintegy 

130-250 m magasságban. Teljes fátlanságuk az évszázadokra visszanyúló tájhasználat eredménye. 

Nagy arányban fordulnak azonban elı itt a hegység más részeibıl hiányzó pontusi és szubmediterrán 

elemek. Erdıirtás elıtti képüket valószínőleg a meredek déli oldalakon felnyíló, tisztásokkal sőrőn 

tarkított tölgyesek és bokorerdık, az északias oldalakon cseres- és gyertyános-tölgyesek 

jellemezhették, de ide is átnyúlhattak a déli oldalak molyhos-tölgyesei (Barina 2006a). 

Domborzati és edafikus hatások, valamint történeti okok következtében a cseres-tölgyesek ritkák, a 

hegység központi területének peremén 200–350 m-es magasságban találhatók meg, területük az 

erdımővelés következtében ma is csökkenıben van. Mészkı-platókon, fennsíkokon helyenként 400–

500 m-es magasságokban is megjelennek cseres-tölgyes állományok. 

A 350 m feletti régióban mezofil lomberdık találhatók, itt legelterjedtebbek a gyertyános-tölgyesek és 

sziklaerdık, helyenként pedig bükkösök találhatók (de vö. Komlódi 1958). Kifejlett bükköve a 

Gerecsének nincsen, a bükk hajdani nagyobb erdıalkotó szerepét feltételezi Komlódi (1958), 

visszaszorulását az erdımővelés kedvezıtlen következményének tartja. Nagyobb bükkösök ma az 

Öreg-Kovács–Szénás-hegy–Lábas-hegy tömbjén találhatók. 

Xerofil tölgyesek – bokorerdık, molyhos-tölgyesek – a hegység teljes területén megtalálhatók, olykor 

500 m tengerszint feletti magasság felett is. A Déli-, és Keleti-Gerecsében állományaik kiterjedtek, a 

Nyugati-, és különösen a Központi-Gerecsében pedig szigetszerőek. 

Vízi és vízközeli társulások a hegységben ritkák. A hegyvonulatok közti medencék, völgyaljak vizes 

élıhelyei nagyrészt lecsapolásra kerültek, hajdani meglétükre egy-egy florisztikai adat, helynév vagy 

vízlevezetı árok, csatorna utal. Vízközeli lágyszárú vegetáció a patakok, árkok mentén és mesterséges 

tavak szegélyén található, a nagyobb patakok mentén néhol fellelhetık bokorfüzesek, puhafa-
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ligeterdık maradványai. Említésre érdemes a tarjáni Községi-Öreg-erdı kaszálórétekkel tarkított 

gyertyános–kocsányos tölgyese. 

 

1.2.4. Geológia 

A Gerecse viszonylag alacsony, egymáshoz kapcsolódó vonulatokból, különálló sasbércekbıl és az 

ezek által közrezárt eróziós völgyekbıl és medencékbıl álló hegység. 300–600 m magasságba 

emelkedı bércei részben vagy egészben exhumáltak (Pécsi in Ádám & al. 1988), a rögök egy része 

azonban az oligocénben fedett volt (Schweitzer 1988). 

A Gerecse fı tömegét mészkövek (jura, dachsteini, szarmata, édesvízi) képezik, emellett kisebb 

területen dolomitok találhatók a felszínen, illetve a felszín közelében (Pécsi & Sárfalvi 1960: 129). A 

hegység szélein, különösen az északi és nyugati peremvidéken többfelé édesvízimészkı-lerakódások 

(travertinó) találhatók (Scheuer & Schweitzer 1990), emellett a vegetáció szempontjából is 

kiemelendı az Únytól és Tinnyétıl Csabdi vidékéig húzódó felszínközeli szarmata korú üledék 

(Cholnoky 1937). 

A hegylábakat, medencéket és völgyeket a hegység egész területén harmad- és negyedidıszaki 

üledékes kızetek fedik (pleisztocén lösz, felsımiocén agyag és édesvízi mészkı). Nagy területet borít 

lösz az egész hegységben (mintegy 65%), az északi peremeken azonban gyakran nem típusosan, 

hanem homokkal keverten jelenik meg keskeny sávban (Szomód–Dorog). Hegylábi homokráhordások 

kisebb területen: Dorog–Tokod környékén, Dunaalmás–Szomód vidékén és a Tatai-árokkal érintkezı 

területeken találhatók (Barina 2006a). 

A hegység néhány helyén, pontszerő kiterjedésben találkozhatunk felszín közeli kavics-, illetve tőzkı-

elıfordulásokkal, melyekre a mészkerülı jellegő tölgyesek hívják fel a figyelmet. A hegységben 

vulkáni, illetve egyéb savanyú kızeteket nem találunk. 

 

1.2.5. Éghajlat 

A Gerecse a kontinentális éghajlati terület mérsékelten száraz változatába tartozik, hımérsékleti 

szempontból azonban a mérsékelten hővös és a mérsékelten meleg típus határán található (Marosi & 

Somogyi 1990). Az évi középhımérséklet a hegység peremterületein és a Keleti-Gerecsében 

magasabb, helyenként meghaladja a 10 °C-ot, a Központi- és Nyugati-Gerecse magasabb régióiban 

azonban 9,0 °C alatti. A januári középhımérséklet szintén a hegység központi régiójában alacsonyabb, 

itt nem éri el a –2,5 °C-ot, a júliusi pedig a 19 °C-ot. Ugyanitt a téli napok száma meghaladja a 40-et, a 

nyári napoké pedig 40 alatti. A januári átlaghımérséklet a hegység peremén és a Keleti-Gerecsében 

már -2,5– -1 °C, a júliusi 19,5–20,5 °C, de helyenként a 20,5 °C-ot is meghaladja. Ugyanitt a téli 

napok száma már csak 25-35, a nyári napoké pedig 60–70 (Kakas 1960). 

Csapadékjárását tekintve területünk a Köppen-féle Cfbx klímatípusba tartozik, mely átmeneti 

típus a télen esıs, nyáron száraz, a minden évszakban elégséges csapadékkal ellátott és az elégtelen 

csapadékú klímák között. Zólyomi (1958) kimutatta, hogy Budapest környékén eltérı gyakorisággal 
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jelentkeznek különbözı klímatípusba tartozó évek, megállapításai a Gerecse területére is 

vonatkoztathatók. A rendelkezésünkre álló adatok alapján a Gerecse területén a csapadék 

mennyiségében és eloszlásában jelentıs területi különbségek mutathatók ki (Szollát 1989). 

 

1.2.6. Vízrajz 

Az uralkodó mészköveknek köszönhetıen a hegység területén jellemzıek a karsztjelenségek 

(víznyelık, barlangképzıdés, karrosodás, stb.). Részben ezzel függ össze, hogy a terület felszíni 

vízfolyásokban szegény. Csak néhány nagyobb patak ismert a területén (Bikol-patak, Bajóti-patak, 

Únyi-patak), melyek erısen ingadozó vízjárásúak és nyár közepére hosszú szakaszon kiszáradnak. 

Híresek a hegység peremén feltörı, gyakran melegviző források, melyek közül legismertebbek a tatai 

Fényes-források, de források fakadnak (fakadtak) Szomód mellett a Les-hegy lábánál, Dunaalmáson, 

Sárisápon és a Központi-Gerecse északi peremén is (Berzsek-forrás 30 l/perc, Alsó-Marton-kút 51 

l/perc, Öreg-kıi-forás (Marosi & Somogyi 1990)). A mélymőveléső bányászattal járó karsztvízszint-

csökkenés következtében a hegység forrásainak legtöbbje elapadt, vagy vízhozamuk drasztikusan 

visszaesett. 

A hegység teljes területe a Duna vízgyőjtıjéhez tartozik. Északi peremének rövid patakjai 

közvetlenül a Duna Dunaalmás–Tát közötti szakaszába futnak, de ide torkollik a Tardos–Vértestolnai 

medencébıl eredı Bikol-patak (Süttınél), a Gerecse-hegy tövébıl eredı Bajóti-patak 

(Nyergesújfalunál) és az Úny közelében eredı Únyi-patak is (Tátnál). A Nyugati-Gerecse patakjai az 

Által-éren keresztül futnak a Dunába. A hegység kisebb része, annak délkeleti területe, három 

nagyobb vízfolyás – a Gerecse-hegy lábánál eredı Szent László-patak, a Tornyópuszta közelében 

eredı Váli-víz és a Perbál közelében eredı Békás-patak – vízgyőjtıjéhez tartozik. Ezek a hegységbıl 

délkeleti irányba lépnek ki és a Mezıföldön keresztül a Duna alsóbb szakaszába torkollanak. 

Nagyobb természetes tavak a hegység területén nincsenek. Az epöli Kákás-tó, a nagysápi 

Bakos-tó, a tarjáni Nádas-tó, Száraz-tó és Szúnyog-tó nevükben utalnak hajdani sekély tó mivoltukra, 

ma víz egyiket sem borítja. Gyakoribbak viszont a patakok felduzzasztásával mesterségesen 

létrehozott tavak, mint a nagyegyházi Egyes-, Kettes-, Hármas-, Négyes-tó, a Gyermelyi-tároló, a 

tinnyei Garancsi-tó, a töki Anyácsa-tó, a Somlyóvár tövében levı Halastó, továbbá számos egyéb 

halastó és víztározó, melyek egy része megfelelı vízutánpótlás híján nyár végére kiszáradhat.  

 

1.2.7. Összehasonlítás szomszédos hegységekkel 

A Gerecsével délrıl szomszédos Vértesben nagy területen gazdag dolomitvegetáció fejlıdött ki; 

ez benyúlik a Gerecsébe is Szár és Óbarok környékén. Az alacsonyabb átlagos tengerszint feletti 

magasságú Vértesben a dolomitjelenség (Zólyomi 1942) következtében, illetve a dolomitra rakódott 

homoklepelnek köszönhetıen nagy kiterjedésben találhatók bükkösök, bükkös sziklaerdık, 

égerligetek, emellett azonban a délies oldalakon kiterjedtek a molyhos-tölgyesek, sztyeprétek, 

sziklagyepek állományai is. A hegység gazdag szubmediterrán elemekben, melyek sziklagyepektıl 
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bükkösökig minden élıhelytípusban nagy arányban vannak képviseltetve. Elsısorban a dolomitnak 

köszönhetıen a Vértesben magas a bennszülött fajok (Sorbus spp.) aránya (Boros 1954a). 

A Gerecsétıl északkeleti irányban elhelyezkedı Pilisben annak magasabb átlagos tengerszint 

feletti magasságának, valamint nagyobb éves csapadékmennyiségének, illetve földrajzi helyzetének 

köszönhetıen még érezhetıek bizonyos kárpáti hatások egyes fajok meglétében. A döntıen 

mészkövek alkotta Pilisben kiterjedtek a sziklaerdık állományai, a déli oldalakon molyhos-tölgyesek 

és mészkısziklagyepek találhatók, a hegylábakra lösz, a hegység nyugati peremén homok rakódott 

(Boros 1953a). 

A vizsgálati területtıl keletre található Budai-hegységben, különösen annak déli részén a 

Vértesivel rokon dolomitvegetáció jellemzı, egyes fajok azonban itt nem találhatók meg. A dolomitra 

rakódott hegylábi löszleplen az alföldi, illetve erdıssztyepp-fajok találhatók meg nagy számban. A 

hegység északi részén a pilisivel rokonítható növényzet található. A hegységnek több endemizmusa 

van, melyek közül kiemelendı a kizárólag itt élı Linum dolomiticum. 

 

1.3. A vizsgált terület határai 
A hegység területérıl az 1990-es évek közepéig igen elszórtan állnak rendelkezésre florisztikai 

adatok, a publikált cönológiai 

munkák száma pedig 

elenyészı. Emiatt nem 

történtek kísérletek a hegység 

határainak pontos megadására, 

sıt az ezt a témát érintı 

dolgozatok eltérıen húzzák 

meg a hegység határait, ezzel 

igen különbözı kiterjedésőnek 

tekintve azt (vö. Barina 2006a: 

9–10). Alig néhány dolgozat 

foglalkozik közvetlenül a 

hegység növényföldrajzi 

viszonyaival, ezek azonban 

nem tárgyalják mindazt a 

területet, amit a Gerecse 

hegységhez tartozónak 

tekinthetünk más munkák alapján. 

A hegység határait korábbi munkáimban (Barina 2006a, b) megadtam, a továbbiakban ezeket a 

lehatárolásokat veszem alapul (1. ábra, 1. melléklet). A hegység alfölddel érintkezı részein, tehát 

Tatabányától Tatán, Dunaalmáson, Neszmélyen, Süttın, Lábatlanon, Nyergesújfalun, Tokodon, 

1.ábra A vizsgált terület határai 
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Dorogon, Leányváron, majd Pilisjászfalun keresztül az Által-ér völgyére, a Duna-völgyre, majd a 

Dorogi-medencére nézı szélsı dombokat tekintem a vizsgált terület határának. A vizsgált terület 

határa Pilisjászfalu után Piliscsabáig, majd Tinnyéig húzódik, innen délre pedig a Zsámbéki-

medencére nézı hegyek (Nyakas-hegy, Örsi-hegy) tartoznak még hozzá. Tovább, dél felé a határ 

Mánytól keletre húzódik Bicskéig. Innen a Gerecse déli dolomithegyei képezik még a hegység részét 

(a Szár, Szárliget, Nagyegyháza és Óbarok körüli dolomithegyeken kívül beleértve a Tatabánya–

Felsıgalla melletti Bódis-, Kı- és Kálvária-hegyet is). 

A terület elválása a szomszédos kistájaktól néhány esetben nem éles:, nem húzható egyértelmő 

határ a Gerecse keleti dombvidéke és a Budai-hegység peremterületei között, valamint a Vértes északi 

részei és a Gerecse déli területei között sem.  
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2. Irodalmi elızmények 

2.1. A Gerecse növényföldrajzi kutatásának története, 
elızményei 

A hegység területérıl mintegy 200 évre visszamenıleg vannak florisztikai adataink. A kutatás 

intenzitásának és jellegének változásai miatt azonban az egyes idıszakokból rendelkezésünkre álló 

adatok mennyisége és jellege is más. 

A kutatások elsısorban a jól megközelíthetı helyekre összpontosultak, így kezdetben a hegység 

peremére szorítkoztak, majd nyugati részének egyes hegyeire, késıbb a hegység keleti felének néhány 

pontjára tevıdtek át. Mindvégig jellemzı maradt, hogy az adatok zöme néhány gyakrabban látogatott 

területrıl származott (pl. Pisznice, Turul-hegy); nagyobb összefüggı területekrıl, hegységperemi 

részekrıl (pl. a Gerecse keleti területeirıl és északi peremvidékérıl) alig álltak rendelkezésre adatok. 

A hegység kutatásának több szempontú történeti áttekintését részletesen lásd Barina (2006a: 19–55) 

dolgozatában. 

 

2.1.1. Florisztikai kutatások 

A hegység növénytani kutatásában a kezdetektıl, azaz a XVIII. század végétıl az 1950-es 

évekig a florisztikai kutatások voltak jellemzıek. A XIX. században Kitaibel Pál (in Gombocz 1945, 

in Lıkös 2002), majd Feichtinger Sándor munkássága (Feichtinger 1865, 1899) volt meghatározó, a 

XX. század elsı felében pedig Jávorka Sándor (Jávorka 1904) és különösen Boros Ádám (1937, 1938, 

1940, 1941, 1944, 1949, 1954b) kutatásai kiemelkedık. Mellettük azonban számos kutató járult hozzá 

adataival a hegység flórájának ismeretéhez. 

A Gerecse területérıl a mai napig összesen 83 kutatótól, győjtıtıl ismertek florisztikai adatok. 

A hegység kutatástörténetének részletes áttekintését, az ott járt kutatók és gerecsei munkásságuk 

bemutatását adja Barina (2006a: 19–55). 

 

2.1.2. Társulástani kutatások 

A hegység növénytársulásainak vizsgálata az 1950-es évek során kezdıdött. 1955-bıl 

származnak Borhidi (1956a) gyep-felvételei, melyek Tát közelében, feltehetıen már a Gerecse 

peremén készültek. Két évvel késıbb a Gerecse erdıtársulásaiban készített felvételeket Komlódi 

(1958; Fekete & Komlódi 1961) valamint Jakucs (1961a). 

A Budapest körüli Chrysopogono–Caricetum humilis állományok egyesített cönológiai 

tabellájában szerepelnek Zólyomi (1958) szomori Kakukk-hegyrıl származó felvételeinek adatai, 

késıbb pedig a hegység déli részének sziklagyepeiben készült felvétele jelent meg (Török & Zólyomi 

1998). 

Az 1970-es évektıl Seregélyes Tibor és tanítványai kezdték meg a hegység társulásainak 

vizsgálatát. Munkájukból csak a sziklagyepek (Seregélyes 1974), valamint karsztbokorerdık (Török & 
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Podani 1982) feldolgozása jelent meg, a mezofil lomberdık (Száraz 1976, 1981), valamint cseres- és 

molyhos tölgyesek (Szollát 1989) vizsgálatainak eredményei kéziratban maradtak. Szintén kéziratban 

maradtak Jeney Endre Nyergesújfalu ruderális vegetációját valamint a Tatai-medence környékének 

növényzetét vizsgáló dolgozatai. Az utóbbi években Illyés (2003) Máriahalom közelében található 

löszgyepek és a Közép-Mezıföld gyepeinek együttes elemzését végezte. Kevey (2001) Mercuriali–

Tilietum felvételt közölt a Kis-Gerecsérıl, a Festuca altissima gerecsei elıkerülése kapcsán. 

A Gerecse területérıl publikált cönológiai felvételek száma alig néhány tucat és nem született 

összefoglaló leíró vagy elemzı munka a hegység társulásairól. 

 

2.1.3. Növényföldrajzi kutatások a Gerecse területén 

Jávorka (1940) néhány „dunántúli” növényfaj elterjedését vizsgálva említi a Gerecsét, mint a 

Knautia drymeia legészakibb elıfordulási pontját a Dunántúli-középhegység területén. Meghatározó a 

Gerecse növényföldrajzi kutatásában Zólyomi (1942) dolgozata, annak ellenére, hogy abban gerecsei 

megfigyelésekre közvetlenül nem támaszkodik. 

A hegység növényföldrajzát elıször Boros (1953a, b) jellemezte részletesen florisztikai, majd 

mohaflorisztikai kutatásaira alapozva. Eredményeit két részben közölte: elsıként a Pilis 

növényföldrajzát bemutató dolgozatában tárgyalta a Gete-hegycsoport növényföldrajzi viszonyait 

(Boros 1953a), majd „A Gerecse hegység növényföldrajza” címő munkájában (Boros 1953b) taglalta a 

Gerecse általa bejárt többi részének növényföldrajzát, nem foglalkozott azonban a hegység keleti 

területeivel és északi peremével. 

Kéziratban maradt dolgozatában Komlódi (1958) elsısorban Boros Ádám eredményeit 

igyekszik elızı évi társulástani kutatásainak eredményei alapján kiegészíteni. Megállapításait 

továbbra is elsısorban ismertebb sasbérceken végzett növénytársulástani vizsgálataira alapozza, 

néhány esetben azonban faj-azonosítási tévedések nehezítik eredményeinek elfogadását. 

A korábbi dolgozatok sem a hegység határait, sem annak esetleges belsı tagolását nem 

határozták meg egyértelmően, ezért Marosi & Somogyi (1990) munkája vált szélesebb körben 

használatossá, annak ellenére, hogy kistáj-kataszterük nem növényföldrajzi alapú, sıt növénytani 

vonatkozások tekintetében súlyos tévedéseket tartalmaz. 

A hegység határainak megadását és a hegységen belüli régiók növényföldrajzi alapra helyezését 

végzi Barina (2006b); dolgozatában a hegységet 5 növényföldrajzi régióra osztja, ezek: Nyugati-

Gerecse, Központi-Gerecse, Keleti-Gerecse, Északi-Gerecse és Déli-Gerecse. A Keleti-Gerecsét egyes 

fajok areáinak és egyes társulások elterjedésének elemzése alapján további 3 alrégióra bontja: a 

szőkebb értelemben vett Keleti-Gerecsére, a Gete-csoportra és egy, a hegység délkeleti peremén 

található szarmatamészkı-vonulatra. 

A hegység növényföldrajzát érintı és taglaló dolgozatokban közös, hogy megállapításaik 

elsısorban közvetlen tapasztalatokon alapulnak, leíró jellegőek, kevés fajt, illetve társulást használnak: 

jelzıfajokra és -társulásokra építenek. Általánosságban is elmondható, hogy minél inkább közelítünk a 
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nagyobb léptékek felé (pl. hegységek), a fajok és társulások gyakoriságára, a társulások összetételének 

megváltozására alapozott megállapítások egyre fokozottabban igénylik objektívabb módszerek 

alkalmazását az eredmények megfelelı alátámasztására. 

 

2.2. Regionális különbségek szintetizáló vizsgálata 
A Gerecse növényföldrajzi vizsgálatai során nélkülözhetetlen információt jelentenek a nagyobb 

területet (pl. Kárpát-medence) tárgyaló dolgozatok eredményei, illetve a mezoregionális szinten 

szerzett információk árnyalhatják a tágabb környezetük chorológiai viszonyairól kialakult képet. 

 

2.2.1. Fontosabb elképzelések a hazai flóra származásával kapcsolatban 

A kezdeti növényföldrajzi kutatások hazánkban a pannóniai flóra származásának vizsgálatára 

irányultak. Kerner (1863) és Borbás (1900), valamint késıbb Tuzson (1915) többek között az Alföld 

növényeinek származását igyekeztek megfejteni. Magyarország (illetve az Osztrák-Magyar 

Monarchia) növényföldrajzi jellemzését és egymástól részben eltérı felosztását kaphatjuk Kanitz 

(1867), Kerner (1886), Borbás (1896) és Simonkai (1907) dolgozataiból. Borbás (1900) megalkotta az 

İsmátra fogalmát, mely azonos növényzeti öveket tartalmazó tájegységet jelöl (Borhidi 1997). 

Rapaics (1918a, b) az İsmátra-elmélet megalkotásával az Alföld és a Középhegység flórájának szoros 

kapcsolatát fejezi ki, melyet a késıbbiekben Zólyomi (1942, 1958) fejleszt tovább és fejt ki 

részletesen. Szintén az Alföld növényzete kialakulásának, származásának kérdését vizsgálja Boros 

(1958), Soó (1931, 1959a) valamint Wendelberger (1954) is, újabban pedig e kutatásokat egyre 

nagyobb mértékben segítik pollenanalitikai vizsgálatok (Járai-Komlódi 1987, Willis & al. 1995, 

Magyari & al. 2001). Az İsmátra-elmélet újragondolását és ezzel az új értelemben vett kétfázis 

elmélet kidolgozását adja Borhidi (1997). Más megközelítésbıl vizsgálja az Északi-középhegység 

növényfajainak származását Sramkó (2004), kifejtve, hogy egyes fajok megjelenése az Északi-

középhegység területén Hendrych (1996) és Varga (1964) elmélete alapján nem csak a Dunántúli-

középhegység irányából képzelhetı el. 

 

2.2.2. Hazánk növényföldrajzi tagolódásának térképi megjelenítései 

Anton Kerner hazánkban végzett megfigyelésein alapszik Magyarország és Ausztria növényzeti 

térképe (Kerner & Wettstein 1888). Simonkai leíró növényföldrajzi dolgozataiban nem jelent meg 

növényföldrajzi felosztást ábrázoló térkép, az csak halála után, hagyatékából került elı (Tuzson 1910). 

A mai flóravidékek elıfutárának tekinthetı a Jávorka (1925) munkájában megjelent tájbeosztás az 

ország területére vonatkozóan. Részletes, flórajárásokat is ábrázoló és megnevezı növényföldrajzi 

felosztást dolgozott ki Soó (1960, 1964). Meteorológiai állomások adataira támaszkodva készítette el 

Borhidi (1961) hazánk klímazonális vegetáció-térképét, Zólyomi (1981) pedig hazánk természetes 

növénytakarójának 1:1500000-es léptékő térképét. Az egymástól elkülönülı növényföldrajzi régiók 

(pl. Soó 1964) tárgyalása a mai napig meghatározó hazánk növényföldrajzi jellemzésében a 
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korábbiakhoz képest csekély változtatásokkal (ld. Molnár 1999, Simon 2000: 12), annak ellenére, 

hogy részleteiben nem kidolgozott és regionális szinten csak korlátozottan használható. 

 

2.2.3. Regionális növényföldrajzi kutatások 

Hazánk növényföldrajzának ismeretét nagyban segítik, a kialakult képet árnyalják, kiigazítják az 

egy-egy terület növényzetét részletesen feldolgozó monográfiák. Boros Ádám elemzi hazánk több 

területének florisztikai növényföldrajzát, így pl. a Mezıföldét (Boros 1953c), a Vértes és környékéét 

(Boros 1954a), a Pilisét (1953a); Less (1998) a Délnyugati-Bükk, Borhidi (1957) Belsı-Somogy, 

Horvát (1942a, 1970) pedig a Mecsek és Külsı Somogy (Horvát 1942b) növényföldrajzát tárgyalja. 

Több esetben egy terület növényföldrajzi feldolgozása annak flóramonográfiájával együtt látott 

napvilágot, így a Mátra (Soó 1937), a Kiskunság (Szujkó-Lacza & Kováts 1993), a Kıszegi-hegység 

(Király 1997), a Bükk (Vojtkó 2001), a Soproni-hegység (Király 2004), és a Börzsöny (Nagy 2007) 

növényföldrajzi jellemzése is. Más esetekben a vizsgált terület cönológiai monográfiájához 

kapcsolódóan készült el a terület növényföldrajzi feldolgozása, így a Velencei-hegységé (Fekete 

1956), az İrségé (Pócs & al. 1958), a Visegrádi-hegységé (Horánszky 1964), a Gödöllıi-dombságé 

(Fekete 1965), vagy a Zempléni-hegységé (Simon 1979). A Nógrád-Gömöri bazaltvidék 

növényföldrajzi jellemzése annak monográfiájában, a terület flórájának és vegetációjának részletes 

feldolgozásával együtt jelent meg (Csiky 2004). 

Nagyobb területet tekint át Jávorka (1940), aki több dunántúli faj elterjedését vizsgálja, Horvát 

(1943), aki a Dunántúl déli részének növényföldrajzi viszonyait, Zólyomi (1958), aki Budapest 

környékének növényzeti helyzetét elemzi; Jakucs (1961b) az Északi-középhegység keleti-, Kárpáti 

(1952) pedig nyugati részének növényföldrajzi áttekintését adja. Barina (2004), a Dunántúli-

középhegység területének növényföldrajzi régiókra osztására készít javaslatot. 

 

2.3. A növényzet chorológiai gradiens menti változását 
vizsgáló dolgozatok 

Egyre több dolgozat világít rá hazánkban is a flóra kontinuus, chorológiai gradiens menti 

változására szemben a merev növényföldrajzi határokkal. Már a Zólyomi (1942) által kidolgozott 

„középdunai flóraválasztó” elmélete kiemeli, hogy bár kifejezett elkülönülés érzékelhetı hazánkban a 

„Matricum” délnyugati és északkeleti fele (a szőkebb értelemben vett Matricum és a Bakonyicum) 

között, a „flóraválasztót” nem határvonalként, hanem régióként kell értelmeznünk, ehhez szolgál 

további adalékokkal Csiky (2004). 

A Duna–Tisza köze erdei flórájában délrıl észak felé mutató gradienst mutattak ki Fekete & al. 

(1999), Szujkó & Kováts (1993) adatainak elemzésével, eredményük pedig klimatikus adatokkal is 

alátámasztást nyert (Kun 2001). A Mezıföld területén, szintén erdei fajokat érintıen mutatott ki 

(Horváth 2002) hozzávetıleg nyugat–kelet irányú, azaz a Dunántúli-középhegységtıl az Alföld felé 

mutató gradienst. Pinke & Pál (2002) a Kisalföld szántóföldjeinek gyomflórájában tudtak kimutatni 
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dél–északi florisztikai gradienst, Király (2004) pedig a Soproni-hegység területén a hegység belseje és 

peremterületei között mutatkozó flóragradienst. Barina (2004) a Dunántúli-középhegység területén 

igazolta délnyugat–északkeleti, valamint egy gyengébb északkeletrıl dél és nyugat felé tartó 

flóragradiens meglétét. 

 

2.4. Hazánk növénytársulásainak összefoglaló feldolgozásai 
Hosszú ideig tartó elıkészítés (vö. Soó 1957, 1959b, 1961, 1962, 1963) és az ország különbözı 

területein végzett cönológiai feldolgozások (pl. Borhidi 1956a, Fekete 1956, Pócs & al. 1958, Jakucs 

1961a, Kovács 1962, stb.) összegzéseként született meg a hazai vegetáció „kézikönyve” (Soó 1964), 

melyben a hazai társulások ismertetését és rendszerét találjuk. A hazai társulástani kutatások újabb 

eredményeit, ezeknek nemzetközi monográfiákkal való összevetését, a nevezéktani változások 

áttekintését valamint a vonatkozó hazai növénycönológiai irodalmak listáját szintén Soó (1968: F3–

F44, 1971, 1973: 533–632) adja. 

A hazai erdıtársulások rendszerének újabb áttekintését, valamint az egyes társulások, csoportok 

jellemzését adja, elterjedését vázolja Bartha & al. (1995), Kovács (1995) pedig a lágyszárú 

növénytársulásaink rendszertani áttekintése és jellemzése mellett megadja azok hazai elterjedését és 

természetvédelmi szempontú besorolását is. 

Az elıször 1976-ban megjelent növényszociológiai kódex 1986-os, módosított kiadásának 

magyar fordítását és példákkal való kiegészítését, magyarázatát adja Borhidi & Thúry (1996). A 

növényszociológiai kódex szabályai értelmében a hazai lágyszárú növénytársulások revízióját adja 

Borhidi (1996), a fásszárú társulásokét pedig Borhidi & Kevey (1996), mindkét esetben számos 

társulásnév érvényesítésével, több új társulás leírásával és társulások típusfelvételeinek kijelölésével. 

A hazai magasabb rendő szüntaxonok listáját közlik Borhidi & al. (1999), a hazánkra új szüntaxonokat 

pedig Borhidi (2001) ismerteti. 

Hazai társulásaink áttekintését és részletes jellemzését, elterjedését valamint 

veszélyeztetettségét foglalja össze Borhidi & Sánta (1999a, b), majd ezt nevezéktani kiegészítésekkel 

is bıvíti Borhidi (2003). 

 

2.5. Többváltozós módszerek alkalmazása mezoregionális 
különbségek vizsgálata során 

Viszonylag kis számú, növényföldrajzi szempontból fontosnak tartott faj areájának elemzésére 

kiválóan alkalmasak az egyszerő összehasonlító, leíró módszerek. A vizsgálatba bevont fajok körének 

bıvítése, az egyedi areák sokféleségének vizsgálata azonban mindinkább megköveteli többváltozós 

módszerek alkalmazását. 

Zólyomi & Fekete (1994) a Salvio–Festucetum rupicolae társuláson belül mutattak ki 

fajösszetételbeli különbségeket, melyet regionális térbeli elkülönülésük alapján két variánsra osztottak. 

Hazánkban korábban is elterjedt volt egyes cönotaxonok földrajzi alapon történı tagolása (pl. Soó 
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1957, 1959b, 1961, 1962, 1963), azonban egyrészt megtörtént ezen cönotaxonok önálló társulásokra 

való bontása (pl. a Soó 1962 által tárgyalt Melitti–Fagetum subcarpaticum Soó 1962-bıl önálló 

társulás, a Melitti–Fagetum Soó 1964 em. 1971, a Melitti–Fagetum hungaricum Soó 1962-bıl Daphne 

laureolae–Fagetum (Isépy 1970) Borhidi 1996, a Melitti–Fagetum noricum Soó 1962-bıl pedig 

Cyclamini purpurascentis–Fagetum Soó 1971 lett) másrészt pedig a növényszociológiai kódex 34. 

cikkelye értelmében illegitim az a név, „mely alanyesetben jelöl valamely földrajzi, ökológiai vagy 

morfológiai tulajdonságot, és amely nem a névadó taxontól átvett epitéton” (Borhidi & Thúry 1996). 

Nagyszámú cönológiai felvétel értékelése során mindinkább nehézségekbe ütközünk a nagyszámú 

változó (faj) hordozta információtömeg nehéz áttekinthetısége miatt. 

Mai értelemben azonos társuláson belüli variancia kimutatása, valamint ennek chorológiai 

háttérgradiensekkel való kapcsolatának vizsgálata nélkülözhetetlenné teszi sokváltozós módszerek 

alkalmazását. Ezekkel a módszerekkel részben elkerülhetı az összehasonlítandó fajok körének 

szubjektív kijelölése, ugyanakkor megszabadulhatunk a vizsgálati területnek csak egy részére 

vonatkozó információt hordozó jelzıfajok adta korlátoktól is. 

Cönológiai felvételek értékelése többváltozós módszerek segítségével általánosan elterjedt mind 

hazánkban mind külföldön. Jóval ritkább azonban az egy-egy társuláson belüli diverzitás mezoléptékő 

chorológiai gradiensek szerinti vizsgálata, pl. Chrysopogono–Caricetum állományokban végzett 

vizsgálatai alapján Kun & al. (2002) mutatott ki gradiensszerő változást a társulás összetételében a 

Bakonyicum területén. Mezoregionális növényföldrajzi mintázatok többváltozós módszerekkel történı 

alkalmazását hazánkban elsısorban a megfelelı mennyiségő és minıségő alapadat hiánya okozza. 

Megfelelı háttéradatok birtokában mind a flóra mind a vegetáció értékelése lehetségessé válik. 

Dzwonko & Loster (2000) 607 cönológiai felvétel analízise alapján végezte el a Balkán-

félsziget délnyugati részén található bükkös társulások szüntaxonómiai revízióját és növényföldrajzi 

értékelését. Tsiripidis & al. (2007) görögországi bükkösök 1404 felvételét elemezve nyugat–kelet 

irányú gradienst mutatott ki az állományok összetételének megváltozása alapján. Pyke & al. (2001) 

panamai trópusi erdık fafajait vizsgálva állapított meg a florisztikai összetételben megmutatkozó 

gradiensszerő változást és ennek elsısorban a csapadékmennyiség megváltozásával párhuzamos 

irányát. Illyés & al. (2007) 422 kvadrát elemzésével mutattak ki északnyugat–délkelet irányú gradienst 

félszáraz gyepek összetétele alapján Németország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország és 

Románia területén. 

Chytrý & al (1999) a Podyjí/Thayatal Nemzeti Park edényes növényeinek elterjedési atlasza 

(Grulich 1997) valamint ugyanezen terület potenciális vegetációtérképe (Chytrý & Vicherek 1995) 

alapján vizsgálta a Pannonicum és Hercynicum flóratartományok határának futását. Szintén florisztikai 

adatok hálótérképen alapuló többváltozós elemzésével vizsgálta Petřík & Wild (2006) környezeti 

háttértényezık megváltozásának hatását növényfajok regionális elterjedési mintázatára. 
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3. Célkitőzések 

 

Munkám során a Gerecse hegység növényföldrajzi viszonyainak meghatározását tőztem ki célul, 

melynek eredményeként körülhatárolhatók a hegység területén belüli növényföldrajzi mezorégiók és 

leírhatók az ezek közötti, illetve ezeken belüli különbségek, gradiensek. 

 

A korábbi növényföldrajzi értékelésekkel szemben törekedtem a hegység területén elıforduló 

fajok minél szélesebb körének vizsgálatba vonására, nem korlátozódva az elızetes ismeretek alapján 

növényföldrajzi szempontból fontosabbnak tartott fajokra. 

 

Törekedtem minél nagyobb számú cönológiai felvétel felhasználására, oly módon, hogy azok 

reprezentatív területi lefedettséget biztosítsanak a vizsgálni kívánt növényzeti típusokban, és ne 

korlátozódjanak az ismert növénytársulások tipikus állományaira. 

 

Célul tőztem ki eredményeimnek a korábbi növényföldrajzi felosztásokkal való összevetését és 

az eltérések lehetéges magyarázatainak számba vételét. 

 

Vizsgálni kívántam mennyiben lehetséges növényfajok elıfordulásainak növényföldrajzi 

értékelésekben való alkalmazása a fajok korábban megállapított – cönológiai, növényföldrajzi – 

karakterének felhasználása nélkül. 

 

Vizsgálni kívántam, hogy a Gerecsén belüli területek növényföldrajzi elválasztásában mely, és 

milyen karakterő fajok a meghatározók. 

 

Korábbi irodalmakkal összevetve pontosítani kívántam, hogy a hegység sziklagyep-

állományainak elválásában mely háttértényezık kapnak szerepet. 

 

 

 

Vizsgálni kívántam a többváltozós, matematikai-statisztikai módszerek, hálótérképes 

elıfordulási adatok valamint klasszikus cönológiai felvételek növényföldrajzi elemzések során való 

felhasználhatóságának lehetıségeit. 

 

Vizsgálni kívántam a florisztikai adatok elemzéséhez használt UTM-háló eltérı mérető 

hálókvadrátjainak befolyását növényföldrajzi eredmények kimutathatóságára. 
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Vizsgálni kívántam, hogy milyen jelentıségő a felhasznált adatok körének megválasztása 

valamint az ezeken végzett adat-transzformációk hatása a hegységben elkülöníthetı növényföldrajzi 

régiók kimutathatósága szempontjából. 

 

Vizsgálni kívántam egyedi felvételeknek társulások referencia-felvételekkel való összevetése 

nyomán a felvételekkel megmintázott állományok társulásokba sorolhatóságának lehetıségét. 

 

Igyekeztem megvizsgálni több felvétellel megmintázott állományok állomány-szintő 

összevetésének növényföldrajzi elemzésekben való felhasználhatóságának lehetıségét. 

 

Célul tőztem ki a növényföldrajzi eredmények szemléletes térképi megjelenítésének 

kidolgozását. 
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4. Anyag és módszer 

4.1. Általános metodológiai megjegyzések 
 

4.1.1. Nevezéktan 

A fajok nevezéktana Horváth & al. (1995) munkáján alapul, attól néhány esetben térve el Barina 

(2006a) munkájához igazodóan. 

A társulások nevezéktana Borhidi (2003) munkáját követi. 

 

4.1.2. Alkalmazott eszközök 

A koordináták terepi meghatározása Garmin eTrex Legend (2006. október 2-ig), illetve Garmin 

eTrex Venture Cx GPS-készülékkel (2006. október 2-tıl) történt. A fenti készülékekkel vételi 

körülményektıl függıen 1–10 m-es névleges pontosság volt elérhetı. 

A terepi tájékozódás, valamint a topográfiai nevek azonosítása a következı térképek és 

dolgozatok segítségével történt: 

• a Gerecse (1996), a Vértes (1995), valamint a Pilis és a Visegrádi-hegység (1999) 1 : 50000-es 

léptékő turistatérképei, 

• 1 : 10000-es léptékő EOTR-térképek, 

• az elsı (1767–1787), a második (1806–1869) és a harmadik (1872–1884) katonai felmérés 

térképei, 

• Magyarország földrajzinév-tára: Komárom megye, Fejér megye, Pest megye (Cartographia, 

Budapest 1979), 

• helynévanyagot feldolgozó irodalmak (pl. Balogh & Ördög 1986, Horváth & al. 1979, 

részletesen ld. Barina 2006a). 

 

4.1.3. Alkalmazott programok 

Az adatok transzformációját és feldolgozását a következı programok segítségével végeztem: 

• OziExplorer (GPS készülékkel bemért pontok számítógépre töltése, átalakítása) 

• MS Access (nyers adatok adatbázisba rendezése, más adattáblákhoz kapcsolása, szőrése) 

• MS Excel (adatok transzformálása) 

• MS Word (segéd az adatok megfelelı formába öntéséhez a többi program számára) 

• SYN-TAX (sokváltozós elemzések) 

• ArcView 3.0, Arc GIS 9.2 (térinformatikai lekérdezések, eredmények térinformatikai 

interpretációja) 

• XnView (képek kezelése, alakítása) 
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4.2. Florisztikai adatok vizsgálatának módszertana 
 

4.2.1. A vizsgálatok során felhasznált florisztikai adatok típusai 

Vizsgálataink során az alábbi típusú elıfordulási adatokat használtam fel florisztikai elemzésekhez: 

1) Aktuális, lehetıleg minél nagyobb területre és minél több fajra vonatkozó terepi adatok. 

2) Irodalmi és kéziratos adatok, melyek más szerzık által (korábban) regisztrált fajok adatait 

tartalmazzák a vizsgált területre vonatkozóan, hozzávetıleg az 1790-es évektıl napjainkig. 

3) Herbáriumi adatok, melyek az irodalmi adatokhoz hasonlóan körülbelül az 1700-as évek 

végétıl (ld. Gombocz 1936) állnak rendelkezésre a Gerecse területére vonatkozóan. 

A hegység területérıl származó florisztikai adatok száma a következıképpen oszlik meg (Barina 

2006a alapján): 

• 1190 taxonnak ismert a hegységbıl herbáriumi adata 

• 953 taxonnak ismert kéziratos adata 

• 1236 taxonnak ismert irodalmi adata (beleértve a szerzı saját, 1995 után megjelent közléseit) 

• 1352 taxonnak ismert aktuális, az 1994 utáni idıszakból származó, saját terepi kutatásokon 

alapuló adata, melyek száma meghaladja a 130000-et 

Mindezek értelmében a hegység területérıl különbözı idıszakokból származó és eltérı jellegő adatok 

– azok idıben és térben is diszjunkt volta miatt – nem helyettesítik, inkább kiegészítik egymást. 

 

4.2.2. Archív florisztikai adatok helymegadásának módja és annak változásai 

Az elıfordulási adatok lokalitásának megadása igen változó pontosságú, a közeli településtıl a 

pontos földrajzi koordinátákig (Crawford 1983). A nem kellı pontossággal lokalizált adatokkal 

kapcsolatban nem pusztán valamely faj elıfordulásának pontos meghatározása ütközik akadályba, 

hanem a faj hegységbeli elıfordulása is bizonytalanná válhat. Több esetben a szerzı által használt 

topográfiai név nem azonosítható egyértelmően ma ismert nevekkel, mert különbözı térképi források 

máshova lokalizálják az adott helynevet, vagy a régi név kikopott a nyelvhasználatból és nem maradt 

fenn térképi megjelenítésben annak pontos egykori lokalitása; esetleg valamely gyakoribb névhez 

(Öreg-hegy, Kı-hegy, stb.) több terület is tartozhat adott település környezetében, vagy pedig 

valamely helynévhez több település is hozzárendelhetı, más-más lokalitást eredményezve (Barina 

2006a). 

Irodalmi és herbáriumi adatokat vizsgálataim során korlátozottan használtam fel. Felhasználásukra 

csak akkor került sor, ha azok megbízhatóságához nem fért kétség, lokalizálhatóságuk pontossága 

elérte az adott vizsgálat által minimálisan megköveteltet és ugyanezen egységre vonatkozóan nem állt 

rendelkezésre aktuális florisztikai adat. 
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4.2.3. Az aktuális terepi florisztikai adatgyőjtés módszertana 

A florisztikai adatgyőjtés legfontosabb szempontjai voltak, hogy 1) teljes lefedettséget biztosítson 

a hegység területére nézve, lehetıség szerint minél egyenletesebb térbeli elrendezésben, 2) az edényes 

növényfajok lehetıleg minden elıforduló taxonjára reprezentatív adatmennyiség álljon rendelkezésre 

és 3) meghatározott, egységes rendszer szerint történjen. 

Terepi adatok győjtése 1994–2007 között történt, az idıszak során a hegység teljes területére 

kiterjedıen. Ez a 14 évet felölelı idıszak lehetıséget ad arra, hogy minimálisra csökkentsük a nem 

minden évben azonosítható fajok elı nem kerülésének esélyét és kiküszöböljük a Horváth (2002: 58) 

által az adott területen eltöltött terepnapok száma és a területen kimutatott fajok száma között 

megállapított összefüggés hatását. 

Az adatgyőjtés elsısorban poligonokhoz rendelve történt, a poligonokat pedig a hegység 

topográfiai neveihez rendelt területek képezik (ld. 2. melléklet), emellett pontadatok győjtésére is sor 

került GPS-készülék segítségével. A vizsgált területen összesen 1135 helynévhez rendelt lokalitáson 

történtek florisztikai adatgyőjtések (ld. Barina 2006a: 57–113). Az egy helynév által lefedett terület 

nem volt azonos mérető és kiterjedéső, elıfordultak pontszerőek (pl. Arany-lyuk), vonal menti 

kiterjedésőek (pl. Bicskei út); és valódi poligonális területek (hegyek, tavak stb.). Utóbbi két esetben 

törekedve arra, hogy az egyes nevek ne fedjenek le túl nagy területet (ennek érdekében a helynév 

további felosztása történt). 

Az ismert helynevek száma a hegység különbözı részein természetesen nem azonos, mely 

különbség alapvetıen nem biogeográfiai okokra vezethetı vissza, hanem elsısorban a tájhasználattal, 

névtani kutatottsággal függ össze (települések közelében, belterületein általában több helynév ismert). 

Ezek az eltérések azonban nem befolyásolhatták a florisztikai adatgyőjtés részletességét a hegység 

különbözı részeiben, ugyanis a munka során a geomorfológiailag, illetve vegetációjukban elkülönülı 

területekhez rendeltem a helyneveket és nem fordítva. Amennyiben valamely területen adatgyőjtés 

történt és irodalmi források alapján nem sikerült hozzá helynevet rendelni, úgy azt saját használatú 

névvel láttam el (pl. „Gyümölcsös töve”, ld. Barina 2006a), melyhez geokoordinátát rendeltem. Az 

adatok végül (közvetlenül, vagy valamely helynéven keresztül) geokoordiáták szerint, pontszerő 

adatokként kerültek feldolgozásra. 

Átlagosan egy helynévre kevesebb, mint 0,67 km2-es (azaz nagyjából 800×800 m-es) terület jut, 

azonban a természetközeli élıhelyeken ez kisebb, ugyanis az átlagos területet az egy név alatt tárgyalt, 

nagy kiterjedéső szántók növelik meg elsısorban. 

A fenti módszerek segítségével összességében néhányszáz méteres becsült pontossággal adhatók 

meg a vizsgált fajok elterjedési területei. 

 

4.2.4. A florisztikai adatok vizsgálata során alkalmazott adathalmaz-szőkítések 

A hálókvadrátok fajkészletét befolyásoló számos tényezı következtében azokban több, különbözı 

okokra visszavezethetı elıfordulású faj található. Munkám során a természetes növényzet 
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növényföldrajzi szempontú regionális különbségeinek kimutatására helyeztem a hangsúlyt. A magas 

„háttérzaj” kiszőrése érdekében szükségünk lehet a kvadrátok fajkészletének bizonyos szempontú 

szőkítéseire, mely közelebb vihet a növényföldrajzi háttérváltozók hatásainak megismeréséhez. A 

kvadrátok értékelése ezért ötféle alap-adatmátrix felhasználásával történt: 

 

1. Kvadrátok teljes fajkészlete 

 Az egyes kvadrátokban regisztrált összes faj szerepel a vizsgálatban, kivéve az onnan korábban 

tévesen jelzett (pl. Seseli leucospermum a CT18D kvadrátban [Bajót: Öreg-kı]) és a kvadrát-szinten 

nem egyértelmően lokalizálható adatokat. Utóbbi fajok, amennyiben aktuális terepi kutatásokkal 

sikerült pontosítani korábbi adatukat, úgy az aktuális adat alapján besorolva megtalálhatóak adott 

kvadrát fajkészletében (pl. Cephalaria pilosa: „Pusztamarót”, aktuálisan: Péter-járás, Vaddisznós 

[CT18A és CT18C], ld. Barina 2006a: 231). Amennyiben ezen fajok elıfordulását nem sikerült 

megerısíteni és pontosítani, úgy az értékelésbıl kimaradtak (pl. Acer tataricum: „Bicske”, ld. Barina 

2006a: 201). 

 

2. Kvadrátok fajkészlete gyomfajok nélkül 

 Az 1. pontban ismertetett kvadrátonkénti fajkészletekbıl elhagyásra kerültek a Borhidi (1993, 

1995) által a „honos gyomfajok” (W, Weeds), az „antropogén tájidegen elemek”, valamint a 

„másodlagos termıhelyek kompetitorai” kategóriáiba sorolt fajok, valamint a Simon (1988, 1992, 

2002) alapján gyom- (Gy), gazdasági növény- (G) és adventív (A) fajok csoportjába sorolt taxonok. 

Ez a lépés a gyomoknak a flórát és vegetációt homogenizáló hatását hivatott csökkenteni, valamint a 

gyomok kis területen (pl. a vizsgálati terület) való elterjedésében a növényföldrajzi szempontok 

viszonylagosan alárendelt szerepét egyéb tényezıkkel szemben (mővelési ág, településszerkezet, 

úthálózat, tájhasználat, stb.). 

 

3. Kvadrátok fajkészlete gyom- és zavarástőrı fajok nélkül 

 A 2. pont fajkészletébıl elhagyásra kerültek a Borhidi (1993, 1995) által a „zavarástőrı” (DT, 

„Disturbance Tolerants”), valamint Simon (1988, 1992, 2000) alapján a „természetes zavarástőrı” 

(TZ, „Disturbance Tolerant Native Species”) csoportba sorolt fajok. 

A fajkészlet ily módon való szőkítésének célja hasonló az elızı lépéséhez: a flóra összetételét 

homogenizáló fajok mellızése, melyek vizsgált területen belüli elterjedését nagyobb részben emberi 

hatások befolyásolják. 

 

4. A Gerecse flóra-monográfiájában (Barina 2006a) részletes elterjedési adatokkal szereplı fajok 

 E munkában a hegység területén nem általánosan elterjedt és gyakori fajok aktuális adatai 

kerültek tételesen felsorolásra, beleértve egyes gyomokat, adventíveket is. Az elterjedt fajok esetében 

az összegyőjtött irodalmi, herbáriumi és kéziratos adatokon túl a fajok gyakoriságára történı utalás 
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található (pl. Nonea pulla: „elterjedt”, Barina 2006a: 260, Tanacetum vulgare: „szórványos”, l.c.: 360, 

Potentilla collina Wibel: „vizsgálandó”, l.c.: 157). 

Ezzel a szőkítéssel kiküszöbölhetı olyan társulásalkotó- és kísérı fajok összemosó hatása, melyek a 

hegység területén – különbözı gyakorisággal és tömegben – szinte mindenütt megtalálhatók, valamint 

elkerülhetıek a hiányosan vagy bizonytalanul ismert elterjedéső illetve taxonómiájú fajok adatainak 

elemzésébıl levonható téves következtetések. 

 

5. A Gerecse flóra-monográfiájában (Barina 2006a) részletes elterjedési adatokkal szereplı fajok, a 

gyomok kivételével (a gyomok kiszőrése a 2. pontban ismertetett történt). 

A flóra-monográfia célja volt a hegységben elıforduló fajok adatainak összegzése, beleértve a 

gyomokat és adventív fajokat is. Ezek többsége azonban többnyire nem hordoz növényföldrajzi 

szempontból értékelhetı információt, elıfordulásuk gyakran alkalmi behurcolás eredménye (pl. 

Myriophyllum heterophyllum Michx., Barina 2006a: 198), ezért kerültek mellızésre. 

 

4.2.5. A florisztikai adatok vizsgálata során alkalmazott adattranszformációk 

Az értékelésekhez használt adatmátrixokban minden fajhoz hozzárendelve a faj kvadráton belüli 

elıfordulásainak száma található (ld. 4.2.3.). Így egyes fajok eredményt befolyásoló hatása 

gyakoriságuktól függıen nagyobb, másoké pedig kisebb lesz. Egyes növényföldrajzi munkák nagy 

hangsúlyt fektetnek a ritka, gyakran unikális elıfordulású fajok chorológiai differenciáló szerepére 

(Boros 1953a), mások pedig a potenciális vegetációra (Zólyomi 1967). Ezért szükséges az alap-

adatmátrix adatainak különbözı szempontú transzformációja. Az alap-adatmátrixok mindegyike 

négyféle transzformáció után került értékelésre: 

1. Az egyes fajokhoz az adott kvadráton belüli elıfordulásaik száma lett hozzárendelve értékként, 

alapként véve a Barina (2006a) által használt független elıfordulási helyeket, valamint az egymástól 

250 m-nél nem távolabbi elıfordulásokat egyként kezelve. 

Ezzel a módszerrel kifejezhetı a fajok relatív gyakorisága, illetve kimutathatók az egyes kvadrátok 

közötti gyakoriság-különbségek az egyes fajokra vonatkozóan. Így fıleg a korlátozott elterjedéső, de 

lokálisan gyakori fajok differenciáló hatása érvényesülhet a ritka fajokéval szemben. 

 

2. Az adatok kvadrátok (objektumok) szerinti standardizálása (%) során a fajok súlyozása az adott 

kvadráton belüli gyakoriságukkal történik. Minden egyes fajhoz a kvadráton belüli összes 

elıfordulásnak a faj elıfordulási értékére esı százaléka lett hozzárendelve (azaz ha egy kvadrátban X 

faj független elıfordulásainak száma 20, és a kvadrátban az összes faj összes független 

elıfordulásainak száma 1000, úgy az adott faj 20/1000×100=2 értéket kap). Ez a módszer a kis 

fajszámú kvadrátokban az egyes elıfordulásokat felértékeli, a nagy fajszámúakban csökkenti az 1. 

pontban ismertetetthez képest, így ugyanarra a fajra vonatkozóan kvadrátonként eltérı irányba 

befolyásolhatja az eredményeket. 
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3. Az adatok fajok (változók) szerinti standardizálása (%2) során a fajok súlyozása az adott faj összes 

elıfordulásainak függvényében történik. Az adott fajhoz adott kvadrátban a faj összes 

elıfordulásainak a kvadrátra esı százalékos értéke kerül hozzárendelésre, azaz X kvadrátban 1-1 

elıfordulással rendelkezı „A” és „B” faj a két faj hegységben való gyakoriságától függıen kap 

értéket. Ha „A” és „B” faj elıfordulásainak száma az „X” kvadrátban egyaránt 1-1, és „A” faj hegység 

területére esı elıfordulásainak száma 50, akkor az „X” kvadrátban az értéke 1/50×100=2, ha „B” faj 

hegység területére esı elıfordulásainak száma pedig 2, akkor ½×100= 50 értéket fog kapni az „X” 

kvadrátban. Így a módszer adott faj értékét az egyes kvadrátokban azonos irányba befolyásolja, 

viszont az egyes fajok szerepe eltérı irányba akár igen erıteljesen is változhat. 

Ez a módszer a kevés elıfordulású, ritka fajok szerepét emeli ki és a gyakoriak relatív szerepét 

csökkenti. 

 

4. Bináris elıfordulási adatok használata 

Ebben a módszerben minden faj, minden kvadrátban kétféle (igen–nem v. 0–1) értéket vehet fel. Így a 

fajok gyakorisága nem, csupán jelenléte hordoz információt, azaz ugyanolyan súllyal szerepel egy 

adott kvadrátban számos elıfordulással bíró (pl. társulásalkotó) faj, mint egy unikális elıfordulású. 

Mivel a változók diverzitása jelentısen csökken, így megjelenhetnek 0 varianciájú fajok, azaz 

olyanok, melyek minden értékelendı kvadrátban elıfordulnak (bár eltérı gyakoriságokkal).  

 

4.3. UTM-hálórendszerő kvadrátok alkalmazása a vizsgálati 
terület flórájának értékelésében 

 

Vizsgálataink során a pontadatok értékeléséhez a földrajzi fokhálózathoz igazodó UTM-háló 

(Universal Transverse Mercator) kvadrátjait használtam. Az UTM rendszerben különbözı mérető, ám 

azonos alapon nyugvó kvadrátok találhatók, azaz valójában több, különbözı alapegységekbıl álló 

UTM-háló létezik, vizsgálataim során a következıket használtam: 

• 5×5 km oldalhosszú UTM-kvadrátok (melyek kódolása a BT98A mintát követi; a továbbiakban 

UTM5 rövidítéssel); az ezek további negyedelésével kapott: 

• 2,5×2,5 km oldalhosszú UTM-kvadrátok (melyek kódolása a BT98A1 mintát követi, a 

továbbiakban UTM6 rövidítéssel); és az 5×5 km-es kvadrátok oldalainak ötödölésével kapott: 

• 1,25×1,25 km oldalhosszúságú UTM-kvadrátok  (kódolásuk a 2,5×2,5 km-es kvadrátok kódjain 

alapult, azon belül a, b, c, d kvadrátokat megkülönböztetve.) 

 

Hazánkban az 5×5 km-es (UTM5) és 2,5×2,5 km-es (UTM6) kvadrátok kétféle kódolású 

rendszere alakult ki (Szép & Nagy 2001), az egyiket az MME (Magyar Madártani Egyesület), a 

másikat pedig a KLTE (Kossuth Lajos Tudományegyetem, ma Debreceni Egyetem) dolgozta ki. A két 
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rendszer hálóegységei azonosak, az egyes kvadrátok kódolásának logikája azonban különbözik, a kettı 

közötti megfeleltetést a Gerecse területén található 2,5×2,5 km-es kvadrátokra a 3. melléklet 

tartalmazza. Az 5×5 km-es kvadrátokat a kódjuk elsı 5 jegyében megegyezı kvadrátok 

összevonásával kapjuk, és az így keletkezı ötjegyő kóddal jelöljük. 

 

4.3.2. A gerecsei UTM-kvadrátok jellemzése 

A hegység területén 38 darab 5×5 km-es UTM-kvadrát található, melyek területe egyenként kb. 

25 km2, ezek: BT98D, CT06D, CT07B, CT07C, CT07D, CT08A, CT08B, CT08C, CT08D, CT09A, 

CT09C, CT16A, CT16B, CT16C, CT16D, CT17A, CT17B, CT17C, CT17D, CT18A, CT18B, 

CT18C, CT18D, CT19A, CT19C, CT26B, CT26D, CT27A, CT27B, CT27C, CT27D, CT28A, 

CT28B, CT28C, CT28D, CT37B, CT38A, CT38B. 

A hegység területére esı 2,5×2,5 km-es UTM-kvadrátok száma 152 (ld. 4. melléklet B). A 

peremhelyzetben levı kvadrátoknak csak a Gerecse területére esı része vesz részt az értékelésekben 

területük alapján standardizálva, elkerülve ezzel, hogy a hegységet határoló területek ártéri, alföldi 

vegetációja az együttes értékelés során elválassza egymástól az alföldi és a hegységi területeket, 

elfedve ezzel a hegység területén belül esetlegesen kimutatható különbségeket. 

A terü letük kevesebb mint 15%-ával a vizsgálati területen belülre esı kvadrátok a vizsgálatban 

nem vettek részt. Ha a kvadrát területén található mintavételi helyek száma UTM5-kvadrátok esetén 

nem érte el a 10-et, UTM6-kvadrátok esetén pedig az ötöt, akkor a kvadrát szintén nem vett részt az 

értékelésekben. Kimaradtak az értékelésekbıl azok a kvadrátok, amelyeknek összfajszáma nem érte el 

az értékelendı kvadrátok kezdeti fajszám-átlagának 20%-át; ezzel elkerülhetı, hogy a kevéssé diverz 

(antropogén hatásoknak erısen kitett), nem kellıen feltárt kvadrátok téves besorolásra kerüljenek.  

Peremhelyzetben található UTM5 kvadrátok esetén az azok negyedelésével keletkezı UTM6-

kvadrátoknak nem feltétlenül mindegyike nyúlik be a hegység területére, illetve nem mindegyik felel 

meg az elızıekben ismertetett kritériumoknak, így egy, részben a hegység területén található UTM5 

kvadrátból 1–4, a további értékelésekben használható UTM6 kvadrát kapható, illetve egy, részben a 

hegység területén található UTM6 kvadrátból szintén 1–4, a további értékelésekben használható 

UTM7 kvadrátot kapunk. A területének kevesebb, mint 15%-ával a Gerecse területére esı UTM5-

kvadrátot (mely emiatt nem vesz részt az értékelésben) negyedelve, amennyiben a teljes hegységen 

belüli terület egyetlen kvadrátba esik, úgy az arra vetített hegységen belüli területhányad jelentısen 

megnı (pl. 14%-ról 56%-ra), így a kvadrát részt vesz az értékelésben. 

 

4.3.3. Florisztikai adatok UTM-kvadrátokhoz való rendelésének módja 

Arra törekedtem, hogy munkám során az értékelendı objektumok egymással összevethetıek 

legyenek és fajkészletük a fajok elıfordulásán túl hordozzon azok gyakoriságára utaló adatot 

(számértéket) is. Ennek érdekében a poligonokból származtatott pontokat és az ezeket kiegészítı, 

GPS-szel rögzített pontokat UTM-háló kvadrátjaihoz rendeltem, a kvadrátokban elıforduló fajok fenti 
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módszerrel vett elıfordulásainak számát tekintetve a faj kvadráton belüli „gyakorisági értékének”, 

mellızve az azonos adatra vonatkozó duplikációkat. 

Az így kapott gyakorisági értékhez számos kompromisszum és egyszerősítés során jutottunk el, 

minek következtében ugyan jó közelítéssel megismerhetjük egyes fajok gyakoriságait, azonban 

természetesen nem tételezhetünk fel egyenes arányosságot a fajok valódi gyakorisága és a hozzájuk 

rendelt gyakorisági érték között. 

 

4.3.4. Különbözı adathalmaz-szőkítéseken és adattranszformációkon átesett UTM-

kvadrátok ordinációi során kapott eredmények eredıjének meghatározási módja 

A 3.2.4. pontban ismertetett adatszőkítések (5-féle) és a 3.2.5. pontban ismertetett 

adattranszformációk (4-féle) értelmében a kvadrátok eloszlását tekintve összesen 20-féle eredményt 

kaphatunk. Mivel az eredmények egymástól kisebb-nagyobb mértékben különböznek és egyes 

kvadrátok nem vettek részt minden értékelésben, szükséges az egyes elemzések eredményeinek 

„átlagát”, eredıjét meghatároznunk. 

Diszkrét csoportokat nem képezı objektumok esetén ez a következıképpen történt: 

1. Az egyes kvadrátok sorba rendezése a különbözı futtatások eredményei alapján az objektumok 

varianciáját legnagyobb százalékban magyarázó elsı virtuális tengely mentén, mindkét irányból 

20–20 kvadrátot vonva be a vizsgálatba. 

2. Mivel az értékelendı kvadrátok száma nem érte el a 40-et, a két irányból történı közelítés során 

egyesek kétszer is szerepelhettek, egyszer az A irány, egyszer pedig a B irány mentén. Az 

esetlegesen kétszer szereplı kvadrátok a tengely középtáján helyezkedtek el. 

3. A két irányból sorba rendezett kvadrátok 0–20 közötti értéket kaptak, legnagyobbat a tengely 

mentén legszélsı helyzetben levı, legkisebbet a középtájt elhelyezkedı kvadrátok. 

4. Összegzésre kerültek az egyes transzformációs típusokkal (%, %2, bin, alap), valamint az 

összessel együtt a különbözı adatmátrixokból nyert értékszámok, pl. a CT28D kvadrát a 

különbözı elemzések során 10-es, 5-ös, 20-as, 4-es és 3-as értéket kapott, ezek összege (42) lesz 

hozzárendelve a CT28D kvadráthoz a „%” szerinti osztályozások eredıjeként. Így minél többször 

szerepelt adott kvadrát az ordináció során kapott fı gradiens szerint szélsı helyzetben, a kvadrát 

összértéke annál magasabb lesz. 

5. Végsı lépésként a tengely „A” vége felıli rendezés során a kvadrátok megtartották az elızı 

pontban leírtak szerint nyert értéküket, a „B” irány felıli rendezés szerint pedig annak -1-szeresét 

vették fel (azaz ugyanazt az értéket negatív elıjellel). Így összegezhetı lett a két irány, és az egyes 

kvadrátokhoz tartozó értékek kifejezik a fı gradiens-tengely mentén a különbözı módszerekkel 

kapott pozíciójuk eredıjét. 

Fontos megjegyezni, hogy a 0 közelében található kvadrátok, értéksorrend szerinti pozíciója nem 

változik meg amiatt, hogy esetlegesen az „A” és „B” irány felıl is kaptak értéket. 
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Mind az egyes transzformációkkal történı futtatások (%, %2, bin, alap) eredményei, mind pedig 

az ezek összesítésébıl származó eredmény a kvadrátokat 5, azonos elemszámú csoportba osztva, 

színskála mentén (különbözı színekkel) lett ábrázolva. 

 

4.3.5. Az UTM-kvadrátok elválásáért felelıs fajok meghatározása 

Az UTM kvadrátok elválásáért felelıs fajok meghatározása a kvadrátok sorrendjének 

meghatározásában megismert módszerhez hasonlóan történt (a fajok dolgozatban használt 

rövidítéseinek feloldását ld. az 5. mellékletben). Az összesítésbıl kimaradtak a fajok szerinti 

standardizálás során eredményül kapott fajok, ugyanis ezek többnyire unikális elıfordulásúak, gyakran 

nem is az általuk jellemzett kvadrát cönológiai, növényföldrajzi karakterével egyezıek. A kvadrátokat 

sorba rendezı tengely(ek) (háttérváltozók) mentén az ezért felelıs fajokat (két irányból) sorba 

rendezve a két végpont melletti 50–50 faj vett részt az értékelésben. 

A sorba rendezett fajok sorszámot kaptak, a tengely végpontjához való közelségük alapján, azaz a 

kétoldalt szélsı helyzetben levı faj 50-es értéket kapott, majd a tengely középpontja felé haladva a 

sorra következı fajok mindig eggyel kisebbet (0-ig). 

Egyik lehetıség szerint (=kompenzáció nélkül) a fajok számértékeit összegezzük a vizsgált 

transzformációkban, másik lehetıség szerint (=kompenzációval) pedig ezeket megszorozzuk adott faj 

elsı 50 közé való bekerüléseinek számával, ugyanis ennek oka az adott elemzés során mutatott gyenge 

meghatározó szerepen kívül az is lehet, hogy a faj egyes elemzésekbıl eleve kimaradt (pl. flóramőben 

nem részletezett elıfordulású fajok). A két módszer más-más jellegő fajok szerepét emeli ki jobban, és 

mindkettınek megvannak a hiányosságai is. 

Szintén összegzésre kerültek az egyes fajok azonos transzformáció során, de különbözı 

adatmátrixból kiindulva kapott számértékei, ezek transzformáció-típusonként, valamint mindezek 

együtt is, így megkapjuk, hogy a különbözı transzformációkkal, valamint összességében mely fajok 

tehetık felelıssé leginkább a kvadrátok tengely mentén történı elválásában. 

 

4.3.6. Kvadrátok elemzése fajcsoportok szerint 

A változók számát csökkenthetjük, ha nem fajokat, hanem fajcsoportokat használunk 

változókként, ekkor az azonos kategóriába tartozó fajok képeznek egy változót. Az egyes változók 

értékét az adott csoportba tartozó fajok értékeinek összegzésével nyertük. A fajokat a Borhidi (1993) 

alapján megadott cönológiai csoportjuk szerint vontuk össze, osztály-karakterfajok szintjén, kihagyva 

az értékelésbıl az indifferens fajokat. 

 

4.4. Cönológiai felvételek vizsgálatának módszertana 
4.4.1. A cönológiai felvételezés módszertana 

A cönológiai felvételek térben diszkrét objektumokként a hegység kisebb területét 

reprezentálják, mint a pontszerő florisztikai adatok, ugyanis cönológiai felvételek csak az arra 
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alkalmas kiterjedéső természetes állományokban készültek. Így ebbe a vizsgálatba nem kerültek be a 

szegélyek, másodlagos élıhelyek, fragmentális állományok és az ezekben fennmaradt fajok, továbbá – 

a hegység területén alárendelt szerepet játszó vízi és vízközeli élıhelyek. A felvételek elemzése során 

finomabb eltérések is kimutathatók, így a társulások összetételében mutatkozó különbségek, fajok 

társulás-preferenciájának megváltozásai, illetve körülhatárolható társuláscsoportok elterjedésének 

korlátai tekintetében. 

 

4.4.1.1. A mintaterületek méretének meghatározása 

A különbözı élıhely-típusokhoz tartozó állományokba kihelyezett mintavételi kvadrátok 

mindegyike négyzet alakú, azok a keskeny és elnyúló állományok, melyekbe négyzet alakú felvétel 

nem lett volna kihelyezhetı a szomszéd állományokba való átnyúlás nélkül, kimaradtak a 

mintavételezésbıl. 

A mintavételezést nem elızték meg a vizsgálati területeken belüli minimál-area vizsgálatok. 

Ezek várható eredménye – különösen erdık esetén – igen eltérı optimális kvadrátnagysághoz vezetett 

volna (pl. molyhos tölgyesek és bükkösök vonatkozásában), melynek érvényesítése nem lehetséges, 

ugyanis a munka során elsıdleges fontosságú volt az egyazon élıhely-típusba tartozó felvételek 

összehasonlíthatósága. 

A kihelyezett kvadrátok méretét irodalmi referenciák alapján határoztam meg a három 

különbözı élıhely-típusra. Sziklagyepekbe 4 m2-es, gyepekbe 16 m2-es, erdıkbe pedig egységesen 

400 m2-es kvadrátok kerültek kihelyezésre (Jakucs 1981, Lájer & al. 2003). Az erdık esetén választott 

kvadrátméret beleesik a Juhász-Nagy (1977) által javasolt 400–1600 m2-es tartományba, azonban 

kisebb a Kevey (2007) vizsgálatai alapján erdıkben kívánatosnak tartott 1600 m2-es kvadrátméretnél.  

 

4.4.1.2. A felvételek kihelyezésének szempontjai 

Minden esetben természetes állapotú állományok felvételezésére törekedtem, sohasem 

részesítve elınyben az irodalmi ismereteink alapján tipikusnak nevezhetıeket, hanem az állományok 

minél teljesebb megmintázására törekedve. A peremhatás kiküszöbölésének érdekében, mindig az 

állomány szélétıl távol kerültek kijelölésre a kvadrátok, elkerülve ezzel állományok közötti átmenetek 

megmintázását, de nem mellızve az irodalmi referenciák szerint átmenetinek tekinthetı vagy nem 

egyértelmően besorolható, ám jól körülhatárolható állományokat. A felvételek erdıkben, száraz 

gyepekben és sziklagyepekben készültek; az egyes típusokba történı kvadrátkihelyezések során a 

következı szempontokat vettük figyelembe: 

 

Sziklagyep-állományok a hegység területén korlátozott számban és kiterjedésben találhatóak 

egymástól elszigetelten és gyakran nagyobb távolságban (több kilométer). Mészkı és dolomit 

alapkızeteken kialakult nyílt, természetes sziklagyepekben történtek felvételezések. A vizsgálat nyílt, 

50%-nál nem nagyobb összborítású (átlagosan 10–20%-os), cserjeszint nélküli mintavételi 
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egységekben történt. Ezzel kívántam elkerülni, hogy a felvételek közé bekerüljenek sziklagyep jellegő, 

ám a sztyeprétek vagy bokorerdık felé átmenetet képezı állományok (vö. Kun & al. 2002). 

Az állományok lejtıszöge 0–50° közötti (átlagosan 23°), csak néhány esetben haladta meg az 50°-ot. 

Ezzel a korlátozással kerültem el, hogy a meredek sziklafalak önálló társulásokat képezı 

sziklahasadék-növényzete részét képezze egyes felvételeknek. 

A felvételek kitettsége általában 15° (kelet) és 45° (nyugat) közötti, csak néhány kivételes esetben 

észak-keleties jellegő. A felvételek kitettségének korlátozásával a külön társulásokat képezı északias 

sziklagyepek bevonását kívántam kiküszöbölni. 

A felvételezendı állományok közé nem kerültek be másodlagos állományok (pl. vadjárás 

következtében felnyílt sztyeprétek, bányamővelés során letarolt sziklafelületek, stb.) 

A felvételek területe 4 m2, minden esetben 2×2 m oldalhosszúsággal. 

A felvételek kihelyezése során a nyílt, természetes sziklagyep-állományok (és csakis azok) 

megmintázására törekedtem, ezért a felvételek állományonkénti száma az állomány kiterjedésével áll 

korrelációban. Törekedtem arra, hogy 5-tel osztható számú kvadrátot helyezzek ki állományonként 

(többnyire 5 vagy 10 felvétel/állomány). Kilenc állományban csak 5-nél kisebb számú felvétel 

elhelyezésére volt lehetıség, amennyiben a felvételek területi függetlenségét meg kívántuk ırizni. 

A felvételek kiválasztásánál az állomány diverzitásának maximális reprezentációjára törekedtem. 

A hegység területén 41 állományban összesen 285 felvétel készült (6. melléklet A). A felvételek 

kihelyezése során több esetben elkerülhetetlen volt különbözı mértékben vadjárta sziklagyep-

állományok (pl. Nyerges-hegy, Pes-kı, Bagoly-hegy, Hársas) felvételezése is, ugyanis ezek 

mellızésével jelentıs biogeográfiai információt veszítettünk volna. Hogy a vadjárta állományok ne 

alkossanak esetlegesen külön csoportot a bennük elıforduló gyomfajok (pl. Bromus sterilis, Capsella 

bursa-pastoris, stb.), illetve nem honos fajok (pl. Pinus nigra) nem vettek részt az értékelésekben. 

 

Gyepek felvételezése során elsıdleges szempont volt, hogy a gyepeknek a hegység területén 

tapasztalható teljes diverzitása állomány-szinten reprezentálva legyen. Felvételek készítése minden, a 

cönológiai felvételezés szabályainak betartását lehetıvé tevı állományban történt, ahol a 4×4 m-es 

oldalhosszúságú mintanégyzet kihelyezésére lehetıség volt és az állományok cserjeszintje hiányzott, 

vagy borítása nem haladta meg a 10 %-ot. 

A felvételek készítése során a gyepterületek diverzitásának megmintázására törekedtem, így az adott 

terület (hegyoldal) minden, a mintavétel léptékében jelentısen különbözı állományfoltjában készültek 

felvételek, természetes illetve természetközeli állományokban, kerülve a fiatal felhagyásokat, erısen 

bolygatott és degradált állományokat. 

A felvételek minden elıforduló kitettségben és lejtıszög mellett készültek, kemény alapkızet által 

lehetıleg nem, vagy csekély mértékben befolyásolt állományokban. 

A felvételezési kritériumoknak megfelelı gyepek a hegység keleti felében nagyobb 

kiterjedésben valamint északi és északnyugati peremén találhatók egymással többé-kevésbé 
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összefüggı hálózatban, vagy az elszigetelt állományok egymástól való távolsága kicsi (általában 500 

m alatti). A hegység területén összesen 620 gyep-felvétel készült (6. melléklet B). 

 

A hegység területén elıforduló erdık állományaiban (bokorerdık kivételével) szintén 

helyeztem ki felvételeket. A hegység nyugati és déli részében összefüggıen fordulnak elı erdık, míg 

keleti felének egy részén, valamint északi peremén kisebb kiterjedéső, elszigetelt állományokat 

találunk. Felvételek kihelyezése minden esetben természetes állományokba történt, kerülve a fiatal 

állományokat. Fı szempont volt, hogy minden elkülönülı állományban (pl. nagyobb erdıtömbön 

belüli xerotherm tölgyes folt) készüljön legalább egy felvétel, amennyiben az állomány kiterjedése (pl. 

nagyobb, összefüggı mezofil lomberdı) ezt megköveteli, úgy több is. A felvételek kihelyezése során 

arra törekedtem, hogy a szomszédos felvételek egymástól való távolsága 500 és 1000 m közé essen, 

ezzel bizonyos mértékő egyenletességet biztosítva a felvételek eloszlásában. Nem volt szempont 

viszont „tipikus” állományok keresése. 

Sokváltozós elemzések esetén természetesen ideális az elıre meghatározott rendszer szerinti 

szisztematikus elrendezés volna, ez azonban a körülmények ismeretében nem kivitelezhetı. A hegység 

területén véletlenszerően kijelölt pontokon még az összefüggı erdıterületként nyilvántartott részeken 

is nagy az esély arra, hogy felvételezésre nem alkalmas területet találunk. Ez kisebb részben az 

erdıterületbe beékelıdı egyéb élıhelyeknek (vadföldek, bányaterületek, stb.), nagyobb részben pedig 

az intenzív erdıgazdálkodás következtében nagy területet elfoglaló fiatal állományoknak, 

fiatalosoknak, friss kitermeléseknek köszönhetı (a munka során többször elıfordult, hogy a kijelölt 

erdıállományt a felvételezés ismétlésére kijelölt idıpontra letermelték). 

A hegység területén erdıkben összesen 774 felvétel készült (6. melléklet C). 

 

A kvadrátok minden esetben állandó kvadrátokként kerültek kihelyezésre, ezért erdık és sziklagyepek 

esetén a kvadrátok sarokpontjait (kı, fa) festékkel jelöltem meg. Gyepekben a sarokpontokba 

különbözı mérető fakarókat tőztem le, esetenként a könnyebb megtalálás érdekében csúcsukon 

megfestve azokat. 

 

A 3 fı élıhelytípusban készített felvételek elızetesen nem kerültek további felosztásra 

nyilvánvaló esetekben sem (pl. xerotherm molyhos tölgyes – bükkös), elkerülve ezzel az esetleges 

átmeneti állományok, leíratlan társulásokhoz tartozó, vagy nem tipikus állományok önkényes 

besorolásának eredményekre gyakorolt hatását. 

 

4.4.1.3. A felvételek készítésének módja 

A cönológiai felvételek Braun-Blanquet (1951) módszerét alapul véve készültek, mivel azonban 

a cönológiai felvételek adatait többváltozós módszerek segítségével kívántam értékelni, nem jöhetett 

szóba a hagyományos abundancia–dominancia (AD) értékeken alapuló borításbecslés, mely ordinális 
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változókat eredményez és az egyes kategóriák közötti távolság nem értelmezhetı (vö. Podani 2006). A 

fajok borítását minden esetben %-os skálán becsültem, emellett a 0,5%-nál alacsonyabb borítású fajok 

0,1%-ot kaptak (ha több, ill. egy nagyobb borítású egyeddel voltak képviseltetve) vagy 0,01%-ot 

(amennyiben csak egy-két alacsony borítású egyeddel). A felvételezés során meghatározásra került a 

kvadrát tájolóval mért kitettsége és becsült lejtıszöge, az állomány GPS-sel mért tengerszzint feletti 

magassága valamint az egyes szintek összborítása. Az esetek egy részében digitális fotók is készültek 

a felvételezett állományokról. 

 

4.4.1.4. A felvételek készítésének idıpontja 

A kvadrátok felvételezése minden esetben legalább az év két különbözı idıpontjában történt. 

Sziklagyepekben májusban és augusztus–szeptember folyamán, gyepekben júniusban és augusztus–

október folyamán, míg erdıkben augusztus–október folyamán és típustól függıen március–június 

között egy vagy két idıpontban. Az erdıállományok kora tavaszi ellenırzése minden esetben 

megtörtént, a geofitonokat nem tartalmazó állományokban azonban ekkor nem készültek felvételek. 

A sziklagyep-állományok felvételezése 2000–2003 során, a gyepeké és az erdıké pedig 2003–2004-

ben történt. 

 

4.4.2. Cönológiai felvételek elemzésének módszerei 

4.4.2.1. Cönológiai felvételek társulástani hovatartozásának vizsgálata 

Hagyományos módon a felvételek cönotaxonokba sorolása tapasztalati úton, a fajkompozíció 

alapján, a társulásalkotó, domináns-, karakter- és differenciális fajok jelentıségét értékelve, a 

diagnosztikus fajkombináció alapján történik (Whitakker 1962, Westhoff & van der Maarel 1973). 

Saját felvételeinknek a referenciaként használt felvételekkel való összevetése nem a hagyományos 

módon, hanem hasonlósági mérıszámokon alapult (ld. Standovár 1995, 1996). 

A felvételek bináris (prezencia/abszencia) adatai alapján számolt páronkénti hasonlóságok számítására 

a Jaccard- és Sørensen-indexeket használtam. A felvételek borítási értékekkel történı összehasonlítása 

Euklideszi távolság (ED= √∑k(yki-ykj)
2), számításával történt. Két felvétel közötti legnagyobb 

hasonlóságot az ED=0 értékénél kapunk, itt a legnagyobb távolság elvileg ∞. Nem ez a helyzet 

azonban a %-ban becsült borítású cönológiai felvételek esetén, ugyanis egy faj legnagyobb borítási 

értéke legfeljebb 100%, így ha ugyanez a faj az összehasonlítandó felvételbıl hiányzik, a különbségük 

100%, és a mintavételi egység 100%-át borító faj nagyban korlátozza a többi faj borításait. 

Hasonlósági indexeket sziklagyepek és erdık esetén számoltam saját felvételek és referencia-

felvételek között. Száraz gyepek esetében a szóba jöhetı leírt társulások kis száma és az ezek alá vont 

állományok sokfélesége (vö. Illyés 2003) miatt felvételeim referenciákkal való összevetését nem 

végeztem el. 
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4.4.2.1.1. Erdıkben készített cönológiai felvételek társulástani hovatartozásának vizsgálata 

Borhidi (2003) a következı erdıtársulások elıfordulását jelzi a Gerecse területérıl: 

1. Carici pilosae–Carpinetum Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964 em. Borhidi 1996, 

2. Mercuriali–Tilietum Zólyomi & Jakucs in Zólyomi 1958, 

3. Daphno laureolae–Fagetum (Isépy 1970) Borhidi in Borhidi & Kevey 1996, 

4. Vicio sparsiflorae–Quercetum pubescentis Zólyomi ex Borhidi & Kevey 1996, 

5. Quercetum petraeae–cerris Soó 1963, valamint a 

6. Primulo veris–Tilietum platyphyllae (Isépy 1968) Borhidi 1998 társulást a szomszédos Vértes 

területérıl. 

 

Saját felvételeim cönológiai hovatartozásának, kapcsolatainak vizsgálatát oly módon végeztem, hogy a 

hegység területérıl Borhidi (2003) által jelzett hat erdıtársulás publikált felvételeivel vetettem össze 

saját felvételeimet. Az összehasonlítás alapjául szolgáló felvételek a következı dolgozatokból 

származnak: 

1. Carici pilosae–Carpinetum Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964 em. Borhidi 1996: Isépy 

(1970) „Querco petraeae–Carpinetum pannonicum Soó 57” 10 felvétele. 

2. Mercuriali–Tilietum Zólyomi & Jakucs in Zólyomi 1958: Horánszky (1964, 5. melléklet) 10 

felvétele. 

3. Daphno laureolae–Fagetum (Isépy 1970) Borhidi in Borhidi & Kevey 1996: Isépy (1970) 

„Melitti–Fagetum Soó 62” néven közölt 10 felvétele, benne a társulás holotípus-felvétele (ld. 

Borhidi in Borhidi & Kevey 1996: 110). 

4. Vicio sparsiflorae–Quercetum pubescentis Zólyomi ex Borhidi & Kevey 1996: Horánszky 

(1964, 6. melléklet) „Orno–Quercetum” néven közölt 26 felvétele, benne a Vicio sparsiflorae–

Quercetum pubescentis társulás lektotípus-felvétele (ld. Borhidi in Borhidi & Kevey 1996: 

120) 

5. Quercetum petraeae–cerris Soó 1963: Isépy (1970) „Quercetum petraea–cerris pannonicum 

Soó 57–62” 10 felvétele 

6. Primulo veris–Tilietum platyphyllae (Isépy 1968) Borhidi 1998: Isépy (1968) „Mercuriali–

Tilietum Zólyomi & Jakucs 1958” néven közölt 10 felvétele (2. tabella), benne a társulás 

típusfelvétele. 

4.4.2.1.2. Sziklagyepekben készített cönológiai felvételek társulástani hovatartozásának vizsgálata 

Borhidi (2003) a Bromo–Festucion pallentis Zólyomi 1966 csoport elıfordulását jelzi a Gerecse 

területérıl, azonban konkrétan a csoportba sorolt hat társulás egyikét sem. A hegység sziklagyep-

állományait Seregélyes (1974) a „Diplachno–Festucetum sulcatae”, „Chrysopogono–Caricetum 

humilis”, „Brometum erecti” és „Seseleo–Festucetum pallentis” társulásokhoz sorolja. Közülük a 

Festucetalia valesiacae Br.-Bl. & R. Tx. ex Br.-Bl. 1949 rendbe tartozó Cleistogeni–Festucetum 
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sulcatae Zólyomi 1958 és a Bromion erecti Br.-Bl. 1936 csoportok nem tekinthetık nyílt 

sziklagyepeknek. 

A Gerecsében készített sziklagyep-felvételeket a következı publikált felvételekkel vetettük össze 

azonosíthatóság vizsgálata céljából: 

1. Isépy (1970) Seseleo–Festucetum pallentis társulásban készült 10 felvétele. 

2. Szerdahelyi (1988) Pilis területén készült, meg nem nevezett 50 sziklagyep-felvétele. 

 

4.4.2.2. Egyedi cönológiai felvételek többváltozós elemzésének módszertana 

A három különbözı vegetációtípusban (sziklagyepek, gyepek, erdık) készült cönológiai felvételek 

osztályozására használt módszereket két fı csoportra oszthatjuk: divizív és agglomeratív módszerekre. 

A divizív módszerek az objektumokat osztják lépésenként 2-2 csoportba valamilyen kritériumok 

alapján, így az adatstruktúrában levı különbségeken alapulnak (ld. Standovár 1995). Az adatok 

klaszteranalízise során euklideszi távolsággal számoltam UPGMA fúziós algoritmussal. 

 Az agglomeratív módszerek a kezdetben különállóként kezelt objektumokból azok lokális 

hasonlósága alapján képeznek csoportokat. Az adatok ordinációja során szimmetrikus súlyozással, 

euklideszi távolságon alapuló fıkomponens-analízist (PCA) végeztem. 

 

4.4.2.3. Egyesített cönológiai felvételek vizsgálatának módszertana 

Egyedi felvételek diszkrét, felvételi helyükkel korreláló csoportokba rendezıdését egymástól 

különbözı, de belül nagyfokú homogenitást mutató (extrazonális állományokat nem tartalmazó) 

vegetációs zónák érintkezésekor várhatunk, melynek alapját képezné a csekély relief-energia (csekély 

geomorfológiai változatosság); esetünkben ezek nem állnak fenn. Egyedi cönológiai felvételek közötti 

különbség gyakran egy állományon belül is kifejezett lehet, ezért ha az állományok egymáshoz való 

viszonyát vizsgáljuk, azok egységként való megközelítése a cél. Munkám során sziklagyep-

állományok összehasonlítását végeztem el, ugyanis ebben az esetben volt biztosítható az állományok 

és így az azokat leíró adatok egymástól való függetlensége. Az állományok összehasonlítását az egyes 

sziklagyep-állományokon belül készült cönológiai felvételek összevonásával nyert adatok alapján 

végeztem. 

4.4.2.3.3. Felvételek egyesítésének módszere 

Sziklagyepek felvételeit (elszigetelt) állományonként vontam össze, az összevont felvételeket ezután 

egyként kezelve, így a felvételezett állományok számával megegyezı számú „felvételt” kapva. 

A felvételek egyesítése 3 különbözı módon történt, az eredményül kapott új „felvételek” 

„borítási” értékeinek különbözı számítása szerint: 

1. Az eredeti felvételek borítási értékeinek összegzése. 
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Ennek során egyszerően összegezzük az egyesítendı felvételek fajainak borításait, amennyiben 

azonban az egyesítendı felvételek száma nem minden esetben azonos, úgy a kapott értékeket 

standardizálnunk kell az egyesített kvadrátok számával. 

2. Prezencia-adatok összegzésével. 

Ennek során adott faj egyesítendı felvételekben való elıfordulásainak száma lesz az „új felvétel”-

ben a faj frekvencia-értéke. Eltérı számú egyesítendı felvétel esetén szintén célszerő a felvételek 

számával standardizálnunk. 

3. Bináris adatokként. 

Valójában az elızı adatmátrix bináris átalakítását végezzük el. Amennyiben eltérı számú felvétel 

adatai kerültek összevonásra, az számértékekben nem jelentkezik, viszont feltehetıen kevesebb számú 

kvadrát összevonása során az új kvadrát fajkészlete is kisebb lesz (mint ahogy az elızı két módszer 

esetén is, ezért célszerő lehetıleg azonos, vagy közel azonos számú kvadrátot összevonnunk). 

 

4.4.3. Cönológiai mintanégyzetek többváltozós analízis során kapott helyzetének valós 

térben történı megjelenítése 

Diszkrét csoportok térképi megjelenítése nem ütközik nehézségbe, folyamatos átmenetek 

megjelenítése némiképp problematikusabb. Ebben az esetben a kvadrátok ordinációja során azok elsı 

és második (szükség esetén további) tengelyek menti eloszlásából az adott tengellyel kapcsolatba 

hozható háttérváltozó(-komplex) menti elrendezıdésre következtethetünk. A kvadrátok adott tengely 

menti eloszlását, sorrendjét a kvadrát tengely mentén vett koordinátája alapján adhatjuk meg. A 

koordináták alapján a kvadrátokat sorba rendezhetjük, a kvadrátok sorrendje az adott háttérváltozó 

menti eloszlásuknak felel meg. 

Az elsı, illetve a második tengely mentén sorba rendezve a kvadrátokat lehetıségünk nyílik a 

tengely különbözı pontjaira került kvadrátok valós térben történı megjelenítésére. 

Az egyes tengelyek mentén egyenlı hosszúságú (kvadrátszámú) intervallumokba sorolva a 

kvadrátokat, az egyes intervallumok areájának megrajzolására nyílik lehetıségünk. Az elemzésben 

részt vevı esetleges természetes csoportok nagysága (a csoportokba tartozó felvételek száma) kisebb 

is lehet, mint a teljes kvadrátszám és a választott intervallumok számának hányada, így az adott 

természetes csoporthoz azon kívüli kvadrátok is kapcsolódhatnak, elmosva a csoport különállását. 

Ezzel a módszerrel azonban ki tudunk mutatni minden, a választott intervallummal azonos, vagy annál 

nagyobb mérető természetes csoportot. 

A tengely végpontjai felıl kezdetben kis objektum-számú csoportot kijelölve, majd azokat 

fokozatosan bıvítve meghatározhatjuk a végpontoktól induló kvadrátcsoportok méretét és az egyes 

csoportokba tartozó kvadrátokat. 
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4.4.4. A cönológiai felvételek differenciálásában legfontosabb fajok meghatározásának 

módszere 

Fıkomponens-analízis során lehetıségünk adódik a kvadrátok elválásáért felelıs fajok 

meghatározására. Az objektumokhoz hasonlóan a változók (fajok) egyes tengelyek menti pozíciója 

(koordinátája) alapján sorba rendezhetjük azokat. A tengely mentén negatív irányban szélsı 

helyzetben található faj a legkisebb, míg a pozitív irányban szélsı helyzetben elhelyezkedı a 

legnagyobb számértéket kapja és az origó felé esı szomszédosak abszolút értékben sorra eggyel 

kisebbet. A maximális számérték úgy lett megválasztva, hogy az origóhoz legközelebb esı kvadrát 0, 

vagy páros számú kvadrát esetén a két legközelebb esı –1 és +1 értéket kapjon. 

Egy-egy faj a különbözı és különbözıképpen transzformált adatmátrixokon végzett elemzések 

során más-más számértéket kaphat. A faj átlagos szerepének meghatározásához a faj egyes elemzések 

során kapott eredményeit átlagolnunk kell. Az egyes elemzésekben résztvevı nagyszámú változó (faj) 

miatt az eredményekben csak a szélsı pozícióban levı 30, 50, 60 fajt rangsoroltuk. Ennek 

következtében a különbözı elemzések eredményeinek átlagolása nem történhet automatikusan, 

ugyanis néhány faj nem került be mindegyik elemzés során a szélsı helyzetekben levı megadott 

számú faj közé, azaz a fajok számértékeit standardizálnunk kell a fajok értékelt csoportjába való 

bekerülésének számával. 
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5. Eredmények 1. UTM-kvadrátok vizsgálatának eredményei 

5.1. 5×5 km-es UTM-kvadrátok vizsgálatának eredményei 
 

Az 5×5 km-es UTM-kvadrátok esetében ismertetésre kerülnek a 4.2.4. pontban tárgyalt 

adathalmaz-szőkítesek és a 4.2.5. pontban tárgyalt adattranszformációk során kapott eredmények. 

Bináris adatokat elemezve a kvadrátok néhány nagyobb csoportra válnak minden esetben, egyéb 

adatokat elemezve, nem alkotnak diszkrét csoportokat azonban többnyire gradiens menti rendezıdést 

mutatnak, így utóbbi esetekben az ordinációk eredményei kerülnek bemutatásra. 

 

5.1.1. 5×5 km-es UTM-kvadrátok elemzése teljes fajkészletükkel 

5.1.1.1. Transzformáció nélkül 

Ordináció során a kvadrátok döntıen az elsı tengely mentén válnak el, ez magyarázza a 

variancia 42%-át, a 2. tengely pedig 32 %-át, ami esetünkben, tekintve a számos potenciális 

háttérváltozó meglétét igen magasnak mondható, ugyanakkor nem nagy a különbség az elsı két 

tengely között. A kvadrátok nem rendezıdnek diszkrét csoportokba, hanem elválásuk az 1. és 2. 

tengely irányában folyamatos (2. ábra). A kvadrátok sorba rendezıdése az elsı tengely mentén a 

következı: CT27D, CT28C, CT28B, CT28A, CT18D, CT28D, CT18B, CT08D, CT19C, CT17A, 

CT08C, CT27B, CT19A, CT17D, CT08B, CT18C, CT18A, CT16A, CT38A, CT09C, CT17C, 

CT27A, CT07D, CT07C, CT16D, CT16B, CT17B, CT27C, CT37B, CT09A, CT08A, CT26B, 

CT38B, CT16C, CT26D, CT06D, BT98D, CT07B. 

2. ábra UTM5 kvadrátok teljes fajkészlető, transzformáció nélküli adattábláján végzett 

ordinációjának eredménye 

balra a kvadrátok elrendezıdése az 1. és 2. tengely mentén 

jobbra ugyanez a fajokkal együtt (biplot) 

A 

B 
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Az 1. tengely pozitív (A) vége felé levı 7(–8) kvadrát a térképen egy tömbbe csoportosul a 

Bajót–Máriahalom közötti területre (7. melléklet A1). A 2. tengely mentén az egyik szélsı helyzetben 

levı csoportot a Bajót–Vértestolna közötti kvadrátok képezik, míg a másikat részben az elsı tengely 

mentén elváló kvadrátok tömbjével átfedıen a Mogyorósbánya–Máriahalom–Leányvár közöttiek. 

Az elsı tengely mentén pozitív irányból való elkülönülésért elsısorban felelıs fajok a 

következık (ld. 2. ábra is): Festuca rupicola, Teucrium chamaedrys, Adonis vernalis, Euphorbia 

pannonica, Achillea collina, Eryngium campestre, Galium glaucum, Dorycnium germanicum, Thymus 

glabrescens, Chamaecytisus austriacus, míg a 2. tengely negatív iránya felıl: Quercus cerris, Acer 

campestre, Fraxinus excelsior, Cornus mas, Viola odorata, Quercus petraea, Geum urbanum, Melica 

uniflora, Ficaria verna, Carpinus betulus.  

A két kvadrátcsoportot elkülönítı fajok erdei (B) illetve száraz gyepi (A) fajok (vö. Borhidi 1995). 

 

5.1.1.2. Kvadrátok szerinti standardizálással 

Adatainkat objektumok (kvadrátok) szerint standardizálva az ordináció során az elsı két tengely 

felel a variancia nagy hányadáért (39, ill. 23%). A kvadrátok az 1. tengely mentén elnyújtott V-

alakban válnak el, ami gradiens meglétére utal (patkó-jelenség, Podani 1997: 225; ld. 3. ábra): CT28C, 

CT27D, CT19C, CT28A, CT28B, CT38A, CT19A, CT38B, CT09C, CT09A, CT28D, CT27B, 

CT08B, BT98D, CT26D, CT37B, CT16A, CT26B, CT17C, CT27C, CT16C, CT06D, CT16D, 

CT18D, CT27A, CT08A, CT07B, CT16B, CT17D, CT08D, CT18C, CT17B, CT07C, CT08C, 

CT17A, CT18B, CT18A, CT07D. 

  

3. ábra UTM5-kvadrátok objektumok szerint standardizált adatainak ordinációja eredményei 
balra a kvadrátok elrendezıdése az 1. és 2. tengely mentén 

jobbra ugyanez fajokkal együtt (biplot) 

A B
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Az elsı tengely mentén elsıként újra a hegység északkeleti részén található kvadrátok tömbje 

válik el, az elızı esethez képest bizonyos eltérésekkel, ugyanis az elsı 7 kvadrát Lábatlantól 

Máriahalomig nyúlik el egymással érintkezıen, a Bajót melletti CT18D jelő kvadrát viszont a tengely 

ellentétes végén kialakuló, a Pisznice és Tatabánya 

közötti tömböt magában foglaló kvadrátok közelébe 

kerül (7. melléklet B1). 

A két szélsı csoportot lépésenként tovább bıvítve 

addig, míg a tömbök egységesek maradnak, két 

összefüggı régiót tudunk kirajzolni: az egyik magában 

foglalja a Perbál–Dorog–Mogyorósbánya közötti 

területet (A) és a hegység északi peremén elnyúlik 

egészen Dunaalmásig, a másik pedig összefüggıen a 

Bajót–Baj–Szár (B) közötti területet (4. ábra). A Bajna–

Zsámbék–Felsıgalla közötti területen a két tömb tagjai 

keverednek, átmeneti régiót hozva létre közöttük. 

A két fı kvadráttömb közötti elválásért elsısorban 

felelıs fajok a következık (vö. 3. ábra): 

A: Festuca rupicola, Chamaecytisus austriacus, Euphorbia pannonica, Eryngium campestre, 

Dorycnium germanicum, Achillea collina, Koeleria cristata, Taraxacum serotinum, Medicago falcata, 

Linum tenuifolium, Bothriochloa ischaemum, Teucrium chamaerdys, Agropyron intermedium, 

Astragalus onobrychis, Galium glaucum, Stipa capillata, Plantago media, Salvia nemorosa, Carex 

humilis, Scabiosa canescens. 

B: Quercus cerris, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Melica uniflora, Cornus mas, Veronica 

hederifolia, Viola odorata, Ficaria verna, Geum urbanum, Dentaria bulbifera, Quercus petraea, 

Corydalis solida, Dactylis polygama, Carpinus betulus, Alliaria petiolata, Galium odoratum, Fagus 

sylvatica, Corydalis pumila, Fraxinus ornus, Poa nemoralis. 

 

A két csoport differenciális fajai elsısorban erdei (B) illetve száraz gyepi (A) jellegükben különböznek 

egymástól. 

 

5.1.1.3. Fajok szerint standardizálva 

Az elızı vizsgálatokhoz képest legfontosabb különbség, hogy az elsı tengelyek is csak a 

variancia kis százalékát magyarázzák (10, 8, 8, 6). A kvadrátok elválása az 1. tengely mentén a 

következı sorrendet követi (ld. 5. ábra): CT28B, CT28D, CT27D, CT28C, CT28A, CT18D, CT19C, 

CT08B, CT27B, CT19A, CT38A, CT17C, CT09C, CT26B, CT38B, CT26D, CT37B, CT17D, 

BT98D, CT27C, CT27A, CT16D, CT07B, CT08D, CT08A, CT16B, CT16C, CT16A, CT06D, 

CT18C, CT17A, CT17B, CT07C, CT18A, CT09A, CT08C, CT18B, CT07D. 

4. ábra Kvadrátok szerint 

standardizált teljes adatmátrixon végzett 

ordináció eredményének térképi 

megjelenítése 
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6. ábra Teljes fajkészlető UTM5-kvadrátok bináris adatokkal történı ordinációjának eredményei 

balra: kvadrátok eloszlása az ordináció során 

jobbra: a kvadrátok és fajok együttes eloszlása (biplot, a fajok tömegében a kvadrátok nem látszanak) 

Annak ellenére, hogy az elsı tengely a 

varianciának csak 10%-áért felel, a kvadrátok 

elrendezıdésük térképi megjelenítése alapján 

hozzávetıleg ez esetben is két csoportra oszthatók, 

mely az elızı osztályozáshoz hasonlónak 

tekinthetı: egy, a Keleti-Gerecsére, a hegység 

északi peremére és a Déli-Gerecse egy részére 

kiterjedı tömb (A) és egy, a Központi- és Nyugati-

Gerecsére, valamint a Déli-Gerecse más részére 

kiterjedı tömb (B) (7. melléklet C1). 

A két kvadráttömb közötti fı differenciáló 

fajok a következık: 

A: Valerianella dentata, Vaccaria hispanica, Setaria italica, Polygonum patulum, Papaver 

somniferum, Ornithogalum refractum, Oenothera salicifolia, Melilotus dentatus, Iris arenaria, 

Gymnadenia odoratissima. 

B: Vulpia myuros, Veronica scutellata, Schoenoplectus supinus, Polygonum minus, Orchis morio, 

Lindernia procumbens, Juncus effusus, Gypsophila muralis, Ferula sadleriana. 

 

A differenciáló fajok közös vonása, hogy a hegység területén mind ritkák (ritka endemizmus, 

ritka gyom, ritka kivadulás), sokszor alig néhány ismert elıfordulással, de míg az „A” csoport fajainak 

elıfordulása(i) Tokod – Mogyorósbánya – Sárisáp térségére esnek, addig a „B” csoport fajai Lábatlan 

és a Pisznice környékérıl ismertek. Az elemzés hasonló eredményre vezetett, mint a fajok 

5. ábra Fajok (változók) szerint standardizált 
adatmátrix ordinációjának eredménye 



 39

elıfordulásának számával dolgozó elemzés, azaz a kvadrátok hozzávetılegesen két tömbre oszthatóak 

(A és B), azonban a legerısebben differenciáló fajok ez esetben nem társulásalkotó vagy kísérı fajok, 

hanem különbözı okokból ritka fajok, sıt nagy szerep jut a gyomoknak is. 

 

5.1.1.4. Bináris adatokkal 

  A teljes fajkészlet bináris adattábláján elvégzett klaszteranalízis során a kvadrátok 3 fı csoportra 

válnak el, az egyik csoport tagjai a hegység központi részén, a másik csoport tagjai annak északkeleti 

részén alkotnak tömböt, míg a harmadik – legnagyobb elemszámú – csoport tagjai a hegység peremén 

és déli részén találhatók (9. melléklet A). 

  

5.1.2. 5×5 km-es UTM-kvadrátok elemzése gyomok nélküli fajkészlettel 

5.1.2.1. Transzformáció nélkül 

Az ordináció során az elsı tengely a variancia 43, a második 33%-át magyarázza, a 3. tengely 

már csak 4%-ot, azaz messze alulmarad az elsı két tengely részesedéséhez képest. A kvadrátok 

elrendezıdése az elsı tengely mentén a következı (ld. 7. ábra): CT27D, CT28C, CT28B, CT28A, 

CT18D, CT28D, CT18B, CT19C, CT08D, CT17A, CT08C, CT27B, CT19A, CT17D, CT08B, 

CT18C, CT18A, CT38A, CT16A, CT09C, CT17C, CT27A, CT07D, CT07C, CT16D, CT16B, 

CT17B, CT27C, CT37B, CT09A, CT08A, CT26B, CT38B, CT16C, CT26D, CT06D, BT98D, 

CT07B. 

 Az elsı tengely menti elrendezıdésük alapján a szélsı helyzetben levı kvadrátok a térképen 

egy-egy tömböt alkotnak, a pozitív irány felé esık a hegység északkeleti részébe, míg a negatív irány 

felé esık a hegység központi részébe csoportosulnak (8. melléklet A1). 

A kvadrátok elválásáért felelıs fajok (ld. 7. ábra) az egyik irányból jellemzıen száraz gyepiek 

7. ábra Gyomok nélküli fajkészlető UTM5-kvadrátok transzformáció nélküli adattáblájának 

ordinációja során kapott eredmények 

balra: A kvadrátok elrendezıdése az ordináció során 

jobbra: A kvadrátok és fajok együttes elrendezıdése az ordináció során 
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(Salvia nemorosa, Astragalus onobrychys, Salvia pratensis, Aster linosyris, Crataegus monogyna, 

Stipa capillata, Bothriochloa ischaemum, Agropyron intermedium, Medicago falcata, Koeleria 

cristata, Chamaecytisus austriacus, Thymus glabrescens, Galium glaucum, Dorycnium germanicum, 

Eryngium campestre, Achillea collina, Euphorbia pannonica, Adonis vernalis, Teucrium chamaedrys, 

Festuca rupicola), másik irányból pedig elsısorban erdeiek (Smyrnium perfoliatum, Scutellaria 

columnae, Helleborus dumetorum, Corydalis pumila, Moehringia trinervia, Symphytum tuberosum, 

Veratrum nigrum, Hordelymus europaeus, Cephalanthera longifolia, Lychnis coronaria,), de 

mellettük több, a hegység déli területeinek dolomitvegetációjára jellemzı faj is megtalálható (Allium 

moschatum, Seseli leucospermum, Coronilla coronata, Bupleurum falcatum, Draba lasiocarpa). 

 

5.1.2.2. Kvadrátok szerint standardizálva 

Kvadrátok szerint standardizált adatmátrix ordinációja során a kvadrátok az elsı tengely mentén 

U (V)-alakba rendezıdnek háttérgradiens meglétére utalva (vö. 5.1.1.2.). 

A kvadrátok sorba rendezıdése az 1. tengely mentén a következı (ld. 8. ábra): CT07D, CT17B, 

CT18A, CT07C, CT07B, CT16B, CT17A, CT08C, CT18C, CT18B, CT17D, CT08A, CT27A, 

CT08D, CT16C, CT06D, CT16D, CT27C, CT18D, CT17C, CT26B, CT16A, CT28D, CT37B, 

CT27B, CT26D, CT08B, BT98D, CT19A, CT28B, CT27D, CT28A, CT09C, CT28C, CT19C, 

CT09A, CT38B, CT38A. 

  Az elsı tengely mentén a tengely két iránya felıl elváló kvadrátok térképen megjelenítve is 

csoportokba rendezıdnek (8. melléklet A2): egyik irányból a hegység központjában levı 9 kvadrát 

képez csoportot, másik irányból pedig 11 kvadrát a Máriahalom–Mogyorósbánya közötti területen és 

ebbıl kinyúlva egészen Dunaalmásig képez egységet. 

A kvadrátok elválásáért felelıs fajok (elsı 20) a két irányból (8. ábra): 

A: Chamaecytisus austriacus, Festuca rupicola, Eryngium campestre, Achillea collina, Medicago 

falcata, Bothriochloa ischaemum, Koeleria cristata, Agropyron intermedium, Dorycnium 

8. ábra Kvadrátok szerint standardizált, gyomok nélküli UTM5-kvadrátok ordinációjának eredményei 

balra: Kvadrátok elrendezıdése az ordináció eredményeként 

jobbra: Kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció során 

A B 
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germanicum, Artemisia campestris, Stipa capillata, Astragalus onobrychis, Dactylis glomerata, 

Taraxacum serotinum, Carex humilis, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, Teucrium chamaedrys, 

Euphorbia pannonica, Galium verum. 

B: Acer campestre, Cornus mas, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Viola odorata, Melica uniflora, 

Fraxinus excelsior, Ficaria verna, Corydalis solida, Alliaria petiolata, Quercus petraea, Veronica 

hederifolia, Geum urbanum, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Carpinus betulus, Smyrnium 

perfoliatum, Corydalis pumila, Arum orientale, Galium odoratum. 

 

5.1.2.3. Fajok szerint standardizálva 

Fajok szerint standardizált adatmátrix ordinációja során az elsı két tengely a variancia 12, 

illetve 10%-át magyarázza, a következık pedig rendre 8, 6, 6, 5, 4, 4...%-ot, azaz az elsı két tengely is 

alig valamivel magasabb hányadot a többinél. A kvadrátok elválása az elsı tengely mentén a 

következı sorrendet követi (ld. 9. ábra): CT18B, CT08C, CT07D, CT18A, CT18D, CT08D, CT17A, 

CT18C, CT07C, CT17D, CT17B, CT28D, CT27A, CT16B, CT08A, CT17C, CT07B, CT26B, 

CT27B, CT06D, CT16C, CT27C, CT37B, CT08B, CT19A, CT38B, CT16A, CT38A, CT26D, 

CT09C, CT16D, CT28A, CT19C, CT09A, BT98D, CT27D, CT28C, CT28B. 

 

A kvadrátok elválásáért felelıs fajok az elsı tengely két irányából (ld. 9. ábra): 

A: Anthemis austriaca, Botrychium lunaria, Gymnadenia odoratissima, Iris arenaria, Melilotus 

dentatus, Polygonum patulum, Stenactis annua, Astragalus exscapus, Achillea millefolium, Althaea 

hirsuta, Digitalis lanata, Myosotis stricta, Seseli varium, Bromus tectorum, Puccinellia distans, Stipa 

dasyphylla, Telekia speciosa, Echinops ruthenicus, Medicago sativa, Euphrasia stricta. 

B: Aconitum anthora, Alisma lanceolatum, Calamagrostis arundinacea, Carex pallescens, Epilobium 

dodonaei, Ferula sadleriana, Gypsophila muralis, Juncus effusus, Lindernia procumbens, Orchis 

9. ábra Változók (fajok) szerint standardizált adatokat tartalmazó, gyomok nélküli UTM5-kvadrátok 

ordinációjának eredményei 

balra: a kvadrátok eloszlása az ordináció során 

jobbra: kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció során 
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morio, Polygonum minus, Schoenoplectus supinus, Veronica scutellata, Vulpia myuros, Orobanche 

gracilis, Anthoxanthum odoratum, Aconitum vulparia, Himantoglossum caprinum, Epipactis 

microphylla, Galeopsis pubescens. 

 

5.1.2.4. Bináris adatokkal 

A kvadrátok 3 nagyobb csoportra válnak el. Az elsı csoportba tartozó 10 kvadrát térképen 

összefüggı tömböt képez a hegység központi részén (9. melléklet B). A második csoportba tartozó 7 

kvadrát közül 6 a Mogyorósbánya–Máriahalom közötti területen összefüggı csoportot képez és 

hozzájuk kapcsolódik a CT08B jelő kvadrát Neszmély közelében. Az elrendezıdés hasonló a teljes 

fajkészleten bináris adatokkal végzett elemzés eredményéhez, azzal a különbséggel, hogy ez esetben a 

CT18D jelő, Bajót melletti kvadrát nem a hegység északkeleti részére esı kvadrátok csoportjához, 

hanem a központi részére esı kvadrátok csoportjához asszociálódik. A legnagyobb csoportba tartozó 

kvadrátok a hegység peremén és déli részén találhatók meg. 

Ordináció során az elsı két tengely a variancia 18, illetve 13%-át magyarázza, a továbbiak csak 

6, 4, 3, 3…%-ot. A kvadrátok elsı tengely menti elválását magyarázó fajok részben különböznek a 

korábban megismertektıl, az egyik irányból viszont ugyanúgy száraz gyepi (köztük sok homoki) faj 

(Peucedanum oreoselinum, Euphorbia seguieriana, Artemisia campestris, Scabiosa canescens, Viola 

rupestris, Hippocrepis comosa, Silene otites, Carex humilis, Festuca vaginata, Silene conica, Fumana 

procumbens, Orthantha lutea, Helictotrichon praeustum, Melampyrum barbatum, Allium 

sphaerocephalon, Minuartia setacea, Brassica 

elongata, Leontodon hispidus), a másik irányból 

pedig nagy többségében erdei fajok (Gagea 

minima, Melampyrum cristatum, Bromus 

benekenii, Rumex sanguineus, Campanula 

trachelium, Crataegus oxyacantha, Cruciata 

laevipes, Doronicum hungaricum, Platanthera 

bifolia, Ranunculus auricomus, Tilia 

platyphyllos, Vicia sparsiflora, Dentaria 

bulbifera, Melica uniflora, Trifolium alpestre, 

Melittis carpatica, Neottia nidus-avis, Sanicula 

europaea) találhatók az elsı 20 között. 

A fajok második tengely menti elválását 

megnézve a korábbiakkal több közös fajt 

találunk, így az egyik irányból az elsı 20, száraz 

gyepi faj: Lotus borbasii, Lotus corniculatus, 

Viola ambigua, Astragalus austriacus, 

11. ábra Gyom és zavarástőrı fajok nélküli, 

transzformáció nélküli adatok ordinációjának 

diagramja: a kvadrátok és fajok együttes 

eloszlása (biplot) 
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Cerastium semidecandrum, Knauthia arvensis, Cerastium pumilum, Jurinea mollis, Xeranthemum 

annuum, Veronica prostrata, Onobanche arenaria, Salvia nemorosa, Brassica elongata, 

Helictotrichon praeustum, Carex caryophyllea, Inula germanica, Agrimonia eupatoria, Seseli 

hippomarathrum, Ononis pusilla, Daucus carota. A másik irányból újra többnyire erdei fajok 

találhatók ez elsı 20 között, melyek többsége a korábbi elemzések során is fontos szerepet kapott: 

Scutellaria columnae, Smyrnium perfoliatum, Symphytum tuberosum, Corydalis pumila, Geranium 

lucidum, Festuca heterophylla, Veratrum nigrum, Dianthus armeria, Silene viridiflora, Corydalis 

intermedia, Moehringia trinervia, Physocaulis nodosus, Viola sylvestris, Arum orientale, Fagus 

sylvatica, Circaea lutetiana, Rumex sanguinea, Cardamine impatiens, Doronicum hungaricum, 

Hordelymus europaeus. 

 

5.1.3. 5×5 km-es UTM kvadrátok elemzése gyomok és zavarástőrık nélkül 

5.1.3.1. Transzformáció nélkül 

A variancia jelentıs hányadáért az 1. (40%) illetve 2. kvadrát (35%) felel, a kvadrátok 

eloszlásának sorrendje pedig a következı (ld. 11. ábra): CT28C, CT27D, CT19C, CT28B, CT28A, 

CT38A, CT19A, CT09C, CT09A, BT98D, CT26D, CT37B, CT26B, CT06D, CT16C, CT27C, 

CT07B, CT08B, CT27B, CT16A, CT17C, CT08A, CT16D, CT27A, CT16B, CT28D, CT17D, 

CT17B, CT18C, CT07C, CT08D, CT18D, CT18A, CT08C, CT17A, CT07D, CT18B. 

Az elsı tengely mentén a korábbi, teljes fajkészleten végzett értékelésekhez hasonlóan a tengely 

pozitív vége felé esı kvadrátok alkotnak egybefüggı tömböt a térképen (7. melléklet A2), míg a 

második tengely mentén az ezzel részben átfedı tömb mellett egybefüggı tömböt képeznek a Bajót és 

Vértestolna közötti kvadrátok is. 

Az elsı tengely mentén legerısebben differenciáló fajok szinte megegyeznek a korábban 

megismertekkel (az „A” csoportban elsısorban száraz gyepiek, a „B”-ben pedig erdeiek): 

A: Euphorbia pannonica, Chamaecytisus austriacus, Dorycnium germanicum, Salvia nemorosa, 

Koeleria cristata, Festuca rupicola, Astragalus onobrychys, Taraxacum serotinum, Carex humilis, 

Stipa capillata. 

B: Quercus cerris, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Cornus mas, Viola odorata, Quercus petraea, 

Melica uniflora, Geum urbanum, Ficaria verna, Carpinus betulus. 

 

5.1.3.2. Kvadrátok szerint standardizálva 

A variancia kiemelkedı hányadáért felel az 1. tengely (31%, a többiek rendre: 11, 8, 7, 5, 5...), a 

kvadrátok e mentén a következı sorban követik egymást (12. ábra): CT18B, CT08C, CT07D, CT18D, 

CT18A, CT28D, CT08D, CT17A, CT07C, CT18C, CT17B, CT17D, CT27A, CT16B, CT08A, 

CT17C, CT07B, CT06D, CT26B, CT37B, CT16C, CT27B, CT27C, CT08B, CT16A, CT38A, 

CT19A, CT09C, CT16D, CT26D, BT98D, CT28A, CT19C, CT09A, CT27D, CT28C, CT28B. 
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Az elsı tengely mentén a kvadrátok elrendezıdése a korábban tapasztaltakhoz hasonló, különbségek a 

részletekben mutatkoznak. A kvadrátok két szélsı csoportja most is a Nyergesújfalu–Bajót–

Máriahalom (A), illetve a Tardos–Tatabánya tömbbe (B) csoportosul (7. melléklet B2), azonban a 

CT18B és CT18D kvadrátok néhány korábbi eredménytıl eltérıen most nem az „A” (a hegység 

északkeleti részére esı négyzetek), hanem a „B” (a hegység központi tömbjére lokalizálódó 

kvadrátok) csoporthoz tartoznak és utóbbihoz csatlakozik a CT16 B és CT16D kvadrát is a hegység 

déli részébıl. 

A kvadrátok elsı tengely mentén történı elválásáért felelıs fajok a korábban megismertekhez 

hasonlóak (12. ábra): 

A: Festuca rupicola, Chamaecytisus austriacus, Koeleria cristata, Taraxacum serotinum, Stipa 

capillata, Euphorbia pannonica, Teucrium chamaedrys, Dorycnium germanicum, Astragalus 

onobrychis, Linum tenuifolium. 

B: Acer campestre, Quercus cerris, Cornus mas, Melica uniflora, Viola odorata, Fraxinus excelsior, 

Fraxinus ornus, Ficaria verna, Corydalis solida, Quercus petraea. 

 

5.1.3.3. Fajok szerint standardizálva 

A teljes fajlista és a gyomok nélküli fajlista azonos transzformáción átesett adattáblájának 

eredményéhez hasonlóan nincs igazán kiemelt tengely, mely az objektumok elválását magyarázná, az 

egyes tengelyek %-értékei a következık: 11, 10, 8, 6, 5, 5, 5, 4... 

Bár az elsı tengely részesedése a variancia százalékában alig nagyobb, mint a következıké, 

mégis – a korábbi, fajok szerint standardizált adatmátrixok értékeléseinek eredményeivel összhangban 

– az egyéb standardizációs módszerekkel kapott eredményekhez hasonlót kapunk. A szélsı 7 kvadrát 

térképen összefüggı tömböt alkot a Lábatlan–Dorog–Máriahalom közötti területen, és a következı 7 

12. ábra Gyom- és zavarástőrı fajok nélküli, fajok szerint standardizált adattábla 

ordinációjának eredménye 

balra: a kvadrátok elrendezıdése az ordináció során 

jobbra: a kvadrátok és fajok együttes elrendezıdése az ordináció során 
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kvadrát ezt a tömböt bıvíti ki Dunaalmás, illetve Bajna ás Leányvár irányába (7. melléklet C2). Az 

elsı tengely mentén az elıbbiektıl legtávolabb levı kvadrátok ez esetben is elsısorban tömbszerően a 

Tardos–Tatabánya–Csabdi közötti területre esnek, és néhány kivételével ezekhez csatlakoznak a 

hozzájuk fajkészletük alapján közel álló kvadrátok is. A második tengely mentén az elsıhöz hasonló 

mintázatot követ a kvadrátok elválása, azaz elsısorban a hegység központi részére lokalizálódó 

kvadrátok tömbje válik el az északkeleti rész és északi perem kvadrátjainak tömbjétıl, azonban a 

részletekben újfent különbségek mutatkoznak: míg a CT18B és CT18D kvadrátok az elsı tengely 

mentén az „A”, azaz a hegység északkeleti részére lokalizálódó csoportba tartoznak, addig a 2. tengely 

mentén ugyanezek a „B” csoportba, azaz a hegység központi részének kvadráttömbjéhez tartoznak, 

viszont mindkét esetben szélsı pozíciókat foglalnak el. 

Az elválásért elsısorban felelıs fajok az elemzés során a következık: 

13. ábra Gyom- és zavarástőrı fajok nélküli bináris adattábla ordinációjának eredményei 

balra: a kvadrátok elrendezıdése az ordináció során 

jobbra: a kvadrátok és fajok együttes elrendezıdése az ordináció során (biplot) 

14. ábra A flóramőben szereplı, transzformáció nélküli adatokat tartalmazó  UTM5-kvadrátok 

ordinációjának eredményei 

balra: kvadrátok eloszlása az ordináció során 

jobbra: kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció során 
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A: Blackstonia acuminata, Centaurea arenaria, Centaurium littorale, Dactylorhiza incarnata, 

Equisetum variegatum, Frangula alnus, Orobanche loricata, Petasites hybridus, Taraxacum palustre, 

Triglochin palustre. 

B: Lunaria annua, Veronica orchidea, Galium palustre, Listera ovata, Thalictrum lucidum, Potentilla 

alba, Trifolium hybridum, Trifolium medium, Catabrosa aquatica, Lathyrus sylvestris. 

 

Az elsısorban differenciáló fajok mindegyike ritka, a hegység területérıl legfeljebb néhány 

adattal rendelkezik, köztük sok a nedves élıhelyekhez kötıdı faj mindkét csoportban, de száraz 

gyepiek is megtalálhatók. 

 

5.1.3.4. Bináris adatokkal 

 Az adatok klaszter-analízise során elsıként a korábbi, bináris adatokon alapuló elemzésekhez 

hasonlóan a kvadrátok 3 csoportra válnak el (9. melléklet C). A kapott három csoport tagjai azonosak 

a gyomok nélküli fajkészleten végzett elemzés során kapott csoport tagjaival. Az elsı csoport 

kvadrátjai térképen a hegység központi részén képeznek tömböt, a második csoport kvadrátjai pedig a 

hegység északkeleti részén találhatók egy tömbben és hozzájuk csatlakozik a CT08B jelő kvadrát. A 

többi kvadrát két fı alcsoportra válva a hegység peremterületein és déli részén található. 

Az ordináció során az elsı két tengely felel a variancia 18 és 13 %-áért, az utánuk következıík 

ezeknél is jóval kisebb hányadot magyaráznak. A kvadrátok ilyen elválásáért elsıdlegesen felelıs 

fajok (13. ábra): 

A: Artemisia campestris, Campanula rotundifolia, Euphorbia seguieriana, Peucedanum oreoselinum, 

Brassica elongata, Orthantha lutea, Xeranthemum annuum, Silene otites, Viola ambigua, Scabiosa 

canescens. 

B: Rumex sanguineus, Doronicum hungaricum, Tilia platyphyllos, Platanthera bifolia, Vicia 

sparsiflora, Corydalis pumila, Sanicula europaea, Bromus benekenii, Gagea minima, Ranunculus 

auricomus. 

A két csoport között elsısorban differenciáló fajok továbbra is gyepiek, illetve erdeiek. 

 

5.1.4. 5×5 km-es UTM-kvadrátok elemzése a flóramőben szereplı fajokkal 

5.1.4.1. Transzformáció nélkül 

Ordináció során az elsı (két) tengely a variancia döntı hányadát magyarázza (45 és 17%). A 

kvadrátok elrendezıdése az elsı tengely mentén a következı (14. ábra): CT07D, CT18A, CT17B, 

CT07C, CT07B, CT16B, CT08C, BT98D, CT18C, CT16C, CT06D, CT17A, CT17D, CT08A, 

CT38B, CT26B, CT09A, CT08D, CT37B, CT16D, CT27C, CT18B, CT26D, CT27A, CT16A, 

CT09C, CT17C, CT38A, CT08B, CT19A, CT27B, CT18D, CT28D, CT19C, CT28A, CT28B, 

CT28C, CT27D.  
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Az elsı tengely mentén szélsı helyzetben levı kvadrátok a korábbiakhoz hasonlóan térképen 

megjelenítve csoportokat alkotnak: 5 kvadrát a hegység északkeleti részén Nyergesújfalu–Máriahalom 

között, 6 pedig a hegység központi részén (8. melléklet B1). 

 Az 1. tengely menti elválásért felelıs fajok az egyik irányból tekintve elsısorban erdeiek 

(Corydalis pumila, Corydalis intermedia, Smyrnium perfoliatum, Veratrum nigrum, Scutellaria 

columnae, Vicia sparsiflora, Scrophularia vernalis, Helleborus dumetorum, Gagea minima, Tilia 

platyphyllos, Iris variegata, Doronicum hungaricum, Platanthera bifolia, Allium ursinum, 

Chamaecytisus supinus, Ajuga genevensis, Circaea lutetiana, Veronica officinalis, Potentilla 

heptaphylla, Omphalodes scorpioides), a másik irányból pedig száraz gyepiek (Euphorbia pannonica, 

Chamaecytisus austriacus, Dorycnium germanicum, Taraxacum serotinum, Inula germanica, Lotus 

borbasii, Cerastium pumilum, Viola ambigua, Brassica elongata, Astragalus austriacus, Teucrium 

montanum, Inula oculus-christi, Iris pumila, Seseli hippomarathrum, Jurinea mollis, Stipa 

pulcherrima, Scabiosa canescens, Bromus squarrosus, Linum flavum, Inula hirta). 

 

5.1.4.2. Kvadrátok szerint standardizálva 

Az ordináció során az elsı tengely a variancia 20%-át magyarázza, a második 13%-ot, a 

továbbiak 9, 7, 6, 5, 4, 3, 3…%-ot.  

A kvadrátok elrendezıdése az 1. tengely mentén a következı (15. ábra): CT07D, CT07B, 

CT17B, CT07C, CT18A, CT17A, CT16B, CT18C, CT08C, CT08D, CT18B, CT17D, CT16C, 

CT06D, CT08A, CT16A, CT27A, CT18D, CT16D, CT17C, CT26B, CT28D, CT27B, BT98D, 

CT26D, CT27C, CT08B, CT28B, CT37B, CT19C, CT27D, CT19A, CT09A, CT28A, CT28C, 

CT09C, CT38B, CT38A. 

A kvadrátok egy csoportja, térképen megjelenítve a 2. tengely mentén válik el a többitıl (8. 

melléklet B2). E tengely mentén szélsı helyzetben 6 kvadrát alkot térképen megjelenítve is 

15. ábra A flóramőben szereplı, kvadrátok szerint standardizált adatokat tartalmazó  UTM5-

kvadrátok ordinációjának eredményei 

balra: kvadrátok eloszlása az ordináció során 
jobbra: kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció során 

C 
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egybefüggı csoportot, mely a hegység déli (dolomit)területén található (15. ábra: C). 

  Az elsı tengely menti elválásért felelıs fajok között az egyik csoportban – továbbra is – 

jellemzıen erdei fajokat találunk (Smyrnium perfoliatum, Corydalis pumila, Scutellaria columnae, 

Veratrum nigrum, Corydalis intermedia, Vicia sparsiflora, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Gagea 

minima, Silene viridiflora, Iris variegata, Chamaecytisus supinus, Circaea lutetiana, Scrophularia 

vernalis, Aegopodium podagraria, Doronicum hungaricum, Dictamnus albus, Calamintha 

menthifolia, Platanthera bifolia, Salvia glutinosa), míg a másikban továbbra is száraz gyepek fajai a 

meghatározók (Chamaecytisus austriacus, Dorycnium germanicum, Euphorbia pannonica, 

Taraxacum serotinum, Scabiosa canescens, Jurinea mollis, Brassica elongata, Linum hirsutum, Viola 

ambigua, Carex liparicarpos, Peucedanum oreoselinum, Lotus borbasii, Cerastium pumilum, 

Astragalus austriacus, Festuca vaginata, Peucedanum alsaticum, Seseli hippomarathrum, Inula 

germanica, Bromus squarrosus, Ononis pusilla) (15. ábra). 

A második tengely mentén, a kvadrátok harmadik csoportjának elválását okozó fajok között 

jellemzıek a nyílt sziklagyepek, bokorerdık, molyhos tölgyesek fajai (14. ábra), területünkön 

elsısorban dolomithoz kötıdıen (Festuca pallens, Anthericum ramosum, Teucrium montanum, 

Helleborus dumetorum, Fumana procumbens, Scorzonera austriaca, Poa badensis, Hornungia 

petraea, Coronilla coronata, Dictamnus albus, Helianthemum canum, Minuartia setacea, Paronychia 

cephalotes, Stipa pulcherrima, Vinca herbacea, Allium moschatum, Bupleurum affine, Tordylium 

maximum, Draba lasiocarpa, Limodorum abortivum). 

 

5.1.4.3. Fajok szerint standardizálva 

Az ordináció során az elsı két tengely is csak a variancia 10–10%-át magyarázza, alig többet, 

mint a következı tengelyek (8, 6, 5, 5, 4…%). A kvadrátok elsı és második tengely menti 

elrendezıdésében meghatározó két, a többitıl távolra kerülı kvadrát, az 1. tengely mentén a CT28D, a 

2. mentén pedig a CT18B (16. ábra). A kvadrátok elrendezıdése az 1. tengely mentén a következı: 

CT28D, CT28B, CT27D, CT28C, CT18D, BT98D, CT19C, CT28A, CT38A, CT27B, CT38B, 

CT16A, CT19A, CT08B, CT26D, CT17C, CT16D, CT16C, CT27C, CT09C, CT08A, CT26B, 

CT27A, CT37B, CT07B, CT06D, CT09A, CT16B, CT17D, CT07C, CT18C, CT08D, CT17A, 

CT17B, CT18A, CT07D, CT08C, CT18B. 
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Az 1. tengely mentén szélsı helyzetben levı kvadrátok térképen megjelenítve most is a 

korábbiakhoz hasonló két csoportot alkotnak a hegység központi, illetve északkeleti részén, de 

mindkét csoport csak 4–4 kvadrátig összefüggı. 

 A kvadrátok elsı tengely menti eloszlásában meghatározó fajok között – a fajok szerint 

standardizált esetekhez hasonlóan most is – a ritka, kevés elıfordulással rendelkezı fajok a 

meghatározók. A hegység északkeleti részére esı kvadrátcsoport elválásának irányába a Blackstonia 

acuminata, Centaurea arenaria, Centaurium littorale, Cephalanthera transsylvanica, Dactylorhiza 

incarnata, Equisetum variegatum, Erucastrum nasturtiifolium, Frangula alnus, Orobanche loricata, 

Petasites hybridus, Pycreus flavescens, Taraxacum palustre, Triglochin palustre, Sempervivum 

marmoreum, Astragalus vesicarius, Epipactis palustris, Carex alba, Alyssum tortuosum, Vicia villosa 

és Trifolium fragiferum; a központi részre esı kvadrátcsoport irányába pedig az Aconitum anthora, 

Alisma lanceolatum, Calamagrostis arundinacea, Carex pallescens, Epilobium dodonaei, Ferula 

sadleriana, Gypsophila muralis, Lindernia procumbens, Orchis morio, Schoenoplectus supinus, 

Veronica scutellata, Vulpia myuros, Anthoxanthum odoratum, Epipactis purpurata, Carex remota, 

Epipactis microphylla, Himantoglossum caprinum, Trisetum flavescens, Rubus idaeus és Aconitum 

vulparia a 20-20 leginkább meghatározó faj. 

 

5.1.4.3. Bináris adatokkal 

Klaszteranalízis során nem kapunk a korábbiakhoz hasonló 3 egyértelmő csoportot. A kvadrátok 

egy része magasabb szinten, egyenként, vagy kis csoportokkban válik el, ezek a kvadrátok a hegység 

északkeleti részébıl származnak. A hegység központi részének kvadrátjai most is egységes csoportot 

képeznek és egy nagyobb csoportba rendzıdnek a hegység peremérıl és déli részérıl származó 

kvadrátok is (10. melléklet D). 

16. ábra A flóramőben szereplı, fajok szerint standardizált adatokat tartalmazó  UTM5-kvadrátok 

ordinációjának eredményei 

balra: kvadrátok eloszlása az ordináció során 

jobbra: kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció során 
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Az ordináció során a kvadrátok hozzávetılegesen V-alakban rendezıdnek az elsı tengely 

mentén, a kvadrátok sorba rendezıdése eszerint (17. ábra): CT07D, CT18A, CT08C, CT07C, CT18B, 

CT17B, CT08D, CT18C, CT17A, CT16B, CT17D, CT08A, CT07B, CT16A, CT18D, CT06D, 

CT16C, CT27A, CT16D, CT17C, BT98D, CT37B, CT09A, CT27C, CT38B, CT26B, CT09C, 

CT08B, CT19A, CT38A, CT26D, CT27B, CT28D, CT19C, CT28A, CT27D, CT28C, CT28B. 

A tengely menti eloszlásért felelıs fajok (17. ábra): 

A: Corydalis pumila, Veratrum nigrum, Physocaulis nodosus, Doronicum hungaricum, Veronica 

officinalis, Silene viridiflora, Scutellaria columnae, Vicia sparsiflora, Tilia platyphyllos, Cardamine 

impatiens, Smyrnium perfoliatum, Scrophularia vernalis, Corydalis intermedia, Platanthera bifolia, 

Viola alba, Salvia glutinosa, Circaea lutetiana, Iris variegata, Ajuga genevensis, Calamintha 

menthifolia. 

B: Viola ambigua, Brassica elongata, Salvia aethiopys, Erysimum diffusum, Cerastium pumilum, 

Euphorbia pannonica, Jurinea mollis, Astragalus austriacus, Fumana procumbens, Scabiosa 

canescens, Agropyron pectinatum, Artemisia absinthium, Helichrysum arenarium, Ononis pusilla, 

Marrubium peregrinum, Taraxacum serotinum, Prunella grandiflora, Stipa joannis, Inula germanica, 

Salvia austriaca. 

 

5.1.5. 5×5 km-es UTM-kvadrátok elemzése a flóramőben részletezett, nem gyom fajok 

adataival 

5.1.5.1. Transzformáció nélkül 

Az ordináció során a varianciát az elsı tengely 45%-ban, a második tengely jóval kisebb 

mértékben (17 %) magyarázza, majd ez az arány fokozatosan tovább csökken (7, 6, 5, 3, 2, 2). 

17. ábra A flóramőben szereplı, bináris adatokat tartalmazó  UTM5-kvadrátok ordinációjának

eredményei 

balra: Kvadrátok eloszlása az ordináció során 

jobbra: Kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció során 
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A kvadrátok az 1. tengely mentén a következı sorban követik egymást (18. ábra): CT07D, 

CT18A, CT17B, CT07C, CT07B, CT16B, CT37A, CT08C, BT98D, CT16C, CT06D, CT18C, 

CT17A, CT08A, CT17D, CT38B, CT26B, CT09A, CT37B, CT08D, CT16D, CT27C, CT26D, 

CT18B, CT27A, CT16A, CT09C, CT17C, CT38A, CT08B, CT19A, CT27B, CT18D, CT28D, 

CT19C, CT28A, CT28B, CT28C, CT27D. 

Az eddigiekben megismert elsı tengely menti „A” irányból térképen az elsı 10 kvadrát 

összefüggı tömböt alkotva válik el, míg az ugyanezen tengely menti „B” irányból körülbelül 14 

kvadrátig egyértelmő a tömbszerő csoportosulás (7. melléklet A3). A két tömb nagyjából átfed a 

korábbi elemzések során kirajzolódott „A” és „B” tömbökkel. 

Az elsı tengely menti elválásért leginkább felelıs fajok a következık (18. ábra): 

A: Euphorbia pannonica, Chamaecytisus austriacus, Dorycnium germanicum, Taraxacum serotinum, 

Inula germanica, Lotus borbasii, Cerastium pumilum, Viola ambigua, Brassica elongata, Astragalus 

austriacus. 

B: Corydalis pumila, Corydalis intermedia, Smyrnium perfoliatum, Veratrum nigrum, Scutellaria 

columnae, Vicia sparsiflora, Scrophularia vernalis, Helleborus dumetorum, Tilia platyphyllos, Gagea 

minima. 

 

5.1.5.2. Kvadrátok szerint standardizálva 

Az ordináció során a tengelyek részesedése a variancia százalékában: 18, 12, 11, 7, 6, 6... Az 

elsı tengely mentén 16–16 kvadrátot tartalmazó, a korábban megismert „A” és „B” csoportoknak 

megfelelı tömb válik el (7. melléklet B3), egy kvadrát (CT28D) nem csatlakozik közvetlenül egyik 

tömbhöz sem, míg 5 kvadrát (CT18D, CT16D, CT17C, CT26B és CT27A) mind az elemzés során, 

mind pozícióját tekintve átmeneti helyet foglal el a két tömb között. 

18. ábra A flóramőben szereplı, gyomok nélküli, transzformálatlan adattábla ordinációjának eredménye 

balra: A kvadrátok eloszlása az ordináció eredményeként 

jobbra: A kvadrátok és fajok együttes eloszlása az ordináció eredményeként 
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A második tengely mentén a korábbiakhoz képest újra (ld. 4.1.4.2.) egységes tömbként válik el 

a hegység déli részén 11–13 kvadrát (19. ábra). 

Az 1. tengely mentén a következı rendben követik egymást a kvadrátok: CT38A, CT09C, 

CT28C, CT38B, CT28A, CT27D, CT19A, CT09A, CT37B, CT19C, CT28B, CT08B, CT26D, 

CT27C, CT27B, BT98D, CT37A, CT28D, CT26B, CT17C, CT18D, CT16D, CT27A, CT08A, 

CT16A, CT06D, CT16C, CT18B, CT17D, CT08D, CT08C, CT18C, CT16B, CT17A, CT18A, 

CT07C, CT17B, CT07B, CT07D. A 2. tengely mentén pedig: CT16C, CT06D, CT27C, CT16A, 

CT27A, CT16D, CT17C, CT27B, CT26B, CT17D, CT16B, CT28D, CT26D. 

Az elsı tengely mentén történı differenciálódást két oldalról elsısorban a következı fajok 

okozzák (19. ábra): 

A: Chamaecytisus austriacus, Dorycnium germanicum, Euphorbia pannonica, Taraxacum serotinum, 

Brassica elongata, Scabiosa canescens, Jurinea mollis, Linum hirsutum, Viola ambigua, Scilla 

vindobonensis, Lotus borbasii, Carex liparicarpos, Cerastium pumilum, Peucedanum oreoselinum, 

Inula germanica, Astragalus austriacus, Peucedanum alsaticum, Seseli hippomarathrum, Festuca 

vaginata, Bromus squarrosus. 

B: Smyrnium perfoliatum, Corydalis pumila, Scutellaria columnae, Veratrum nigrum, Corydalis 

intermedia, Vicia sparsiflora, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Gagea minima, Chamaecytisus 

supinus, Silene viridiflora, Iris variegata, Dictamnus albus, Circaea lutetiana, Scrophularia vernalis, 

Doronicum hungaricum, Aegopodium podagraria, Calamintha menthifolia, Helleborus dumetorum, 

Platanthera bifolia. 

A 2. tengely mentén pedig a következık: 

19. ábra Flóramőben szereplı, gyomok nélküli, kvadrátok szerint standardizált adattábla 

ordinációjának eredményei 

balra: A kvadrátok elrendezıdése az ordináció eredményeként 

jobbra: A kvadrátok és fajok együttes elrendezıdése az ordináció eredményeként 
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Festuca pallens, Anthericum ramosum, Teucrium montanum, Helleborus dumetorum, Fumana 

procumbens, Scorzonera austriaca, Poa badensis, Hornungia petraea, Coronilla coronata, Dictamnus 

albus, Minuartia setacea, Helianthemum canum, Paronychia cephalotes, Stipa pulcherrima, Vinca 

herbacea, Allium moschatum, Bupleurum affine, Limodorum abortivum, Draba lasiocarpa, Jovibarba 

hirta. 

 

Míg az elsı tengely mentén a kvadrátok hozzávetıleg a korábban is kapott 2 tömbben válnak el 

egymástól, addig a 2. tengely mentén leválik egy kisebb csoport, mely a hegység déli területeit (Szár – 

Zsámbék) tartalmazza, az ezek elkülönüléséért elsısorban felelıs fajok pedig többségükben a déli 

Gerecse dolomit-vegetációjának jellemzı fajai. 

 

 5.1.5.3. Fajok szerint standardizálva 

 A fajok szerint standardizált adatok eredményeihez képest ebben az esetben az elsı két tengely 

részesedése a variancia magyarázatában nagyobb (13 és 11%), de nem éri el az egyéb transzformációk 

során tapasztaltakat. Az elsı tengely mentén elsısorban a hegység központi részére lokalizálódó 

kvadrátok tömbje válik el („B” csoport), az ellenkezı irányból leváló kvadrátok kevésbé kifejezetten 

csoportosulnak tömbbé (7. melléklet C3). A második tengely mentén ellenben a korábban megismert 

elsı tengely menti differenciálódásokhoz hasonló térbeli mintázatot kapunk. 

A kvadrátok sorba rendezıdése az elsı tengely mentén (20. ábra): CT28B, CT28C, CT08B, 

BT98D, CT16A, CT28A, CT19C, CT09A, CT16D, CT09C, CT26D, CT27D, CT38B, CT27C, 

CT38A, CT16C, CT37A, CT37B, CT06D, CT19A, CT07B, CT16B, CT27B, CT08A, CT26B, 

20. ábra UTM5-kvadrátok flóramőben részletezett adatokkal, fajok szerint standardizált 

adatmátrixának ordinációja során kapott eredmények 

balra: A kvadrátok elrendezıdése az ordináció során 

jobbra: Kvadrátok és fajok együttes elrendezıdése az ordináció során 
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CT17C, CT17B, CT07C, CT27A, CT17D, CT17A, CT18C, CT28D, CT08D, CT18D, CT07D, 

CT18A, CT08C, CT18B 

Az elsı tengely menti elválásért leginkább felelıs fajok a következık (20. ábra): 

A: Armoracia lapathifolia, Botrychium lunaria, Gymnadenia odoratissima, Iris arenaria, Melilotus 

dentatus, Polygonum patulum, Digitalis lanata, Fraxinus angustifolia, Holcus lanatus, Holoschoenus 

romanus. 

B: Calamagrostis arundinacea, Carex pallescens, Epilobium dodonaei, Ferula sadleriana, 

Gypsophila muralis, Lindernia procumbens, Orchis morio, Schoenoplecus supinus, Veronica 

scutellata, Vulpia myuros. 

A második tengely menti elválásért felelıs fajok: 

A: Triglochin palustre, Taraxacum palustre, Petasites hybridus, Orobanche loricata, Frangula alnus, 

Equisetum variegatum, Dactylorhiza incarnata, Centaurium littorale, Centaurea arenaria, 

Blackstonia acuminata. 

B: Spergularia rubra, Veronica orchidea, Trifolium hybridum, Achillea asplenifolia, Carduus crispus, 

Centaurea nigrescens, Paris quadrifolia, Potentilla alba, Galium palustre, Listera ovata. 

 A kvadrátok között legerısebben differenciáló fajok – az azonos transzformációval végzett 

értékelésekhez hasonlóan – itt is a ritka, vagy kevés adattal rendelkezı fajok közül kerülnek ki. 

Továbbra is jól elkülönül a Gerecse központi tömbje, az értékelés szerint azonban ezért a csak onnan 

jelzett ritka fajok (pl. Ferula sadleriana és több, egyetlen erdei vízállásból ismert iszapnövény) 

felelnek elsısorban. A kvadrátok térképi elrendezıdését és a kvadrátok ordinációs térben való 

elrendezıdéséért felelıs fajokat megvizsgálva azt vehetjük észre, hogy a korábbi vizsgálatokhoz 

képest az elsı és a második tengely „felcserélıdött”: a varianciát közel azonos arányban magyarázó 

tengelyek közül esetünkben a 2. menti kvadráteloszlás térképi megjelenítése rokonítható inkább a 

korábbi vizsgálatok eredményeivel, és az e tengely mentén differenciáló fajok a korábbi vizsgálatok 

során a kvadrátok elsı tengely menti elválásában kaptak nagyobb szerepet (pl. Triglochin palustre, 

Taraxacum palustre, Spergularia rubra, stb.) 

 

5.1.5.4. Bináris adatokkal 

Klaszteranalízis során újra elıbb önálló kvadrátok vagy kis csoportok válnak külön, melyek a 

hegység északkeleti régiójára esnek. Ezek után a kvadrátok két nagy csoportot képeznek, melyek 

tagjai a hegység központi részén alkotnak tömböt, illetve a hegység peremén és déli részén találhatók 

meg (10. melléklet E). 

A korábbi, bináris adatokon alapuló ordinációkhoz hasonlóan az elsı két tengely részesedése a 

variancia százalékában jóval nagyobb a többinél, de összességében alacsony (16 és 13%); e tengely 

mentén a kvadrátok a következı sorban rendezıdnek el (21. ábra): CT19C, CT28A, CT28B, CT28C, 

CT26D, CT27D, CT38A, CT38B, BT98D, CT19A, CT09A, CT08B, CT27C, CT27B, CT37B, 

CT09C, CT28D, CT37A, CT26B, CT17C, CT16C, CT06D, CT16D, CT07B, CT27A, CT16A, 
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CT08A, CT17D, CT16B, CT18D, CT17A, CT17B, CT07C, CT18C, CT08D, CT08C, CT18B, 

CT18A, CT07D.  

A kvadrátok térképen továbbra is a körvonalazott „A” és „B” tömb szerint csoportosulnak, a 

középtájra ordinálódó kvadrátok azonban szétszórtan lokalizálódnak. 

Az elsı tengely menti eloszlásért felelıs fajok (20. ábra): 

A: Brassica elongata, Viola ambigua, Salvia aethiopys, Scabiosa canescens, Fumana procumbens, 

Cerastium pumilum, Euphorbia pannonica, Jurinea mollis, Prunella grandiflora, Helichrysum 

arenarium, Agropyron pectinatum, Astragalus austriacus, Viola rupestris, Taraxacum serotinum, 

Peucedanum oreoselinum, Ononis pusilla, Minuartia setacea, Oxytropis pilosa, Inula germanica, 

Linum flavum. 

B: Corydalis pumila, Doronicum hungaricum, Physocaulis nodosus, Tilia platyphyllos, Veratrum 

nigrum, Veronica officinalis, Vicia sparsiflora, Platanthera bifolia, Silene viridiflora, Cardamine 

impatiens, Viola alba, Scrophularia vernalis, Ajuga genevensis, Gagea minima, Scutellaria columnae, 

Corydalis intermedia, Salvia glutinosa, Smyrnium perfoliatum, Orlaya grandiflora, Iris variegata. 

 

21. ábra Flóramőben részletezett elterjedéső, nem gyomfajok bináris adattáblájának ordinációja 

során kapott eredmények 

balra: Kvadrátok elrendezıdése az ordináció során 

jobbra: Kvadrátok és fajok együttes elrendezıdése az ordináció során 
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1. táblázat A kvadrátok elrendezıdésének sorrendje az ordináció elsı tengelye mentén a 
különbözı adattranszformációk során 

%: Objektumok szerint standardizált adatmátrixok ordinációinak összesített eredménye 

%2: Változók szerint standardizált adatmátrixok ordinációinak összesített eredménye 

bin: bináris adatokat tartalmazó adatmátrixok ordinációinak összesített eredménye 

alap: Standardizáció nélküli adatmátrixok ordinációinak összesített eredménye 

mind: A fenti típusok szerinti adatmátrixok ordinációinak összesített eredménye (eszerint 

rendezve) 
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5.1.6. Különbözı adatszőkítéseken és adattranszformációkon átesett UTM5 kvadrátok 

ordinációi során kapott eredmények eredıjének meghatározása 

 Az ötféle adatszőkítés és négyféle adattranszformáció ordinációjának eredményeit a 4.3.4. 

pontban ismertetett módszerek szerint egyesítettem. Az egyes adattranszformációk összesített 

eredményeinek térképi megjelenítéseit a 11. melléklet mutatja, a négyféle adattranszformáció 

összesített eredményei pedig az 1. táblázatban láthatók. Az elsı tengely menti elrendezıdések 

összesítése során 14 kvadrát 

összefüggı tömböt képez a hegység 

központi részén a Pisznice 

környékétıl egészen Felsıgalláig és 

Szárig (22. ábra és 11. melléklet). A 

tengely ellenkezı iránya felıl 15 

kvadrát képez egységet, melyek 

magukban foglalják a 

Mogyorósbánya–Perbál közötti 

területet, és ennek hosszú 

nyúlványát egészen Dunaalmásig. 

Az ebbe a tömbbe esı kvadrátok 

közül kettı (CT26D, CT16A) a 

tömbtıl elszakadva, a hegység déli 

részén található. 

 

A két szélsı zóna között található egy 8 kvadrátot magában foglaló átmeneti zóna, melynek 

tagjai két csoportra válnak. Az egyik csoportba 7 kvadrát tartozik, melyek a hegység déli részén 

egybefüggı tömböt képeznek. Ennek a csoportnak az átmeneti jellegét támasztja alá, hogy ide 

csatlakozik a Dunaalmás–Perbál közötti terület kvadrátjaival egy csoportba esı két kvadrát is, 

22. ábra A különbözı adatmátrixokon végzett ordinációk 

összesített eredményének térképi megjelenítése 3 kategóriát 

alkalmazva (a négyzetekben feltüntetett számok az elsı tengely 

menti sorrendjüknek felelnek meg) 
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valamint a hegység központjára esı csoporthoz az elemzések során legközelebbi kvadrátok (CT27A, 

CT16C) ennek a déli csoportnak az azzal nem szomszédos részeibe esnek. A másik csoportba egyetlen 

kvadrát tartozik, a Bajót melletti CT18D. Ez a kvadrát szintén átmeneti pozícióba került az ordinációk 

eredményeinek összesítéseként és földrajzi helyzetét tekintve is átmeneti pozíciót foglal el a Gerecse 

központi- és északkeleti tömbjére esı kvadrátok között. Különbség az átmeneti zóna elızı 

csoportjához képest, hogy azok a különbözı adattranszformációk során minden esetben átmeneti 

helyre kerültek, a CT18D kvadrát azonban az adattranszformáció nélküli elemzéskor az északkeleti 

kvadráttömbbe került szélsı helyzetben (5. hely), bináris adatokkal történı elemzéskor pedig a 

hegység központi részére esı kvadráttömbbe került szélsı helyzetben (32. hely). 

 Adatainkat objektumok szerint 

standardizálva a gyomok nélküli, valamint a 

flóramőben szereplı adatokat tartalmazó, és 

ugyanezeket gyomok nélkül tartalmazó 

adatmátrixok értékelése során tapasztalható a 

kvadrátok egy csoportjának a 2. tengely mentén 

történı elkülönülése. A differenciálódás 

megfelelı irányából 15 kvadrátot tekintve az 

egyes elemzések során figyelemre méltó, hogy a 

3 vizsgált eset 15-15 kvadrátját összesítve 

összesen 16 kvadrát került be a meghatározó 

kvadrátok közé, azaz a kvadrátok elválása a 

tengely ezen iránya felıl igen egységes (az 

2. táblázat UTM5-kvadrátok 2. tengely menti elválását meghatározó fajok (rövidítések feloldását ld. 5. 

melléklet) 

A: Kompenzáció nélkül; B: Kompenzációval 

fajnév A B fajnév A B fajnév A B fajnév A B fajnév A B

Fest_pal 1 1 Sese_hip 23 18 Lath_lat 45 35 Tord_max 45 52 Hern_hir 67 68

Anth_ram 2 2 Hesp_syl 24 19 Aspe_tin 47 36 Poly_odo 47 53 Rham_cat 69 70

Teuc_mon 3 3 Paro_cep 17 20 Onos_vis 51 37 Bide_tri 63 54 Leon_mar 71 71

Hell_dum 4 4 Bupl_aff 18 21 Frax_orn 29 38 Aspe_cyn 49 55 Viol_hir 71 71

Fuma_pro 5 5 Drab_las 20 22 Sorb_ari 52 38 Adon_ver 50 56 Sile_lon 73 73

Scor_aus 6 6 Limo_abo 20 22 Linu_ten 31 40 Hima_cap 65 56 Camp_glo 74 74

Dict_alb 7 7 Jovi_hir 22 24 Inul_ens 32 41 Sang_min 52 58 Epip_hel 74 74

Horn_pet 8 8 Coto_nig 25 25 Sese_oss 34 42 Euon_ver 54 59 Cent_tri 76 76

Heli_can 9 9 Iris_var 26 26 Vibu_lan 35 43 Prun_spi 55 60 Colu_arb 76 76

Coro_cor 10 10 Bupl_fal 41 27 Care_hum 37 44 Orch_pur 56 61 Anth_odo 78 78

Poa_bade 10 10 Anac_pyr 27 28 Pipt_vir 38 45 Trib_ter 70 62 Vici_vil 78 78

Minu_set 12 12 Sorb_x 27 28 Quer_pub 39 46 Aste_ame 58 63 Apha_arv 80 80

Stip_pul 12 12 Salv_aet 43 30 Ranu_ill 57 47 Inul_ocu 61 64 Betu_pen 80 80

Vinc_her 14 14 Cham_sup 30 31 Chry_cor 42 48 Musc_rac 61 64 Euph_pan 80 80

Alli_mos 15 15 Sese_leu 32 32 Cyno_cri 58 49 Cera_mah 63 66 Camp_bon 83 83

Sonc_pal 16 16 Alli_ole 35 33 Meli_nut 58 49 Alli_pet 66 67 Minu_ver 83 83

Bras_elo 19 17 Bisc_lae 39 34 Peuc_cer 43 49 Berb_vul 67 68 Alli_mon 85 85

23. ábra A kvadrátok 2. tengely menti elválásának 

összesített eredményeként csoportot képezı kvadrátok 

térképi megjelenítése 
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elméleti minimumot, 15-öt közelíti, míg elméletileg maximális számuk 45 lehetne). Másként 

fogalmazva: mindhárom módszerrel a vizsgált tengely mentén ugyanaz a 15 kvadrát különült el, 

egyetlen kivételtıl eltekintve. 

Térképen megjelenítve a kvadrátokat azok 12 kvadrátig egységes tömböt alkotnak (a hegység 

déli részén), így ez tekintendı egységnek (23.ábra). Mind a 16 kvadrátot megjelenítve azonban látható, 

hogy a vizsgált tengely a hegység ÉK-i része felé húzódó kvadrátokat kapcsolja még a tömböt alkotó 

12 déli kvadráthoz, azaz az ott erıteljes hatás gyengülve É felé haladva is kimutatható. 

 

5.1.6.1. A UTM-kvadrátok elválását meghatározó fajok 

Az ordináció elsı tengelye menti elválást meghatározó fajok összesített vizsgálatához a fajok 

szerint standardizált elemzések eredményeit nem vettem figyelembe, mivel ennek során minden 

esetben ritka, kevés elıfordulással rendelkezı fajok (ritka gyomok, pontszerő élıhelyek fajai, stb.) 

voltak leginkább meghatározóak, ezzel pedig jelentısen, a többi elemzéstıl eltérı irányba és 

szellemben befolyásolták volna a fajok fontossági sorrendjét. Az elsı tengely két iránya felıli elválást 

meghatározó fajok a 12. mellékletben találhatók felsorolva. 

A hegység déli tömbjére esı kvadrátok csoportjának második tengely menti elválásáért felelıs 

fajok meghatározása során az elsı 17 helyen nincs különbség a két módszerrel (ld. 4.3.5) 

meghatározott sorszámok között és ez a késıbbiekben sem jelentıs (2. táblázat). A tengely menti 

elválást meghatározó fajok többségükben sziklagyepek, sztyeprétek, bokorerdık és molyhos tölgyesek 

fajai, közöttük nagy számban találhatók meg a regionálisan dolomithoz köthetı fajok (Festuca pallens, 

Fumana procumbens, 

Helianthemum canum, 

Hornungia petraea, Draba 

lasiocarpa), mellettük néhány 

löszre jellemzı fajjal (Brassica 

elongata, Tordylium maximum). 

 

5.1.7. Kvadrátok cönológiai 

csoportok szerinti 

elkülönülése 

 Cönológiai csoportokat 

változókként használva a teljes 

kiindulási fajkészletet tartalmazó, 

kvadrátok szerint standardizált 

adatmátrix alapján végeztem el. 

Klaszteranalízis során 3 fı 

24. ábra UTM5-kvadrátok cönológiai csoportok szerint 

végzett ordinációjának eredménye, a kvadrátok és fajcsoportok 

együttes elrendezıdése az elsı két tengely mentén (biplot) 

Querco–Fagetea    Festuco–Brometea 



 59

csoportot kapunk, elsıként 5 kvadrátot tartalmazó ág válik el (13. melléklet A1), melynek tagjai – a 

fajokkal végzett elemzésekhez hasonlóan – a Nyergesújfalu–Máriahalom közötti területre 

csoportosulnak (13. melléklet A2). A második csoportban 6 kvadrát található (B), melyekbıl 4 képez 

egybefüggı csoportot a hegység központi részén, szintén itt, de a többitıl elkülönülten található a 

CT17A jelő kvadrát; a CT28D jelő kvadrát viszont az elsı csoport kvadráttömbjéhez kapcsolódik. A 

harmadik csoporton belül 3 alcsoport azonostható, melyekbıl az elsı 6 kvadrátja a második lépésben 

leválók tömbjéhez csatlakozik, kiegészítve azt a korábbi, fajok szerinti elemzések során kapott 

területre. A további két alcsoport kvadrátjai a hegység peremén és déli részén helyezkednek el. 

 

Ordináció során az elsı tengely magyarázza a variancia 96%-át, hiszen most egyféle változó, a 

cönológiai típus szerint értékeltük kvadrátjainkat. Ennek megfelelıen az objektumok 

hozzávetılegesen sorba rendezıdnek a tengely mentén (24. ábra) és alapvetıen két cönológiai csoport, 

a Querco–Fagetea (8.4) és a Festuco–Brometea (5.3) alapján válnak el. Ez nem meglepı, mivel az 

összes elıfordulás 40,97%-a esik Querco–Fagetea és 41,54%-a Festuco–Brometea fajra, a 

fennmaradó mintegy 17,5%-on osztozik a többi 28 típus.  

 
 
5.2. 2,5×2,5 km-es UTM-kvadrátok vizsgálatának eredményei 

A 2,5×2,5 km-es UTM-kvadrátok elemzése két kiindulási adatmátrixon történt: 

1. A kvadrátok kiindulási átlagos fajszámának legalább 20%-át tartalmazó kvadrátokat tartalmazó 

adatmátrixszal. 

2. Az unikális (a hegységben legfeljebb 2 elıfordulással rendelkezı) fajokat nem tartalmazó 

adatmátrixszal. 

A kvadrátokon elvégzett elemzések és az ezek során nyert eredmények alapjában az UTM5-

kvadrátokon végzett vizsgálatokhoz és azok eredményeihez hasonlítanak. Helytakarékosság céljából 

az egyes elemzések eredményeit külön nem, hanem az eredmények összesítéseit ismertetem. 

 

5.2.1. UTM6-kvadrátok klaszteranalízisének eredményei 

A kvadrátok átlagos kezdeti fajszámának 20%-ánál magasabb fajszámú kvadrátok 

klaszteranalízise során bináris, teljes fakészletet, gyomok nélküli-, illetve gyomok és zavarástőrık 

nélküli fajkészletet vizsgálva a kvadrátok 4–6 csoportot képeznek (14. melléklet II.), melyek térképen 

megjelenítve két tömböt alkotnak: az egyik a hegység északkeleti részét és északi peremét, a másik 

pedig a hegység nyugati felét és déli területeit foglalja magában (15. melléklet II.). Objektumok szerint 

standardizált adatmátrixokat elemezve klaszteranalízis során az elsı szinteken egyedülálló kvadrátok, 

olykor néhány kvadrátból álló csoportok válnak le, ezek után a kvadrátok két nagy csoportra válnak 

szét (14. melléklet I.). A két csoport kvadrátjait térképen megjelenítve, az UTM5-kvadrátok 

klaszteranalízisének eredményéhez hasonló mintázatokat kapunk. A kvadrátok egyik csoportja a 
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hegység északkeleti részén, Máriahalom–Mogyorósbánya közötti területen képez egybefüggı tömböt, 

melybıl egy kvadrátnyi szélességben hosszú, összefüggı sáv nyúlik el egészen Dunaalmásig (15. 

melléklet I.). Ebbıl a csoportból néhány kvadrát a hegység déli részére esik. A kvadrátok másik 

csoportja a hegység központi részén képez egybefüggı csoportot, a tömbtıl elszigetelten két kvadrát, a 

CT28D1 és CT28D3 található (Gete-csoport). 

A hegység déli részében jellemzıen a 2. csoport, tehát a hegység központi részén található 

kvadrátok csoportjának tagjai találhatóak meg, azonban a mintázat itt erısen szakadozott, sok a nem 

ebbe a csoportba tartozó kvadrát (ezek váltak el egyenként a klaszteranalízisek során). 

 

5.2.2. UTM6-kvadrátok ordinácóinak eredményei 

5.2.2.1. Kvadrátok elrendezıdése az 1. tengely mentén 

A különbözı adattranszformációkon átesett adatmátrixok ordinációja során az elsı tengely a 

variancia 13–26%-át magyarázza, lényegesen nagyobbat, mint a további tengelyek. Az elsı két 

tengely alkotta síkban a kvadrátok nem alkotnak elkülönülı csoportokat, hanem folyamatosan, többé-

kevésbé V-alakban rendezıdnek el. Az elsı tengely menti pozíciójuk alapján sorba rendezve a 

kvadrátokat, ezek térképi megjelenítése során öt egyenlı kvadrátszámú csoportot véve a kvadrátok 

egyik szélsı csoportja a hegység északkeleti részén tömbbé kapcsolódik (16. melléklet I–IV., 26. 

ábra). A következı intervallum kvadrátjainak egy része az elızı csoporthoz csatlakozik és a hegység 

északi peremén hosszan elnyúlik nyugatra; másik részük a hegység déli részében található meg 

elszórtan. Az 1. tengely mentén ellenkezı irányból az elsı intervallumba tartozó kvadrátok a hegység 

központi részén alkotnak összefüggı tömböt, egyes esetekben néhány a tömbtıl távolabb, a hegység 

délnyugati részén (Gyermely környéke) található meg. Ebbıl az irányból a következı intervallum 

25. ábra UTM6-kvadrátok ordinációinak összesített eredményeinek térképi megjelenítése, a kvadrátok elsı 

tengely menti elrendezıdése alapján 

A: Öt egyenlı intervallumba rendezve a kvadrátokat 
B: Két egyenlı intervallum rendezve a kvadrátokat 



 61

kvadrátjai egyrészt az elızı tömb mentén képeznek peremet, másrészt pedig elszórtan találhatók meg 

a hegység délnyugati részében. A középsı intervallum kvadrátjai többségükben a hegység délnyugati 

részén, kisebb számban a hegység északi peremén, a központi részen található kvadráttömb és a 

hegység északkeleti részén található tömb nyugati nyúlványa között helyezkednek el.  

Az egyes elemzések eredményeinek összesítéseként kapott térképi elrendezıdés alapján a 

kvadrátok két fı csoportja különül el (25. ábra). Az egyikbe a Máriahalom–Mogyorósbánya közötti 

terület kvadrátjai tartoznak, egészen Lábatlanig elnyúlóan. Ezt a tömböt szegélyezik, valamint nyugat 

felé meghosszabbítják a következı intervallum kvadrátjai, egy részük azonban a hegység délkeleti 

területén található meg elszórva. A kvadrátok másik csoportja a hegység központi részén található 

kvadrátokat tartalmazza, a déli területekre lenyúlóan, itt azonban keverednek a másik tömb 

kvadrátjaival. 

 

5.2.2.2. Kvadrátok elrendezıdése a 2. tengely mentén 

A kvadrátok szerint standardizált értékelések során az 50 fajnál többet tartalmazó kvadrátok 

közül mind az öt adatmátrix, az unikális fajok nélküli értékelés során pedig a teljes-, a gyomok 

nélküli- és a gyomok és zavarástőrı fajok nélküli adatmátrixok ordinációja során tapasztalható volt 

kifejezett elkülönülés a 2. tengely mentén. A flóramőben szereplı adatokat, unikális fajok nélkül 

tartalmazó adatmátrix elemzése során a 2. tengely menti elkülönülés nem kifejezett, így az 

eredmények összesítését ezzel és e nélkül is elvégeztük. Az egyes elemzések során a 2. tengely mentén 

az elsı 50 helyre esı kvadrátok sorrendjeit átlagolva térképen megjelenítettem a tengely mentén elsı 

10, 15, 20, 25 és 30 helyen álló kvadrátot (16. melléklet V.). Az elsı 10 kvadrát a hegység déli, 

Gyermely–Szár közötti területén található, közöttük azonban több hiányzó kvadráttal. 15 kvadrátot 

véve a csoport egészen Bajnáig húzódik fel és megjelenik egy távoli kvadrát, a CT08D4. 20 kvadrátot 

tekintve annyi változás történik, hogy az eddigi kvadrátok közötti hézagokba esnek az újak, míg 25 

kvadrát esetén további kvadrátok jelennek meg észak felé, részben az eddigiekhez kapcsolódva. 

Figyelemre méltó, hogy ugyanazok a kvadrátok szerepelnek kompenzált és anélküli esetben is. 

 

5.2.3. Az UTM6-kvadrátok ordinációi során a kvadrátok elválásában meghatározó fajok 

A kvadrátok elsı tengely menti elválásában jelentıs fajok meghatározása során az UTM5-

kvadrátok elemzésétıl eltérıen a fajok szerint standardizált adatmátrixok ordinációinak eredményeit is 

figyelembe vettem (mivel az unikális fajok nem vettek részt az elemzésekben). Az UTM5-kvadrátok 

eredményeihez hasonlóan az egyik irányból a száraz gyepek, különösen löszgyepek fajai vannak 

túlsúlyban (pl. Euphorbia pannonica, Lotus borbasii, Taraxacum serotinum, Viola ambigua stb.) és 

megjelennek köztük a hegység alig néhány pontjáról ismert fajok, mint az Althaea hirsuta, Botrychium 

lunaria, Gymnadenia odoratissima (17. melléklet). A fajok szerinti adatmátrixok elemzéseinek 

figyelembe vétele miatt további, ritka, nedves élıhelyekhez kötıdı fajok szerepe is felértékelıdik, 

mint a Pycreus flavescens és Equisetum variegatum. Az elsı tengely mentén ellenkezı irányból 
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történı elválásban meghatározó fajok szintén az UTM5-ös elemzéshez hasonlóan elsısorban (mezofil) 

erdei fajok. Köztük található azonban több xerofil lomberdei faj (pl. Physocaulis nodosus, 

Melampyrum cristatum, Potentilla alba), sıt mellettük kaszálórétek (Trisetum flavescens), száraz 

gyepek és sztyeprétek (Lathyrus sphaericus, Himantoglossum caprinum, Geranium sanguineum) és 

sziklagyepek fajai (Ceterach officinarum) is (17. melléklet). 

Az ordináció második tengelye menti elválást meghatározó fajok között ebben az esetben is 

jellemzıek a sziklagyepek, sztyeprétek, bokorerdık és molyhos tölgyesek fajai (3. táblázat). 

 

1. Anth_ram 2. Fest_pal 3. Teuc_mon 4. Fuma_pro 5. Frax_orn 6. Dict_alb 

7. Hell_dum 8. Linu_ten 9. Stip_pul 10. Sang_min 11. Sese_oss 12. Scor_aus 

13. Minu_set 14. Heli_can 15. Inul_ens 16. Quer_pub 17. Pipt_vir 18. Thym_gla 

19. Gali_mol 20. Hesp_syl 20. Paro_cep 22. Care_hum 23. Horn_pet 24. Scab_can 

25. Care_mic 25. Poly_odo 27. Aspe_cyn 28. Chry_cor 29. Adon_ver 30. Poa_bade 

31. Heli_ova 32. Corn_mas 33. Vibu_lan 34. Orch_pur 35. Prim_ver 36. Crat_mon 

37. Cham_sup 38. Sedu_sex 39. Euph_cyp 40. Peuc_cer 41. Sese_leu 42. Pote_are 

43. Dory_ger 44. Sese_hip 45. Euph_seg 46. Glob_pun 47. Erys_odo 48. Colu_arb 

49. Prun_spi 50. Coro_cor     

3. táblázat UTM6-kvadrátok ordinációja során a 2. tengely menti elválásért elsısorban felelıs fajok 

 

5.2.4. Fajok cönológiai státuszának vizsgálata 

A kvadrátok az ordináció során az elsı tengely mentén szinte lineárisan rendezıdnek el (26. 

ábra). A tengely menti elválásért a „B” irányban elsısorban a Querco–Fagetea fajok (8.4), az „A” 

irányban pedig elsısorban Festuco–Brometea fajok (5.3) felelnek (megegyezıen az UTM5 vizsgálat 

eredményével).  

Az összes elıfordulás 34,8%-át teszik ki a Festuco–Brometea 34,3%-át pedig Querco–Fagetea 

fajok (ugyanez indifferens fajok nélkül 41,54, illetve 40,97%), további 16,20%-ot indifferens fajok, 

26. ábra UTM6 kvadrátok PCoA analízisének eredménye fajok cönológiai mutatói alapján 
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míg a többi cönológiai karakter egyenként 

0,002–2,5%-kal képviselteti magát. Mindezek 

értelmében nem meglepı, hogy elsısorban a 

Festuco–Brometea és Querco–Fagetea fajok 

alapján válnak el a vizsgált kvadrátok. Míg a 

Querco–Fagetea fajok a hegység keleti 

részének kvadrátjaiban 1,6–10,75%-ot 

képviselnek, addig ugyanezek a központi 

tömb kvadrátjaiban 52,01–66,45%-ot. A 

Festuco–Brometea fajok pedig a keleti részen 

53,6–96,77%-os arányban vannak képviselve, 

a központi részen pedig 4,06–18,83%-ban. 

Térképen megjelenítve a rendezıdı kvadrátokat a fajok szerinti elemzéshez hasonló eredményt 

kapunk (27. ábra): legélesebben a hegység központi területei (a 8.4 alapján) és az északkeleti területei 

és északi pereme (az 5.3 alapján) válnak el egymástól és szintén jelentkezik a hegység déli tömbjének 

heterogenitása, illetve átmeneti jellege. 

 
5.3. 1,25×1,25 km-es UTM-alapú kvadrátok elemzésének 
eredményei 

UTM7-es kvadrátok értékeléséhez szőrt adatmátrixot használtunk, melyben nem szerepeltek a 

gyomok, unikális fajok és a kiindulási átlagos kvadrátonkénti fajszám 20%-ánál kisebb fajszámú 

kvadrátok. 

27. ábra UTM6 kvadrátok PCoA analízisének térképi 
megjelenítése a fajok cönológiai karaktere alapján 

28. ábra UTM7-kvadrátok elrendezıdése ordinációjuk eredményként az 1. és 2. tengely mentén 
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Klaszteranalízis során standardizáció nélküli illetve objektumok szerint standardizált esetben 

egyedülálló kvadrátok, vagy kicsi, 2–25 kvadrátot, azaz az értékelendı kvadrátok 0,5–7%-át 

tartalmazó csoportok váltak el, többségük alacsony különbözıségi szinten. Bináris adatokból kiindulva 

több kisebb-nagyobb csoportot kapunk, melyek közül több megfeleltethetı a korábbi vizsgálatok során 

kapottaknak, de kis elemszámuk miatt azok egy részét fedik csupán le (18. melléklet). 

 Ordinácó során a variancia 24%-át magyarázza az 1. tengely, a 2. 10%-ot, a továbbiak 5, 4, 3, 2, 

2... %-ot. A kvadrátok az elsı két tengely képezte síkban V-alakban rendezıdnek el, nem alkotnak 

elkülönülı csoportokat (28. ábra). A kvadrátok elsı tengely menti elrendezıdése alapján azokat 

térképen megjelenítve az ordináció elsı tengelye mentén szélsı pozíciókban található kvadrátok két 

jól megfogható, a valós térben egymással érintkezı, egymáshoz közel álló csoportot alkotnak. Az 

egyik csoportba a hegység északkeleti részének kvadrátjai tartoznak a Perbál–Bajót közötti területen, 

és ezekhez kapcsolódnak a hegység északi peremének kvadrátjai 2–4 kvadrát széles sávban (19. 

melléklet A–C). A másik csoportba a hegység központi részének kvadrátjai tartoznak. Nem 

tapasztalható a kvadrátok egy csoportjának elválása a második tengely mentén, a sorban következı 

kvadrátok a térképen nagy területen szétszórva, nem csoportot alkotva jelennek meg (19. melléklet). 

A 

1. Fest_rup 2. Cham_aus 3. Euph_pan 4. Eryn_cam 5. Teuc_cha 6. Achi_col 

7. Dory_ger 8. Koel_cri 9. Agro_int 10. Medi_fal 11. Gali_gla 12. Adon_ver 

13. Thym_gla 14. Both_isc 15. Stip_cap 16. Astr_ono 17. Plan_med 18. Aste_lin 

19. Salv_nem 20. Tara_ser 21. Scab_can 22. Fili_vul 23. Alli_sph 24. Care_hum 

25. Salv_pra 26. Linu_ten 27. Pimp_sax 28. Lotu_bor 29. Cent_mic 30. Cera_pum 

31. Brom_ine 32. Pote_are 33. Aspe_cyn 34. Poa_angu 35. Came_mic 36. Viol_amb 

37. Sile_oti 38. Vero_spi 39. Chry_gry 40. Dact_glo 41. Thla_per 42. Astr_aus 

43. None_pul 44. Inul_ger 45. Knau_arv 46. Arte_cam 47. Agri_eup 48. Gali_ver 

49. Bras_elo 50. Arab_aur     

B 

1. Acer_cam 2. Frax_exc 3. Quer_cer 4. Fica_ver 5. Viol_odo 6. Meli_uni 

7. Carp_bet 8. Dent_bul 9. Cory_sol 10. Geum_urb 11. Vero_hed 12. Alli_pet 

13. Corn_mas 14. Quer_pet 15. Gali_odo 16. Fagu_syl 17. Dact_pol 18. Gali_apa 

19. Cory_int 20. Viol_syl 21. Poa_nemo 22. Cory_cav 23. Arum_ori 24. Gera_rob 

25. Cory_pum 26. Brac_syl 27. Lili_mar 28. Frax_orn 29. Anem_ran 30. Urti_dio 

31. Smyr_per 32. Moeh_tri 33. Sorb_tor 34. Poly_mul 35. Stel_hol 36. Fall_dum 

37. Myce_mur 38. Camp_rap 39. Prim_ver 40. Adox_mos 41. Merc_per 42. Vera_nig 

43. Poly_lat 44. Symp_tub 45. Vero_cha 46. Stel_med 47. Lact_que 48. Ajug_rep 

49. Acer_pla 50. Camp_per     

4. táblázat UTM7-kvadrátok elemzése során az ordináció elsı tengelye menti elválasztásban leginkább 

meghatározó 50-50 faj a tengely két irányából (A és B) 



 65

 

Az ordináció során az elsı tengely mentén, a hegység északkeleti részén található kvadrátok 

csoportjának elválásában meghatározó elsı 50 faj között ebben az esetben is elsısorban száraz gyepi 

fajokat találunk (4. táblázat). Közöttük azonban a korábbiaknál nagyobb szerepet kapnak a nagy 

tömegben elıforduló, társulásalkotó- és domináns fajok, mint a Festuca rupicola, Teucrium 

chamaedrys, Koeleria cristata, Agropyron intermedium, Bothriochloa ischaemum. A társulásalkotó és 

domináns fajok erıteljes szerepe még kifejezettebb az elsı tengely ellenkezı irányából, ahonnan a 

hegység központi részére esı kvadrátcsoport elválását elsısorban az Acer campestre, Fraxinus ornus 

és Quercus cerris, majd a Melica uniflora és Carpinus betulus határozza meg. 
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6. Eredmények 2. Cönológiai felvételek vizsgálatának eredményei 

6.1. Sziklagyepek 
 

6.1.1. Sziklagyep-felvételek publikált felvételekkel történı összehasonlításának 

eredményei 

A Gerecse területén készített sziklagyep-felvételeknek Seseleo–Festucetum pallentis 

felvételekkel való összevetése során (20. melléklet A, B) a legnagyobb hasonlóság az sz013-as kódú 

(Nap-hegyen készült) felvételnek Isépy (1970) 3. felvételével való összevetése során adódott (Jaccard-

index=0,632, Sørensen-index=0,774). Ugyanakkor ugyanezen felvételnek Isépy (1970) – szintén 

Seseleo–Festucetum pallentis társulásba sorolt – 1. felvételéhez mért hasonlósága lényegesen kisebb 

(Jaccard-index=0,263; Sørensen-index=0,417). 

A Pilis területérıl származó felvételekkel (Szerdahelyi 1988) való összevetés (21. melléklet) 

során a legnagyobb fokú hasonlóság (Jaccard-index=0,333; Sørensen-index=0,5) az sz030 jelő és 

sz300 jelő felvételeknek Szerdahelyi (1988) 10., illetve 5. felvételével összevetve mutatkozott. 

Ugyanakkor ez esetben is tapasztalható, hogy ugyanazon kvadrátok más, azonos helyrıl és társulásból 

származó referencia-felvételekkel jóval kisebb hasonlóságot mutattak, azonban a legnagyobb 

hasonlósági indexek is messze elmaradtak a Seseleo–Festucetum pallentis társuláshoz hasonlítva 

kapott legnagyobb hasonlóságoktól (21. melléklet). 

 Nagyobb mérvő hasonlóságot általában csak néhány kvadrátpár esetén tapasztalunk, a 

hasonlósági indexek értéke eleinte gyorsan, majd kisebb mértékben csökken mind a Jaccard, mind a 

Sørensen-indexek esetén (ld. 20. és 21. melléklet). A csökkenésben azonban mindvégig megmarad a 

folyamatosság, nem találunk „ugrásokat”, melyek a kvadrátokat csoportokra osztanák, azaz a 

hasonlósági indexekben mutatkozó folyamatos csökkenés miatt nem állapítható meg, hogy mely 

felvételeinket tekinthetjük a referencia-felvételekkel még azonos társulásba tartozóknak, és melyekkel 

kapcsolatban kell elvetnünk ezt a feltételezést. 

 Ugyanazon saját felvételeknek a két referencia-csoport tagjaihoz számított hasonlósági indexeit 

együttesen ábrázolva (22. melléklet) megállapítható, hogy az azokhoz mért hasonlóságok 

nagymértékben függetlenek egymástól: az egyik csoporthoz kapott alacsony fokú hasonlóság együtt 

járhat ugyanazon felvételnek a másik referencia-csoport tagjaihoz mért kis- és nagymértékő 

hasonlóságával egyaránt. 

 

6.1.2. Sziklagyepek egyedi felvételeinek többváltozós elemzése 

6.1.2.1. Klaszteranalízis 

 A felvételek klaszteranalízise során transzformáció nélküli esetben számos kis csoport, illetve 

egyedülálló felvétel válik el, közel azonos szinten, a felvételek nem sorolhatók néhány nagyobb 

csoportba (23. melléklet II.3.). Fajok szerint standardizálva még kifejezettebb a felvételek elválásának 
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fokozatossága: többnyire egyedülálló kvadrátok, ritkábban néhány kvadrátot tartalmazó csoportok 

válnak le a felvételek maradék tömbjérıl (23. melléklet I.1.). 

 Objektumok szerint standardizálva felvételeinket néhány egyedülálló kvadrát mellett két 

nagyobb és 4 kisebb csoportot kapunk (23. melléklet I.1.). Az elsı csoportba (A) tartozó felvételek a 

hegység északkeleti részében találhatók (Bajna–Tokod között), egy-egy felvétel azonban megjelenik 

ettıl távolabb is Felsıgalla, illetve Agostyán közelében (24. melléklet II.1.). A második csoport 

mintegy 30 felvételének mindegyike a hegység keleti felében található Szárligettıl Tokodig (24. 

melléklet II.1.). A harmadik csoport 24 felvétele a hegység nyugati felében, Tatabánya és 

Dunaszentmiklós között található. A 4., 11 felvételt tartalmazó csoport tagjai szétszórtan, 

Dunaszentmiklóstól Szomorig találhatók meg. A további felvételek két nagy csoportra válnak (23. 

melléklet I.1.), melyek közül az E csoportba tartozók a hegység keleti felében találhatók meg, az F 

csoportba tartozók pedig szinte a hegység teljes területén, de nagyobb számban a hegység nyugati 

részén (24. melléklet II.2.). 

 Bináris adattábla klaszteranalízise során néhány, egyedül elváló felvételtıl eltekintve a 

felvételek 2 nagy csoportba sorolhatók, melybıl az elsı (A) két alcsoportra (A1 és A2) osztható (23. 

melléklet II.4.). Az A1 alcsoportba tartozó felvételek a hegység északkeleti részén, Bajna, Bajót és 

Tokod közötti területen készültek (24. melléklet I.). Az A2 csoportba tartoznak a hegység nyugati 

felében készült felvételek, a csoport tagjai közül néhány azonban távolabb, Tokod mellett található. A 

B csoportba tartozó felvételek mind a hegység keleti felében találhatók Szártól egészen Bajótig. 

 

6.1.2.2. Ordináció 

 Az ordinációk során az elsı tengely a transzformáció nélküli esetben a variancia 20%-át, 

kvadrátok szerint standardizált esetben 16%-át, fajok szerint standardizált esetben 8%-át, bináris 

esetben pedig 15%-át magyarázza, ugyanezek a hányadok a második tengelyre nézve rendre: 11%, 

12%, 4% és 5%. Kvadrátonként standardizált és a transzformálatlan adatmátrixokkal dolgozva az 1. 

tengely a variancia 18–31%-áért felel, mely minden esetben 2–3-szorosa a 2. tengely részesedésének. 

A fajonként standardizált adatmátrixok eredményeibıl az tőnik ki, hogy 1–2 állomány, a benne 

található unikális vagy ritka fajoknak köszönhetıen élesen elkülönül a többitıl, míg azok egy zárt 

csoportba tömörülnek, így ezeket a további értékelések során nem vettem figyelembe. 

 Az ordináció elsı két tengelye képezte síkban transzformáció nélküli esetben a felvételek 

gyengén differenciálódó csoportot képeznek, melybıl 3 irány mentén távolodnak el felvételek: a Stipa 

pulcherrima és gyengébben a Bothriochloa ischaemum meghatározta irányba, a Carex humilis és a 

Festuca pallens képezte irányba (25. melléklet I.A). 

Objektumok szerint standardizált esetben a felvételek többsége a Festuca pallens és Sanguisorba 

minor által meghatározott irány mentén rendezıdik sorba (figyelemre méltó, hogy a transzformáció 

nélküli esettel ellentétben itt a Festuca pallens és a Carex humilis közel azonos irányba húzza a 
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felvételeket). A Festuca pallens és Sanguisorba minor képezte tengelytıl a kvadrátok egy része 

eltávolodik a Stipa pulcherrima tengelye mentén. 

 Változók szerint standardizálva az adatokat felvételeink két, a többitıl erısen elváló kvadrát 

hatására egy tömbbe csoportosulnak, bináris adatokat elemezve pedig a felvételek széles V-alakban 

rendezıdnek az 1. tengely mentén. 

A felvételek elsı tengely menti elrendezıdése alapján felállított 5 egyenlı intervallumot 

térképen megjelenítve azt látjuk, hogy az 1–2. intervallumba esı felvételek a hegység keleti felében 

készültek (26., 27. melléklet). A 3–4. intervallum kvadrátjai a hegység területén szétszórtan találhatók, 

míg az 5. intervallum felvételei között a hegység (észak-)nyugati felének sziklagyepeiben készültek 

vannak többségben és mellettük a hegység északkeleti részén készült felvételek jelennek meg. A 

különbözı transzformációkon átesett adatmátrixokból nyert eredmények ez esetben is kisebb 

eltéréseket mutatnak a részletekben, alapvetıen azonban hasonlóak egymáshoz (26. melléklet). 

 

6.1.3. Sziklagyep-állományok többváltozós elemzése 

 A sziklagyepek felvételeit három módon vontam össze: bináris adatokból kiindulva, borítási 

értékeket összegezve és az összevonás után is bináris adatokat használva (ld. 3.4.2.3.), az adatokat 

pedig ebben a formában, illetve ezek után kvadrátok szerint standardizálva értékeltem. Ugyanezeket a 

kiindulási adattáblákat használtam az állományok elrendezıdését meghatározó fajok vizsgálatához is 

 

 Az állományok klaszteranalízise során a vizsgált hat eset mindegyikében néhány, nagy 

objektumszámú csoportot kaptunk (28. melléklet). A sziklagyep-állományok két csoportra válnak, az 

egyikbe tartoznak a hegység keleti felének sziklagyepei (29. melléklet), a másikba pedig a nyugati rész 

sziklagyepei. Borítási értékek összegzésével nyert transzformálatlan adattábla elemzése során a 

hegység keleti felének sziklagyepei két csoportba tartoznak, de ez esetben sem keverednek a hegység 

nyugati részének sziklagyepeivel. A hegység keleti részén található tokodi Öreg-kı sziklagyep-

állománya minden esetben a hegység nyugati részének sziklagyepeivel került egy csoportba, emellett 

bináris adattáblát elemezve az ennek közelében található, Mogyorósbánya és Bajót melletti 

sziklagyepek is, illetve néhány további állomány is. 

 A valódi csoportba nem tartozó, egyenként, vagy kis csoportban elváló állományok száma 

elemzésenként alacsony (1–3), bináris adattábla elemzése, illetve borítási értékek összegzésével nyert 

és kvadrátok szerint standardizált adattábla elemzése során magasabb (7–11). A pisznicei állomány az 

esetek többségében (6-ból 4-szer) vált el egyedül, csoporthoz nem tartozóan. Ez és a tokodi Öreg-kı 

állománya az ordinációk során átmeneti helyzetbe került a hegység keleti és nyugati felének 

sziklagyepei között. 

Az állományoknak az ordináció elsı tengelye menti sorba rendezıdése alapján azokat térképen 

megjelenítve, öt egyenlı intervallum esetén is két csoport rajzolódik ki: a hegység keleti részén 

található sziklagyepek és a hegység nyugati felén található állományok csoportja (31. melléklet). Az 
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intervallumok határait módosítva megállapítható, hogy a hegység keleti részének sziklagyepei közül a 

Bajót–Tokod közötti területen találhatók állnak legközelebb a hegység nyugati felén található 

sziklagyepekhez (31. melléklet A), közülük is leginkább a tokodi Öreg-kı sziklagyepei (31. melléklet 

C). 

 A sziklagyep-állományok elválásáért felelıs fajok körét a 4.4.4. alfejezetben ismertetett módon 

határoztam meg és csak azokat véve figyelembe, melyek a 6 elemzés közül legalább 2-ben szerepeltek 

a 60 legmeghatározóbb faj között. 

A hegység keleti részében található sziklagyepek elsıdleges elválasztó fajai a következık (elsı 20): 

Teucrium montanum, Fumana procumbens, Festuca pallens, Dorycium germanicum, Stipa 

pulcherrima, Globularia punctata, Carex humilis, Anthericum ramosum, Scorzonera austriaca, 

Minuartia setacea, Asperula cynanchica, Thymus glabrescens, Hornungia petraea, Linum tenuifolium, 

Seseli hippomarathrum, Helianthemum canum, Fraxinus ornus, Potentilla arenaria, Euphorbia 

seguieriana.

A felsorolt fajok többségükben nyílt dolomit-sziklagyepek jellemzı fajai, azonban más, sztyepréti és 

száraz gyepi társulásokban is jellemzıek. Az obligát dolomitfajok (Seseli leucospermum, Draba 

lasiocarpa, Aethionema saxatile, stb.) hiánya, illetve alárendeltebb szerepe a csoport összetartozását 

kifejezı fajok között azt mutatja, hogy azok nem általánosan jellemzıek a terület sziklagyepjeiben. 

A hegység nyugati részében található sziklagyepek csoportjának elsıdleges differenciáló fajai a 

következık: Orlaya grandiflora, Poa bulbosa, Medicago minima, Sanguisorba minor, Sedum 

sexangulare, Arabis auriculata, Sedum acre, Muscari racemosum, Cleistogenes serotina, Euphorbia 

cyparissias, Sedum album, Melica ciliata, Alyssum alyssoides, Arenaria serpyllifolia, Festuca 

valesiaca, Saxifraga tridactylites, Lamium amplexicaule, Asplenium ruta-muraria, Papaver dubium, 

Stachys recta.  

A csoport differenciális fajai közül több az Asplenio rutae-murariae–Melicetum ciliatae, azaz a 

gyöngyperjés mészkısziklagyep jellemzı faja (Melica ciliata, Sedum album, Asplenium ruta-

muraria), a fajok többsége azonban nem obligát sziklagyep-növény (Lamium amplexicaule, Poa 

bulbosa, Medicago minima). Külön figyelmet érdemel az elsı helyen álló Orlaya grandiflora, mely a 

Mecsek és Villányi-hegység ún. „Nyugat-Balkáni” mészkısziklagyepeinek egyik jellemzı faja, sıt a 

középdunai flóraválasztó szempontjából is kiemelt faj (vö. Sramkó 2004). 

 
 

6. 2. Gyepek vizsgálatának eredményei 
 

6.2.1. Gyepfelvételek klaszteranalízisének eredményei 

 A felvételek klaszteranalízise során a kiindulási adatokat változók szerint standardizálva nem 

kaptam csoportokat, a felvételek többnyire egyenként váltak el (32. melléklet). Standardizáció nélkül 

és kvadrátok szerint standardizált esetben a felvételek számos kisebb, sok szinten tovább tagolódó 
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csoportra váltak. Bináris adatokkal dolgozva a felvételek 5 nagyobb, eltérı különbözıségi szinten 

elváló csoportot alkotnak, néhány felvétel válik el külön, illetve kis csoportban és különbségek 

mutatkoznak az egyes csoportokba tartozó felvételek elıfordulásaiban (33. melléklet, 36. melléklet). 

Az elsı csoportba (A) tartozó felvételek a Máriahalom–Szomód közötti területen végig megtalálhatók, 

de hiányoznak a Tarján és Csabdi közötti részrıl. A második csoport (B) felvételei a Szomód és 

Leányvár közötti területre korlátozódnak, hiányoznak Tarján és Csabdi környékérıl és csak néhányuk 

található meg a Nagysáp és Máriahalom közötti részen. Egy kivételével a harmadik csoporthoz (C) 

tartoznak a Tarján és Csabdi közötti területen készült felvételek, emellett azonban e csoport tagjai a 

hegység északnyugati részének kivételével a megmintázott terület egészén megtalálhatók. A negyedik 

csoport (D) felvételei két kivételtıl eltekintve a Mogyorósbánya–Máriahalom közötti medencére 

korlátozódnak, az ötödik csoport (E) felvételei pedig az elsıhöz hasonlóan a Máriahalom–Szomód 

közötti területen találhatóak, és ezekhez kapcsolódik egyetlen felvétel a Csabdi–Tarján közötti 

területrıl. 

 

6.2.2. Gyepfelvételek ordinációjának eredményei 

 Az értékelések során az elsı virtuális változó tengelye igen csekély mértékben, az egyes 

transzformációk esetén 4–17%-ban magyarázta a kvadrátok varianciáját, azaz az azok közötti 

különbségért számos háttérváltozó, egymástól alig különbözı mértékben felel. A két elsı – tehát a 

varianciát legnagyobb mértékben magyarázó – tengely (háttérváltozó) mentén rendezve a fajokat nem 

kapunk határozott földrajzi elkülönülést a kvadrátok elrendezıdésében: az egymáshoz hasonló 

kvadrátok térben egymástól gyakran távol, míg az egymástól erısen különbözı kvadrátok gyakran 

egymáshoz közel találhatók (35. melléklet). 

 Transzformáció nélkül végzett elemzés során – azaz megtartva a fajok eredeti borítási értékeit – 

a kvadrátok sorba rendezıdése figyelhetı meg a Stipa capillata–Festuca rupicola borításai alapján: az 

origó közelében találhatóak a Stipa capillata dominálta gyepek, távolodva a Festuca rupicola 

dominálta gyepek, közöttük átmenetek sorával (34. melléklet I.A). Ebbıl a tengelybıl ágazik ki egy, a 

Brachypodium pinnatum dominanciájával jellemezhetı tengely, mely az n147-es kvadrátban 

csúcsosodik ki. Míg a Festuca rupicola tengelye és a Brachypodium pinnatum tengelye közötti térben 

számos, a kettı közötti különbözı mértékő átmeneteket mutató állomány található, addig a Stipa 

capillata és Brachypodium pinnatum dominálta állományok között nem mutatkozik átmenet. 

 A kvadrátok szerinti standardizálás során a transzformálás nélkül elemzett adatmátrix 

eredményeihez alapjaiban hasonló eredményt kapunk. A kvadrátok ez esetben is 3 faj, a Stipa 

capillata, a Festuca rupicola és Brachypodium pinnatum tengelye mentén válnak el, az elızıben 

megismert mintázat szerint, az egyes fajok tengelye mentén a kvadrátok szélsı helyzeteiben 

mutatkozik némi különbség (34. melléklet I.B). Míg az alapadatok elemzése során a Brachypodium 

pinnatum tengelye mentén szélsı helyzetben az n147-es kvadrát található, befelé pedig sorban az 

n240-es, n013-as és n382-es, stb., addig a fajok szerint standardizált esetben ugyanezen tengely 
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mentén szélsı helyzetben az n013-as kvadrát található, befelé pedig az n147-es, n240-es, n571-es, stb. 

Megjelenik továbbá egy gyenge negyedik tengely, mely mentén a Teucrium chamaedrys és kisebb 

mértékben a Bothriochloa ischaemum szerint válnak el a fajok. Ezzel azonban a kvadrátok nem 

különülnek el, hanem továbbra is a központi, kompakt tömbön belül maradnak. A gyenge különbség a 

transzformálatlan és a kvadrátok szerint standardizált adatok eredményei között abból adódik, hogy a 

kvadrátok borítása többnyire 100% körüli, így a kvadrátok szerinti standardizálás nem változtatja meg 

jelentıs mértékben az adatmátrixot. 

 Fajok szerinti standardizálás esetén néhány kvadrát (n051, n570), a bennük nagy borítást elérı, 

máshol azonban ritka faj (Trifolium pratense, Cruciata laevipes, Chamaecytisus supinus, Sedum acre, 

Saxifraga tridactylites, Gypsophila fastigiata, stb.) következtében erısen elkülönül a többitıl, 

kompakt tömbbe szorítva azokat (34. melléklet II.C). 

 Bináris adatok értékelése során megszőnik a korábban megismert, nagy borítású fajok 

meghatározó szerepe és mellettük számos, különbözı irányban hasonló mértékben differenciáló faj 

jelenik meg (pl. Bothriochloa ischaemum, Plantago media, Euphorbia pannonica, Koeleria cristata, 

Adonis vernalis), ennek következtében a kvadrátok az elsı két tengely mentén szétszórt pontfelhı 

mentén rendezıdnek el (34. melléklet II.D). 

 

 

6.3. Sziklagyepek és gyepek 
6.3.1. Sziklagyepek és gyepek 

felvételeinek együttes elemzése 

 Sziklagyepek és gyepek felvételeinek 

együttes klaszteranalízise során a két típusba 

tartozó felvételek eltérı mértékben válnak el 

egymástól. Standardizáció nélkül elválik 

egymástól a sziklagyepek és gyepek 

felvételeinek többsége, néhányuk azonban a 

másik típus felvételei közé ágyazódva 

található meg (37. melléklet A, 38. 

melléklet). Hasonló a helyzet kvadrátok 

szerint standardizált esetben is, azonban a 

másik típussal egy ágra kerülı felvételek száma jóval magasabb (37. melléklet B, 38. melléklet). Fajok 

szerint standardizálva a felvételeket nem válnak el egymástól a sziklagyepek és gyepek, a két típushoz 

tartozó felvételek a dendrogram ágaiban együtt, váltakozva fordulnak elı (37. melléklet C, 38. 

melléklet). Legkifejezettebben bináris esetben válnak el egymástól a sziklagyepek és gyepek 

felvételei, néhány felvétel azonban ekkor is a másik típus felvételei közé kerül (37. melléklet D, 38. 

melléklet). 

26. ábra Sziklagyepek és gyepek felvételeinek 

együttes klaszteranalízise során a másik típus tagjai 

közé ékelıdı felvételek 

▲ sziklagyep-felvételek 

● gyep-felvételek 
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 Térképen ábrázolva a sziklagyep-

felvételek közé került gyepfelvételeket, 

illetve a gyepfelvételek közé került 

sziklagyep-felvételeket látható, hogy a 

gyepekkel rokonítható sziklagyep-

felvételek a hegység keleti felébıl 

származnak (26. ábra, 39.–41. 

melléklet). A sziklagyepekkel 

rokonítható gyepfelvételek döntıen a 

hegység északi peremérıl származnak és 

teljesen hiányoznak közülük a Tarján és 

Csabdi közötti terület gyep-felvételei 

(26. ábra, 39.–41. melléklet). 

 

 

6.3.2. Gyepek és sziklagyepek fajkészletének összehasonlítása 

A vizsgált sziklagyep- és szárazgyep-felvételek a fajok prezencia-abszencia értékei alapján válnak el 

leginkább egymástól, így ez alapján azonosíthatók a két típus elkülönüléséért felelıs fajok. A 

sziklagyepek tömbjének irányába történı ellépést (az 1. tengely mentén) elsısorban meghatározó 20 

faj a következı: Sanguisorba minor, Euphorbia cyparissias, Seseli osseum, Fumana procumbens, 

Sedum album, Festuca pallens, Sedum sexangulare, Saxifraga tridactylites, Poa bulbosa, Anthericum 

ramosum, Helianthemum ovatum, Acinos arvensis, Erophila verna, Allium flavum, Hornungia 

petraea, Teucrium montanum, Potentilla arenaria, Cleistogenes serotina, Melica ciliata, Minuartia 

setacea. 

A gyepek tömbjének irányába való ellépést elsısorban meghatározó 20 faj pedig a következı: Festuca 

rupicola, Achillea collina, Eryngium campestre, Medicago falcata, Chamaecytisus austriacus, 

Teucrium chamaedrys, Euphorbia pannonica, Agropyron intermedium, Adonis vernalis, Centaurea 

sadleriana, Plantago media, Koeleria cristata, Galium glaucum, Filipendula vulgaris, Astragalus 

onobrychys, Aster linosyris, Crataegus monogyna, Dorycnium germanicum, Salvia nemorosa, Poa 

angustifolia. 

A teljes kvadrátmennyiséget tekintve a sziklagyepekben és gyepekben együttvéve 452 faj fordul 

elı, ebbıl pedig 172 faj (38%) mindkét élıhely-típusban megtalálható. A közös fajok közül egyesek 

közel azonos gyakorisággal fordulnak elı sziklagyepekben és gyepekben (pl. Crupina vulgaris, 

Veronica praecox, Inula ensifolia, Erysimum odoratum, Caucalis platycarpos, Carex humilis, 

Sternbergia colchiciflora, Seseli hippomarathrum), melyek azonban nem tágtőréső, generalista fajok, 

sıt elterjedısük a hegység területén korlátozott (42. melléklet). Más közös fajok döntıen gyepekben 

(Taraxacum serotinum, Filipendula vulgaris, Galium verum, stb.) megint mások pedig elsısorban 

27. ábra Sziklagyepek és gyepek bináris 

felvételeinek ordinációja során a másik csoportba 

ékelıdı felvételek megjelenítése 

▲ sziklagyepek felvételei 

■ gyepek felvételei 
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sziklagyepekben (Sedum album, Fumana procumbens, Lactuca viminea, stb.) fordulnak elı (42. 

melléklet). 

 
6.4. Erdık cönológiai felvételezésének eredményei 

6.4.1. Cönológiai felvételek vizsgálata hasonlósági indexek alapján 

 Csak a lombkorona fajkészleteit összehasonlítva több azonos hasonlósági indexő felvételt 

kapunk, átmeneti értékek nélkül, vagy kevés átmeneti értékkel, így látszólag sikerült egymástól 

elkülönülı csoportokat kapnunk (28. ábra). Az elkülönülés abból adódik, hogy esetünkben a Jaccard-

index elméletileg is csak diszkrét értékeket vehet fel, ami az erdık lombkoronáját alkotó fafajok kis 

számának következménye (egyfajú lombkoronákat feltételezve a borítástól független hasonlósági 

indexek értékei már csak 1 vagy 0 lehetnek). Adott felvételt ugyanazon társulás referencia-

felvételeinek lombkoronáihoz hasonlítva igen különbözı hasonlósági értékeket kapunk (pl. 0–60%-os 

hasonlóság), mivel egyazon társulásban készült felvételek lombkoronaszintjei is eltérı fajösszetételőek 

lehetnek (ld. 44. melléklet). 

 Összevetve azonos felvételnek 

adott referenciához számított 

hasonlósági indexeit gyepszintre és 

lombkoronára, jelentıs eltéréseket 

tapasztalhatunk a két szint hasonlósági 

értékei között (28. ábra). 

 Euklideszi távolságot számítva a 

felvételek és referencia-felvételek 

gyepszintjei között a páronkénti 

távolságok értékeiben szintén nem 

tapasztalunk ugrásokat, azok változása 

folyamatos (45. melléklet). Egyes 

felvételek euklideszi távolsága 

különbözı társulások referencia-

felvételeitıl igen hasonló lehet, pl. az 

e115-ös felvétel mészkedvelı-tölgyestıl, bükköstıl és mezofil lomberdıtıl mért távolságai: EDVicio 

sparsiflorae–Quercetum= 5,719, EDDaphno laureolae–Fagetum=5,686, EDCarici pilosae–Carpinetum=5,765 (az ED-értékek 

nevezett társulások 51. mellékletben szereplı felvételeihez mérten kerültek számításra). Más 

esetekben a mészkedvelı tölgyes referencia-felvételéhez számított euklideszi távolság jóval kisebb a 

bükköshöz számított távolságnál, de ugyanarra a felvételre nézve a gyertyános-tölgyesre mért távolság 

is alacsony, pl. az e684-es felvétel esetén EDVicio sparsiflorae–Quercetum= 5,111, EDDaphno laureolae–Fagetum=7,636, 

EDCarici pilosae–Carpinetum=5,08. 
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28. ábra Gerecsei erdıkben készült felvételek 

gyepszintjének (●) és lombkoronájának (▲) Horánszky (1956) 

Orno–Quercetum felvételeihez mért hasonlósági (Sørensen) 

indexei (Az X-tengely mentén a felvételek sorszámai vannak 

felüntetve) 
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 Hat erdıtársulás referencia-felvételeihez hasonlítva saját, erdıkben készült felvételeinket, a 

sziklagyepeknek referencia-felvételekkel való összevetése során kapott eredményekhez hasonlót 

tapasztalhatunk. A Gerecse erdeiben készített felvételek referenciaként használt 6 növénytársulás 

felvételeinek gyepszintjével összevetve minden esetben a páronkénti hasonlósági indexek sorba 

rendezett értékeinek folyamatos változását tapasztaljuk, nincsenek az egymáshoz legközelebbi 

hasonlósági-index értékek között ugrások (43. melléklet). 

 

6.4.2. Az erdıkben készült felvételek elemzésének eredményei 

 A gyepszint adatait klaszteranalízisnek alávetve egyik standardizációs eljárás során sem kapunk 

nagy egységeket, hanem a felvételek egyedül, vagy kis csoportokban válnak el a többitıl (46. 

melléklet I.). A lombkorona adatait elemezve változók szerint standardizált esetben szintén nem 

alakulnak ki nagy csoportok (46. melléklet II.). Standardizáció nélkül, kvadrátok szerint standardizálva 

és bináris adatokkal dolgozva tapasztalható nagyobb csoportok kialakulása. Standardizáció nélküli 

esetben 9 nagyobb csoportot kapunk, elsıként pedig 2 felvétel válik el a többitıl, ez két, puhafa-

ligeterdıben készült felvétel (e456, e475). 

 A klasszifikáció során kapott 9 

csoportot a lombkorona összetétele alapján 

az ordináció során körvonalazódott 3 

iránynak megfeleltetve az A, C és F 

csoportok tagjait, a B, E2 és E3 csoportok 

tagjait és a D, E1 és E4 csoportok tagjait 

összevontam, három csoportot alakítva így 

ki. Az elsıbe a mezofil lomberdık 

tartoznak, a másodikba xerotherm 

tölgyesek (B, E2 vagy E3 csoport tagjai), a 

harmadikba pedig molyhos tölgyesek (D, 

E1 vagy E4 csoport tagjai). 

 Az ily módon kialakított csoportok 

mindegyikének tagjai elıfordulnak a 

hegység egész területén, gyakoriságukban azonban különbség mutatkozik. A hegység központi és 

nyugati részének egyes helyein a mezofil lomberdı csoportba tartozó felvételek túlsúlya jellemzı és 

kis számban fordulnak elı a molyhos tölgyesek csoportjába tartozó felvételek (30. ábra). 

 

29. ábra Erdık felvételeinek gyepszinti adatain 

végzett ordináció eredménye 
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A teljes felvételállomány ordinációját elvégezve csak a lombkoronára, illetve a gyepszintre és 

lombkoronára együtt a felvételek egyaránt három irányba rendezıdnek folyamatosan. A három 

elkülönülı irányért a Quercus cerris, a Quercus petraea és a Fagus sylvatica felel elsısorban (47. 

melléklet). A Fagus sylvatica irányától alig eltérıen és annál gyengébben jelentkezik a Carpinus 

betulus hatása, a Quercus petraea irányához pedig gyengébben a Fraxinus ornus még gyengébben 

pedig a Quercus pubescens csatlakozik. Összesen tehát az elsı két tengely mentén (melyek a variancia 

19–20, illetve 15–18%-át magyarázzák), egy Quercus cerris-sel jellemezhetı (cseres tölgyesek), egy 

Fagus sylvatica-val és Carpinus betulus-sal jellemezhetı (mezofil lomberdık) és egy Quercus 

petraea-val, Fraxinus ornus-sal és Quercus pubescens-sel jellemezhetı (molyhos tölgyesek) ág alakul 

ki. A kvadrátok többsége azonban nem az ágak csúcsi helyzetében, hanem alapjuk közelében található, 

illetve elsısorban a Quercus 

cerris és Q. petraea ága között 

sok az átmeneti állomány. 

Figyelemre méltó, hogy a 

gyertyános-tölgyesek gyakor-

latilag nem válnak el a 

bükkösöktıl. 

Kizárólag a lombkoronák 

összetételét elemezve hasonló 

eredményre jutunk, azzal a 

különbséggel, hogy folyama-

tossá válik a Q. cerris és Q. 

petraea ága közötti átmenet és a 

Q. cerris és a Fagus sylvatica–

Carpinus betulus ága közötti 

átmenet is (47. melléklet C, D).  

A gyepszint elemzésével a felvételek szintén 3 ágra oszlanak, folyamatos átmenetekkel (29. ábra). Az 

egyik ágat a Melica uniflora jellemzi, a másikat az Alliaria petiolata és mellette a Piptatherum 

virescens, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama és Lithospermum purpureo-coeruleum, a 

harmadik ágat pedig a Ficaria verna és Dentaria bulbifera, valamint a Corydalis cava és Corydalis 

solida. 

 

6.4.3. Erdıtípusok felvételeinek analízise 

 A létrehozott 3 erdıtípus felvételeinek klaszteranalízise során a kialakuló csoportok, területileg 

többnyire nem képeznek egységet: az egy-egy csoportba tartozó felvételek a hegység területén kisebb-

nagyobb gyakorisággal szétszórtan fordulnak elı. Néhány esetben azonban megfigyelhetı a 

klaszteranalízis során egy csoportba került felvételek területi egysége is. 

30. ábra A Gerecse erdeiben készült felvételek klaszteranalízise 

és ordinációja alapján erdıtípusokba sorolt felvételek elıfordulásai a 

hegység területén 

o gyertyános-tölgyesek; ■ cseres-tölgyesek; ▲ molyhos-tölgyesek 
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 Cseres tölgyesek objektumok szerint standardizált felvételeinek elemzése során a + jelő 

csoportba tartozó felvételek a hegység teljes területén megtalálhatók (48. melléklet A). A ▲ jelő 

csoportba tartozó felvételek (59) a hegység nyugati felére korlátozódnak, míg a ■ jelőek a hegység 

keleti felére, utóbbiban azonban csak 14 kvadrát található. A ● jelő csoportba (A) tartozó 24 felvétel 

szők területre, Tatabánya és Szárliget környékére korlátozódik. Figyelemre méltó, hogy ezen 

felvételek mindegyikében jelentıs (8–85%-os) borítást ér el a Smyrnium perfoliatum. Az ötszög jelő 

csoport tagjai (37 felvétel) hiányoznak a hegység északi, északkeleti részébıl. 

 Standardizáció nélkül a kialakuló 3 csoport közül a ■ jelőbe (C) tartozó 236 felvétel a hegység 

teljes területén oszlik el (48. melléklet B), míg a ▲ jelő csoportba (B) tartozó 53 felvétel mindegyike a 

hegység nyugati felében található, a ● jelő csoportba (A) tartozó 22 felvétel – kettı kivételével – 

Tatabánya környékére korlátozódik, utóbbiakban újra kiemelendı a Smyrnium perfoliatum, mely a 

felvételek mindegyikében megtalálható 30–85%-os borítással. 

 Mezofil lomberdık esetében, objektumok szerint standardizáltan csak két esetben 

valószínősíthetı, hogy a klaszteranalízis során képzıdı csoportok felvételei a hegység valamely 

részére korlátozódnának (48. melléklet C). A csupán 16 felvételt tartalmazó ● jelő (A) csoport 

felvételei között nincsen a hegység keleti részébıl származó, ez azonban lehet az alacsony tagszám 

következménye is. A ■ jelő csoport (B) mind a 40 felvétele a hegység központi részérıl 

(Dunaszentmiklós és Felsıgalla közé) származik, a csoport egy tagja (e608) azonban Gyermelytıl 

délre található. Standardizáció nélküli esetben ugyanezen csoport (■, B-jelő) mind a 22 tagja a 

36. ábra A Gerecse molyhos-tölgyeseiben készült, standardizáció nélküli felvételek ordinációjának 

eredményei 

(balra: kvadrátok elrendezıdése az ordináció elsı két tengelye mentén; jobbra: a Smyrnium perfoliatum irányban 

elváló felvételek térképi megjelenítése) 
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hegység nyugati felére korlátozódik, más csoportok területi kötıdése azonban nem mutatható ki (48. 

melléklet D). 

 Molyhos tölgyesek esetében kvadrátok szerint standardizált adattáblából kiindulva a 

korábbiakhoz képest alacsony összes felvételszám (117) ellenére sem mutatható ki egyik csoport 

területi kötıdése sem (48. melléklet E). 

 Bináris adatokból kiindulva a ▲ csoport tagjai (C) csak a hegység keleti felén találhatók meg, 

azonban a csoport tagszáma megint alacsony: 13 felvételt foglal magába (48. melléklet F). Ugyanezen 

esetben két nagyobb, a hegység teljes területén megtalálható csoport mellett kapunk két korlátozott 

elterjedéső csoportot is, melyek mindegyike igen kis felvételszámú (8, illetve 11 felvétel). 

 

6.4.4. Az erdıtípusokon belüli differenciálást meghatározó fajok 

Az egyes erdıtípusok felvételeit objektumok szerint standardizált formában vizsgáltam. Cseres-

tölgyesek ordinációja során a felvételek két fı faj, a Melica uniflora és Smyrnium perfoliatum ága 

mentén váltak el (49. melléklet II.). Míg a Melica uniflora ága mentén elváló felvételek szinte a 

hegység teljes területén megtalálhatók, addig a Smyrnium perfoliatum-mal jellemezhetı felvételek a 

Tatabánya és Vértestolna közötti területen csoportosulnak, itt a Melica uniflora-val jellemezhetı 

xerotherm tölgyes felvételek száma alacsony. 

 

A molyhos tölgyesek felvételei az ordináció során 3 irány mentén válnak el. Az „A” irány menti 

elválásért a Piptatherum virescens felel, a „B” irány menti elválásért elsısorban az Alliaria petiolata, 

másodsorban a Melica uniflora, a „C” irány menti elválásért pedig a Carex humilis (49. melléklet I.). 

A három faj jellemezte ágakba tartozó felvételeket térképen ábrázolva kitőnik, hogy mindegyik 

típusba tartozó felvételek megjelennek a hegység különbözı részein, nem korlátozódva valamely 

hegységen belüli régióra. 

 Ugyanezen felvételek standardizáció nélküli ordinációja eredményeként a kvadrátok elsı két 

tengely menti elrendezıdésében szintén 3 irány ismerhetı fel. Az egyik azonos a kvadrátok szerinti 

transzformáció esetén jelentkezı „B” iránnyal, melyben elsıdlegesen az Alliaria petiolata, 

másodsorban pedig a Melica uniflora kap szerepet, a másikban egybeolvadva találjuk a kvadrátok 

szerinti „A” és „C” irányt: itt elsısorban a Carex humilis, másodsorban pedig a Piptatherum virescens 

kap szerepet. Megjelenik egy harmadik irány, melyet a Smyrnium perfoliatum jellemez, azonban e 

mentén csak néhány kvadrát válik el (36. ábra). 

 

Térképen megjelenítve a 4, Smyrnium perfoliatum irányába elváló felvételt, azt látjuk, hogy azok 

mindegyike a Tatabánya és Vértestolna területre esik, hasonlóan a Smyrnium perfoliatum jellemezte 

cseres tölgyesekhez. 
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Mezofil lomberdık felvételeinek ordinációja során a felvételek 3 irány mentén válnak el, melyeket a 

Ficaria verna, Corydalis cava, illetve a Dentaria bulbifera jellemez, azonban az elválás nem diszkrét, 

számos felvétel helyezkedik el az egyes ágak közös alapjánál, illetve több felvétel található az egyes 

fajpárok tengelyei közötti térben is (49. melléklet III.). A három faj képezte ágakba tartozó, az alaptól 

távolabb elhelyezkedı felvételek térképi elhelyezkedését vizsgálva azt látjuk, hogy egyik csoport 

felvételeinek elıfordulása sem korlátozódik a hegység valamely részére – túl azon, hogy a hegység 

keleti részén jóval kisebb számban találhatók a felvételek között mezofil lomberdıkbıl származók. 
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7. Az eredmények értékelése 

 

 Vizsgálataim során hálóegységekhez rendelt florisztikai adatok és különbözı társulásokban 

készült cönológiai felvételek adatainak elemzésével kimutattam a Gerecse területén belüli 

növényföldrajzi egységeket, az azokon belül jelentkezı gradienseket és további körvonalazható 

alegységeket, valamint megadtam azok egymással való kapcsolatait és alapvetı jellemvonásaikat. 

 Florisztikai adatokon alapuló elemzések során vizsgáltam a különbözı szempontok szerint 

válogatott fajkészleteket tartalmazó adathalmazok eredményekre való kihatását, a kiindulási hálóméret 

és az eredmények információtartalmának kapcsolatát, valamint a különbözı adattranszformációknak 

az eredmények kimutathatóságára való hatását. 

 Cönológiai felvételek elemzése során megvizsgáltam az egyes társuláscsoportokba tartozó 

felvételek gyakoriságát a Gerecse különbözı területein, továbbá a hegységen belüli regionalitás 

kimutathatóságát különbözı társuláscsoportokban, az azonos csoportba tartozó felvételek osztályozási 

lehetıségeit, a cönológiai felvételek különbségeinek azok készítési helyével való kapcsolatát, 

cönológiai felvételek összevonásának hatását a hegységen belüli regionalitás kimutathatóságára, 

illetve az így nyert eredmények megbízhatóságát. 

 

7.1. Florisztikai és cönológiai adatokon alapuló eredményeket 
befolyásoló tényezık 

 Egy terület flórájának vizsgálatán alapuló elemzések során nem hagyható figyelmen kívül, hogy 

a flóra számos elembıl, különbözı hatások eredıjeként alakul ki, összetétele pedig nem állandó, 

hanem számos tényezı következtében folyamatos változás alatt áll. Az eredmények kimutathatóságát 

nagyban befolyásolják az alkalmazott módszerek, melyek egyben azok elfogadhatóságát és 

általánosíthatóságát is meghatározzák. 

 

7.1.1. A vizsgálati területrıl ismert fajok körét befolyásoló tényezık 

 Valamely terület növényzetének, azaz flórájának és vegetációjának objektivitásra törekvı 

növényföldrajzi értékelése során számos nehézséggel találjuk szemben magunkat, melyek mind-mind 

kisebb-nagyobb mértékben megnehezítik az esetlegesen létezı, egymástól elkülönülı, vagy egymásba 

fokozatosan átmenı növényföldrajzi egységek kimutatását. Számos háttértényezı a meglevı 

növényföldrajzi különbségeket elmossa, mások nem növényföldrajzi okokra visszavezethetı – tehát 

esetünkben téves eredményt adó – különbségeket eredményeznek egyes területek között. Az 

eredmények értékeléséhez tisztában kell lennünk ezekkel a befolyásoló tényezıkkel, hogy az általuk 

okozott magas „háttérzajból” ki tudjuk szőrni a valóban hasznos információkat.  
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7.1.1.1. A flóra és vegetáció összetételét befolyásoló tényezık 

 A flóra kisebb-nagyobb mértékben, de napjainkban is folyamatosan változik: új (zömében 

behurcolt, adventív) fajok jelenhetnek meg, melyek bár az aktuális diverzitást növelik, közép- és 

hosszabb távon (közvetetten) többnyire szegényítik a flórát, valamint fajok állományai 

semmisülhetnek meg, ezzel a faj ritkul a vizsgált területen, vagy minden állományának eltőnésével 

kipusztul a terület flórájából 

 A flórát és vegetációt érı emberi befolyások közül az azokat elsıdlegesen átalakítók gyorsak, 

hatásuk azonnali, míg a hatásukat csak áttételesen kifejtı tényezıknek a flóra és vegetáció 

megváltozásában való kifejezıdése lassabb. 

7.1.1.1.1. A flóra és vegetáció alakításában közvetlenül szerepet kapó tényezık 

 A flóra-, illetve vegetáció összetételét számos emberi tevékenység közvetlenül, azonnal 

befolyásolja. 

 Az urbanizációnak a vegetációra és biodiverzitásra gyakorolt hatása kifejezett (Roy & al. 1999, 

McKinney 2002) és egyre nagyobb méreteket ölt. A hegység területén összesen 45 település található, 

ezek közül 26 a hegység belsejében, 19 pedig annak peremén (1. melléklet A). (Közigazgatásilag a 

települések száma ettıl eltér, ugyanis Agostyán Tatához tartozik, míg Nagyegyháza Bicskéhez). 

A települések között a hegység belsejében többségében vannak a falvak, melyeknek gyakran a 

belterületén is találunk jelentıs kiterjedéső természetközeli állapotú területeket (pl. Csolnok, Héreg, 

Csabdi). A hegység peremén több város is található (Tatabánya, Dorog, Tata, Nyergesújfalu, 

Lábatlan), melyekben a beépítettség szintje lényegesen magasabb, kisebb a természetközeli élıhelyek 

fajainak élettere és nagyobb a gyom- és adventív fajok potenciális élettere. 

 

 A közlekedés növényzetre gyakorolt hatása világszerte ismert és kutatott (Angold 1997, 

Spellerberg 1998, Forman 2000), az utak közvetlen hatása (Ross 1986, Spencer & al. 1988) mellett az 

úthálózat okozta fragmentáció (Heilman & al 2002), de az utak közvetítette betelepülés, invázió is 

egyre fokozódó mértékő Földünk minden területén (Groves & Castri 1991, Ramakrishnan 1991, 

Luken & Thiret 1997). 

 A vasutak hatását hazánkban is többen vizsgálták (Polgár 1941, Dancza & Király 2000). A 

területünkön keresztülhaladó Bécs–Budapest vasútvonal mentén számos adventív növényfaj jelent 

meg, részben már a vizsgálati területen is, pl. Cenchrus incertus (Barina 2006a: 495). 

 A fı közlekedési utak közül az M1-es autópálya és a 100-as (1-es) fıút érinti délrıl a hegységet 

(Bicske–Tatabánya között, 1. melléklet B), hegység északi peremén halad a 10-es fıút, mely Dorog és 

Tokod között belép a hegység területére, a hegység belsejében pedig több alacsonyabbrendő út halad. 

Az utak sózása megváltoztatja az útmenti talaj sótartalmát (Rutter & Thompson 1986, Spencer & Port 

1988), minek következtében az utak mentén sótőrı fajok jelenhetnek meg (Szodfridt 2003, Csiky 

2004: 374), területünkön ilyen a Borhidi (1993: 78) által alfa-mezo/polihalon fajnak tartott Puccinellia 
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distans. Utak rézsőjén ültetve vagy szubspontán számos lokálisan nem honos faj található meg, pl. a 

Gerecsében igen ritka Cotinus coggygria (Boros 1944a), mely a 100-as út rézsőin ültetve gyakori; 

szintén útrézsőkrıl ismert a Robinia viscosa és Spiraea salicifolia is (Barina 2006a). 

 

A külszíni bányászat igen jelentıs mértékben alakítja a flórát. A különbözı bányák vegetációra 

gyakorolt hatását sokan vizsgálták 

 Lassan gyógyuló tájsebet jelentenek a kıbányák (Ursic & al. 1997), melyekbıl számos található 

a hegység területén. Közülük kiemelendı 4 nagyobb: a veres-hegyi (Tatabánya), a bánya-hegyi 

(Tardos), a kecske-kıi (Nyergesújfalu) és a hungária-hegyi (Dorog, Kis-Kıszikla). A fenti bányák 

növényföldrajzi szempontból leginkább káros hatása, hogy a nevezett hegyek mára kiestek a 

növényföldrajzi értékelések lehetısége alól, ugyanis flórájuk nagyrészt megsemmisült. A kıbányászat 

hatása azért is különösen kedvezıtlen, mert elsısorban a szilagyep-állományok, illetve sziklaerdık 

tőnnek el, amik korlátozott számban találhatók a hegység területén viszont vizsgálatuk elsıdleges 

fontosságú növényföldrajzi szempontból. A fenti bányákon kívül így további hegyeken is eltőnt az 

elsıdleges sziklai vegetáció, mint a Páskom (Héreg), Sárási-kı (Bajna), Poc-kı (Lábatlan), Haraszt-

hegy (Süttı) stb. területén. 

A kıbányászat további hatása, hogy a keletkezı bányagödörben, illetve meddıhányókon adventív 

fajok jelennek meg, melyek közül a területünkön is megtalálható Chamaenerion dodonaei 

elsıdlegesen kıbányákban megtelepedı lokálisan adventív faj. 

A Gerecsében nem találhatók tızeg- (Girard & al. 2002) és kavicsbányák (Borgegård 1990), azonban 

az itt is meglevı külszíni fejtéső szénbányák (Holl & Cairns 1994, Felinks & al. 1998) és 

homokbányák (Barina 2000, 2001b) is jelentısen átalakítják területük flóráját. Mivel ezekben a 

bányákban az eredeti abiotikus viszonyokhoz valamelyest hasonló adottságokkal rendelkezik a 

visszamaradó felület is, gyakori az eredeti vegetáció fajainak túlélése, illetve az eredeti vegetáció 

visszatérése a bolygatott területre (Barina 2001b). Több esetben a kisebb-nagyobb mérető 

bányagödrök biztosítják a homoki vegetáció pionír fajainak fennmaradását, mely fajok a gyep 

záródásával, a bolygatás megszőntével eltőnnek a területrıl. Feichtinger (1899) Dorog és Tokod 

környékérıl még nagy kiterjedéső nyílt homokpusztákat, sıt futóhomokot is említett. Mára a homoki 

pionírok a fenti területen útbevágásokba, homokgödrökbe, felhagyott homoki szılıkbe szorultak 

vissza (pl. Corispermum nitidum, Gypsophila arenaria, Polygonum arenarium, stb.), többük viszont 

az utóbbi idıkben nem került elı (pl. Polycnemum heuffelii, Barina 2006a: 409). 

Sajátos szerepet töltenek be azok a bányák, melyekben a bányászat megszőnte után nedves pionír 

felszín marad vissza (pl. Tokodaltáró: Gete alja, Bajna: Hantospusztai bánya, Baj: Agyagbánya). 

Ezekben a korábbi vegetációból ismeretlen pionírok jelennek meg (pl. Epipactis palustris, 

Dactylorhiza incarnata, Equisetum variegatum, Equisetum telmateia, Juncus sphaerocarpus, stb.), 

közülük többnek a megtelepedése azonban csak átmeneti (pl. Dactylorhiza majalis, Ophioglossum 

vulgatum) (vö. Barina 2000, 2001b). 
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 A mezıgazdasági területek kiterjedése jelentısen befolyásolja az egyes háló-kvadrátok 

fajszámát és azok elıfordulásainak számát is. A hegység lankásabb, lösszel borított lejtıin, 

medencéiben, völgyeiben nagyobb kiterjedéső szántók találhatók, míg a sziklás és magasabban fekvı 

részeken csak kevés és kis kiterjedéső szántóföldi mővelés alá esı területet találunk. Különbség van a 

mővelés intenzitásában is. A nagyüzemi szántók (pl. Gyermely környéke) intenzív mővelés alatt 

állnak, kemikáliákkal erısen kezeltek, gyomvegetációjuk szegényes. Kisüzemi, extenzív mőveléső, 

gyakran köves talajú parcellák szélébe (ahol a vegyszerezés is kisebb mérvő) könnyen 

visszatelepülnek a környezı vegetáció kísérı-fajai is, mint pl. a Caucalis platycarpos, Sideritis 

montana, Thymelaea passerina. A hegység belsejében található, nem, vagy mérsékelten vegyszerezett 

vadtakarmány-földek gyakran biztosítanak túlélési lehetıséget mezofil gyepek fajainak (pl. Gentiana 

cruciata, Trisetum flavescens, stb.), melyek a zárt erdık között kevés alkalmas termıhelyet találnak. 

 Felhagyott szılıkben másodlagos szukcesszió indul meg, melynek során különbözı típusú 

növényfajok eltérı idıben és valószínőséggel jelennek meg (Ne'eman & Izhaki 1996). Területünkön a 

XIX. század végétıl a közelmúltig sokfelé hagytak fel kisparcellás szılıket. A felhagyott szılıkbe 

visszatelepülnek a környezı vegetáció fajai, attól azonban eltérı összetétellel és esetenként a közelbıl 

nem ismert betelepülık is megjelennek, mint az Ophrys apifera (Barina 2001a). 

 Legelık felülvetésével elsısorban a gyep cönológiai viszonyai változnak meg, mivel a 

rétgazdálkodás szempontjából elınyösnek tartott (fő)fajok lényegesen nagyobb borítást érnek el. A 

felülvetéshez használatos vetımaggal bekerülhetnek adventív fajok is, mint a Trifolium resupinatum 

(Barina 2006a: 178), megváltoztatva ezzel a terület flóráját. 

 

Az erdıgazdálkodás nagyban befolyásolja az erdıvel borított terület flóráját úgy a trópusokon (Smiet 

1992) mint a mérsékelt övben (Matlack 1994). Nem csak a nagy területre kiterjedı véghasználat 

(Duffy & Meier 1992), hanem a kevésbé drasztikus erdészeti kezelés is megváltoztatja a 

lágyszárúszint összetételét (Boncina 2000). Hazánkban az ıserdı jellegő területek igen ritkák, 

legtöbb erdınk az erdészeti és egyéb beavatkozások nyomait viseli magán (Bartha & Orosz 2002). A 

Gerecsében is elterjedt véghasználat során Gilliam & al. (1995) az aljnövényzet diverzitásában csekély 

mértékő változást tudtak kimutatni, hasonlóan (Csontos 2004) is az ernyıs felújítóvágás során az 

eredeti aljnövényzet fajainak nagyarányú túlélését tapasztalta, a dominanciaviszonyok megváltozása 

mellett. Xerotherm tölgyesek aljnövényzetének véghasználat utáni részletes változásait követi nyomon 

Csontos (1996). Területünkön egyes szerzık az erdımővelés hatásának tulajdonítják a bükkösök 

visszaszorulását és helyükön egyéb mezofil lomberdık állományainak kiterjedését (Komlódi 1958). 

Feltehetıen ezzel hozható kapcsolatba, hogy több erdei lágyszárú (pl. Daphne mezereum, Lunaria 

rediviva, ld. Barina 194, 319) eltőnt a hegység területérıl, illetve egyes helyekrıl (pl. Dentaria 

enneaphyllos, ld. Barina 2006a: 324). 



 83

 Tájidegen fajok telepítése során az új, monokultúrában telepített fafaj a korábbitól eltérı 

környezeti feltéteket teremt az ültetvény aljnövényzetében így a korábbi vegetáció lágyszárúinak 

kisebb-nagyobb hányada nem képes túlélni az érintett területen, ezt fokozza az újabban egyre 

gyakrabban tapasztalható „teljes talajelıkészítés”, melynek során különösen a geofitonok 

veszélyeztetettek. Az akácosok nagyban megváltoztatják az aljnövényzet összetételét (Dzwonko & 

Loster 1997), a hegységben e fafaj ültetvényei találhatók meg nagyobb területen. Ez a faj, mivel 

pillangósvirágúként nitrogénkötı baktériumokkal él szimbiózisban a talaj tápanyag-gazdálkodását is 

megváltoztatja és nitrofil fajok feldúsulását eredményezheti. Emellett az akác spontán terjedése is 

gyakran tapasztalható, különösen száraz, löszös gyepekben. 

A hegység területén jelentısek még a fenyı-ültetvények, melyek közül a fekete- és erdeifenyvesek 

szerepe kiemelendı. Megtalálhatóak dolomiton, mészkövön és löszön is, mészkedvelı molyhos 

tölgyesek, bokorerdık, sziklagyepek és cseres tölgyesek helyén is. Zárt állományaik fajszegények, 

néhány tágtőréső lágyszárúval, nyíltabb állományaikban, illetve ritkásabb foltjaiban azonban kis 

számban megtalálhatók a telepítés elıtti vegetáció fajai (Borhidi 1956b, Csontos & al. 1996). 

 Egyéb ültetvények (lucosok, vörös tölgyesek) csak kis területen, és csak helyenként fordulnak 

elı a hegység területén. Aljnövényzetük nem különbözik jelentısen a környezı mezofil lomberdıkétıl 

sem fajszámban sem diverzitásban. 

 

A túltartott vadállomány a vegetáció jelentıs átalakulását okozhatja, megváltoztatja a terület 

társulásainak fajösszetételét (Chytrý & Danihelka 1993, Allombert 2005, Arany & al. 2007). A 

hegység szinte teljes, erdıvel borított területén jellemzı a túltartott vadállomány (muflon, szarvas, 

vaddisznó, néhol dám), ez egyes helyeken igen kifejezett méreteket ölt (pl. Csonkás-hegy [Süttı], 

Szász-völgy [Neszmély], Vadalmás [Bajna], Bagoly-hegy [Gyermely]), máshol (pl. Muflonos 

[Mogyorósbánya]) ez mára már kevésbé jellemzı. 

 Az intenzív vadjárás és -rágás elsısorban a vegetáció összetételét változtatja meg: 

felszaporodnak a legelést tőrı egyszikőek (Arany & al. 2004, 2007a, b), a mérgezı kétszikőek 

(területünkön jellemzıen a Veratrum nigrum és Helleborus dumetorum) és visszaszorulnak a taposást 

és rágást nehezen viselı fajok (pl. orchideák). Egyes fajokat azonban fokozottan veszélyeztet a 

vadrágás, így a holoendemizmus (Kun 1998) Ferula sadleriana a – lelıhelyén, a Pisznicén nagy 

egyedszámban élı – muflonok kedvelt tápláléka, ennek következtében állománya mára néhány kisebb, 

a muflonok elıl elkerített területre korlátozódik. Szintúgy veszélyezteti a túltartott vadállomány a 

Sorbus semiincisa fennmaradását, melynek a Góré-hegyen (Gyermely) egyetlen fatermető egyede 

ismert, ami a bı termésérés ellenére sem tud újulni az intenzív vadjárás következtében. 

  

 A turizmus a közlekedéshez hasonlóan elısegíti a tájidegen növények terjedését, betelepülését 

és invázóját (Pickering & al. 2003, Thompson 2005), emellett azonban a turizmussal járó taposás is 

megváltoztatja az érintett terület növényzetét (Cole 1995, Gremmen & al. 2003, Thompson 2005). 
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 A terepi technikai sportok csoportja viszonylag új kelető tényezı, melynek növényzet-alakító 

hatása azonban erıteljes. A hegység területén elsısorban a terepmotorozás említendı meg, melynek 

szempontunkból legkifejezettebb hatása, hogy a korábban háborítatlan, zárt, fajgazdag 

gyepállományok felszaggatásával a természetes vegetáció fajai visszaszorulnak, eltőnnek (pl. Iris 

arenaria), míg az összességében több 100 km-t kitevı nyomvonalak mentén a gyomok erıteljes 

terjedése figyelhetı meg. 

 A hegységben – ahogy hazánkban jellemzıen – korábban nagyobb hagyományai voltak a 

turizmusnak, mára a fıvároshoz közelebbi területekre irányul csak nagyobb turistaforgalom, 

ugyanakkor több jelentıs túraútvonal, turistaút ismert a hegység területérıl, itt halad keresztül az 

országos kék-túra útvonala is. A hegység turistaútjai, illetve egyéb erdei utak mentén megfigyelhetı 

néhány faj terjedése. Elsıként említendı a Juncus tenuis, mely hazánkban, így a Gerecse területén is 

elsısorban turistautak mentén terjed (Boros 1936; Kovács & Máthé 1965; Harmos & Sramkó 2000; 

Barina & Pifkó 2007), de egyéb erdei feltáróutak, erdıgazdasági utak mentén is megjelenik. Szintén 

több helyen tapasztalható az Allium ursinum erdei utak mentén való megjelenése nagyobb 

állományaitól távol, mely az erdımőveléssel járó gépjármő-forgalommal hozható kapcsolatba. 

Megemlítendı még a Galinsoga ciliata megjelenése a hegységben a kék-túra útvonal egy pontján 

(Barina 2006a: 356). 

 

Különbözı termesztett növényfajok kivadulása és meghonosodása esetenként igen jelentıs méreteket 

ölthet, így Új-Zéland flórájában fele arányban vannak képviselve tájidegen fajok (Sullivan & al. 

2000). Számos idegenhonos növényfaj betelepülése figyelhetı meg Európában (Weber 1997) és 

hazánkban is (Priszter 1997). A hegység területén tapasztalható több, kertekbıl, kertészetekbıl 

kivaduló és egyéb behurcolt növény megjelenése a vegetációban. Egyes fajok beépülnek a természetes 

vegetációba és mintegy kísérıfajokként viselkednek (pl. Biota orientalis, Mahonia aquifolium), mások 

pedig – többségében fagyérzékeny fajok – alkalmi kerti szökevények (pl. Consolida ajacis, Petunia × 

hybrida, Amaranthus cruentus). Kiemelendı a szomódi Községi-erdı egy kis vízállása, melybe 

feltehetıen a közeli vízinövény-kertészet területérıl jutott ki több adventív hínárnövény, mint a Pistia 

stratiotes, Cabomba caroliniana vagy a hazánkban újonnan kimutatott Myriophyllum heterophyllum 

(Barina 2006a: 198). 

7.1.1.1.2. A flóra és vegetáció összetételét közvetetten befolyásoló tényezık 

 Az emberi tevékenység sok esetben közvetlenül nem változtatja meg a vegetáció összetételét, 

azonban szukcesszionális változásokat indít meg az érintett területen. A hosszú ideig folyamatos 

legeltetés meghatározza a vegetáció összetételét és a tájképet (Rackham & Moody 1996, Noy-Meir & 

Oron 2001, Thompson 2005), területünkön pedig az utóbbi évtizedekben a legeltetés fokozatos 

megszőnése indított el szukcesszionális folyamatot. Ennek következményeként a korábbi legelıkre 

visszatértek a legelésre érzékenyebb növényfajok, valamint erıteljes cserjésedés vette kezdetét. A 
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cserjésedés többnyire a potenciális vegetáció cserjefajaival történik, elsısorban galagonyával és 

vadrózsa-fajokkal. Sok helyen azonban a gyepek adventív fajokkal cserjésednek, közülük 

legjellemzıbb az Ailanthus altissima, a Robinia pseudo-acacia és Elaeagnus angustifolia. A 

cserjeszint záródásával sorra eltőnnek a gyep jellemzı fajai, így a terület egyre kevesebb 

növényföldrajzilag értékelhetı információt hordoz. 

 Az 1970-es és 1980-as években nagy ismertségre tett szert a Dunaalmás közelében található 

Ebgondolta-erdı, egy páfrányokban páratlanul gazdag feketefenyves. Az erdıben nemcsak sok 

páfrányfaj volt megtalálható, hanem ezek nagy egyedszámban fordultak elı, ami kiváló lehetıséget 

nyújtott hibridek keletkezéséhez, így pl. innen mutatta ki hazánkban elsıként a Dryopteris × remota 

(=assimilis × borreri) hibridet Vida (in Seregélyes 1986). Az egykori páfrány-gazdagságnak mára 

csak töredéke található meg a területen, mind faj-, mind egyedszámban. A feketefenyves azóta felnıtt, 

a talaj és mikroklíma pedig szárazabb lett és további – nem vizsgált – tényezık is közrejátszhattak a 

páfrányok eltőnésében, az egyedek egy része pedig a környezı települések kertjébe került – és pusztult 

el (Kertész 1982). 

A terület kiszáradása maga után vonja a vegetáció összetételének megváltozását (Crowell & Lane 

2001). A mélymőveléső szénbányák mőködésével járó vízkiemelés hatásának tudható be a hegységben 

is tapasztalt többször 10 m-es talajvízszint-csökkenés, mely részben okozója a vizes élıhelyek 

visszaszorulásának a hegység területén (emellett azonban a korábbi lecsapolások is hasonló 

eredményre vezettek). Ennek következtében ma nincs természetes, nagyobb kiterjedéső nyílt 

vízfelület, illetve vizes élıhely a hegység területén. A vizes élıhelyek korábban is alárendelt szerepet 

játszhattak a Gerecse vegetációjában, de egyes adatok arra utalnak, hogy egykor többfelé fajgazdag 

vízi-mocsári vegetáció fejlıdött ki (pl. szomódi hévforrások, Boros 1925, 1937; tarjáni Szúnyog-tó, 

Boros 1932; Csolnok, Feichtinger 1899). 

 Halastavak, víztározók (pl. Egyes-, Kettes-, Hármas-, Négyes-tó, Gyermelyi-tároló, Anyácsa-tó) 

létesítése során a korábbi vízközeli, nedves réti növényzet többnyire megsemmisül, vagy erısen 

visszaszorul, azonban a tavak partján sok faj túlélhet, vagy újra megjelenhet, sıt a kialakuló állóvízben 

a területrıl korábban ismeretlen fajok is megjelenhetnek. 

 

7.1.1.2. A flóra megismerését befolyásoló tényezık 

7.1.1.2.1. A felhasznált adattípusok megbízhatósága 

 Eltérı a vizsgálatok során felhasznált különbözı típusú florisztikai adatok megbízhatósága. 

 A kéziratos adatok nem a nyilvánosságnak szánt, a szerzı által nem feltétlenül ellenırzött 

adatok, munkaanyagok. Ennek következtében a tévedések esélye ebben az adattípusban a legnagyobb. 

Ilyen pl. a Boros (1944b) útinaplójában egy alkalommal szereplı Doronicum austriacum a hegység 

déli részérıl, mely nyilvánvalóan elírás és az adat a Doronicum hungaricum-ra vonatkozhat (ld. Barina 

2006a: 364). 
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 Az irodalmi adatok várhatóan legalább a szerzı revízióján átestek, többnyire azonban külsı 

lektoráláson is, minek következtében a várható hibaszázalékuk alacsonyabb. Ennek ellenére a hegység 

területére vonatkozó irodalmi adatokban is található szép számmal egyértelmő tévedés, mely a vizsgált 

faj és a vizsgált terület karakterének a szerzı általi hiányos ismeretére utal (pl. Buphthalmum 

salicifolium [Frank 1870]; Stipa dasyphylla [Stieber 1951 in Jakucs 1961a]; Scorzonera parviflora, 

Puccinellia peisonis [Szollát 1980]; Cerasus fruticosa, Tordylium maximum, Koeleria glauca [Bauer 

1997], stb.) vagy félreértésen alapul. 

Régi irodalmi adatok gyakran más néven szerepelnek, mint azt mai munkákban találhatjuk. A 

korábban használatos fajnevek többségükben jól azonosíthatók a maiakkal a különbözı helyeken 

összegyőjtött szinonim-listák segítségével (pl. Soó 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980), vagy az adott 

fajnévhez tartozó leírás alapján (pl. Feichtinger 1899). Egyes esetekben azonban az azonosítás 

bizonytalan lehet, amikor a fajnevek szerzı nélkül szerepelnek és ugyanaz a fajnév más-más 

auktorsággal más taxonnal azonosítható (pl. Veronica acutifolia, ld. Barina 2006a: 501). 

Egyes nevek, bár nevezéktanilag egyértelmően utalnak valamely taxonra, egyes szerzıknél mégis más 

taxonnal azonosítandók. Erre példa a Kitaibel (1802 in Gombocz 1945) feljegyzéseiben szereplı 

„Helleborus viridis”, mely nem a nyugat-európai elterjedéső Helleborus viridis L. fajt, hanem a 

késıbb Waldstein és Kitaibel által leírt Helleborus dumetorum-ot jelenti. 

Különbözı szerzık (az aktuális hazai irodalmaknak megfelelıen) több néven közlik a hegység 

területén elıforduló Melittis-fajt (M. carpatica Klokov, M. grandiflora Sm., M. melissophyllum L.), 

mely nevek a mai álláspont szerint több taxont takarnak, a hegység területén azonban csak egyetlen 

Melittis-faj fordul elı, így szükséges volt az ezen név alatt a hegység területérıl közölt adatokat egy 

név alá vonni (ld. Barina 2006a: 273). 

További problémát jelentenek azok a nevek, melyek esetében a maitól különbözı névhasználat mellett 

felmerül a taxon azonosításának bizonytalansága is, pl. Anthemis nobilis a hegység nyugati részének 

erdejébıl (Frank 1870), mely faj azonban nálunk csak ritkán termesztett mediterrán gyógynövény, így 

valószínő, hogy a szerzı vagy tévesen azonosította a fajt vagy mást értett az általa használt „Anthemis 

nobilis” név alatt (ld. Barina 2006a: 500). 

 A herbáriumi adatok a rendelkezésünkre álló egyéb típusú adatoktól különböznek abban, hogy a 

példányok azonosításának helyessége ellenırizhetı, szükséges esetben azok faji hovatartozása 

felülbírálható. Ennek értelmében valamennyi adattípus közül a herbáriumi adatok képezik a 

legmegbízhatóbb forrást és esetükben a nevezéktani problémák is áthidalhatók. 

Herbáriumi lapokon is elıfordulnak azonban téves határozások eredményeként feltüntetett nevek, 

tévesen használt szinonim-nevek, illetve egyedileg faji rangra emelt faj alatti taxonok ezért szükséges 

volt a példány (illetve név) revíziója. 
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7.1.1.2.2. A vizsgált terület florisztikai feltárást befolyásoló tényezık 

A vizsgált terület felmért flórája valójában sosem azonos a terület tényleges flórájával, hanem annak 

egy keresztmetszeti képét adja. 

 Több, a környezı országokban kutatott, taxonómiailag problematikusnak tartott nemzetség – pl. 

Thymus (Loziene 2002), Hieracium (Niketic & al. 2006), Rubus (Allen 2004, Travniček & al. 2005), 

Taraxacum (Vašut & Trávníček 2004, Kirschner & Štepánek 1998a, b) – hazai ismerete és 

kutatottsága hiányos, így ezek pontos azonosítása nem lehetséges, illetve gyakran nem tulajdonítanak 

ennek kellı jelentıséget (vö. Bagi 1991, 1998). Más fajok jelen vannak a hazai flórában, de országos 

flóramőveink azokat nem, nem kellı súllyal vagy tévesen tárgyalják, így a fajok elkerülik, illetve 

hosszú ideig elkerülték a kutatók figyelmét. A hegység területén ilyen pl. a Centaurea diffusa, 

Thalictrum simplex subsp. galioides, Lotus borbasii, Orobanche alba subsp. major, Lappula 

heteracantha, stb. melyek a hazai határozókban nem, vagy hiányos bélyegekkel és téves cönológiai 

karakterrel szerepelnek, azonban jól azonosítható, növényföldrajzi szempontból fontos taxonok. 

 A vizsgált terület archív (irodalmi és herbáriumi) adatokkal kiegészített flórája gazdagabb, mint 

az aktuálisan felmért flóra, ennek magyarázata a fajok eltőnésének részletezett okain túl abban is 

keresendı, hogy kicsi az esély arra, hogy a folyó kutatások során a vizsgált terület minden növényfaját 

regisztrálni tudjuk és azokhoz a valóshoz közelítı gyakorisági értékeket tudjunk rendelni. 

 Egyes fajok észlelésére és azonosítására nem minden évben nyílik lehetıség, melyre 

legismertebb példák a terresztris orchideák (Kindlmann & Balounová 1999). Mellettük azonban 

számos faj van, melyek virágzása, termésérése nem minden évben történik meg és megtalálásukra 

vegetatív állapotban lényegesen kisebb az esély. A Sternbergia colchiciflora állományaiban hazai 

körülmények között alig 3–5 évente találhatunk virágzó egyedeket (évente alig egy hét idıtartamban), 

míg az állományok teljes virágzása ennél is ritkább (tavasszal, kb. 1,5 hónapig vegetatív állapotban a 

faj felismerhetı és megtalálható). 

Horváth (2002) löszvölgyekben végzett vizsgálata alapján hozzávetıleg a területenként eltöltött 20 

terepnap után az onnan kimutatott fajok száma közelítette a telítési értéket. Munkám során az egy-egy 

területen, különbözı napokon folytatott florisztikai adatgyőjtések alkalmainak száma meghaladta ezt 

az értéket, így a területen adatgyőjtéssel eltöltött alkalmak számának az eredményekre való kihatását 

elenyészınek tekinthetjük. 

 

7.1.2. Az alkalmazott módszerek hatásai az eredményekre 

 Az adatok rögzítésének és kezelésének szempontjai és formája nagyban befolyásolják az 

azokból származtatható eredményeket, hogy hogyan sikerül elfedni a szempontunkból nem informatív 

vagy félrevezetı adatokat, és miként tudjuk kiemelni a növényföldrajzi szempontból meghatározó 

tényezıket. 
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7.1.2.1. Elıfordulási adatok győjtési és rögzítési módjának hatásai a vizsgálatok eredményeire 

 Egyszerő elıfordulási adatokat győjthetünk pontadatokként, poligonokhoz vagy 

hálókoordinátákhoz rendelve. Vizsgálataim alapját UTM-háló egységeihez rendelt elıfordulási adatok 

képezték, a fajok egyes hálóegységeken belüli gyakoriságát pedig poligonokhoz rendelt és 

pontszerően győjtött adatokkal fejeztem ki. 

 Nagyobb terület pontadatokkal való feltárásához végtelenhez közelítı mennyiségő pontadatra 

van szükségünk. Emellett a fajok jelentıs része nem szálanként, pontszerően, hanem kisebb-nagyobb, 

összefüggı állományokban fordul elı, így ezek pontadatoknak való megfeleltetése további 

problémákat vet fel, mely pl. háló-alapú adatrögzítéssel kiküszöbölhetı (Fehmi & Bartolome 2001). 

 Poligonokon alapuló adatgyőjtés során valamely, a területet lefedı poligon-rendszer tagjaihoz 

rendeljük hozzá a területükön belül elıforduló fajokat. Problémát jelenthet az elıfordulások 

poligonokhoz rendelésének módja, ugyanis nem jelenik meg a poligonon belüli gyakoriságban és 

areában jelentkezı különbség, valamint a poligonok eltérı mérete és alakja, ami megnehezítheti azok 

fajlistáinak közvetlen összevetését. Crawford (1983) valamely hálón alapuló adatgyőjtést javasolta a 

nem kielégítı pontosságú és egyenletességő, pusztán helyneveken alapuló adatgyőjtés helyett. 

 A hálókoordinátákhoz rendelt adatgyőjtés (vö. Bartha & al. 2002, Király 2003a, b) a 

poligonokhoz rendelt speciális esete, mikor a poligonok a teljes területet összefüggıen lefedik és (a 

választott hálótól függıen közel vagy teljesen) azonos alakúak és méretőek. E módszer során a fajok 

elıfordulásait valamilyen háló szerinti hálókoordinátákhoz rendeljük. Az elızı módszer során 

ismertetett problémákat megkerülve csak bináris adatokat rendelhetünk az egyes háló-kvadrátokhoz, 

így a módszer csak korlátozott információnyerésre használható. Dévai & al. (1997b) tapasztalatai 

szerint az UTM-háló kiválóan alkalmas flóralistákban és társulásszerkezetekben betöltött változások 

kimutatására. 

 

7.1.2.2. Az eredmények függése az alkalmazott adathalmaz-szőkítésektıl 

 Vizsgálataim során a kiindulási adatmátrixok mellett további 4, bizonyos fajokat nem 

tartalmazó adattábla elemzését végeztem, ezek a gyomfajok nélküli-, a gyom- és zavarástőrı fajok 

nélküli-, a Gerecse flóramővében részletezett elıfordulású fajok-, illetve az ugyanott részletezett 

elıfordulású, de nem gyom fajok adattáblái. 

 Az egyes tengelyek részesedése a variancia magyarázatában nem mutat jelentıs különbségeket 

a különbözı adatszőkítések között, illetve a változások iránya sem egyértelmő. Míg a teljes 

adatállományra transzformáció nélküli esetben az elsı tengely 42%-ban magyarázza az összes 

varianciát, addig gyomok nélkül ugyanez 43%, gyomok és zavarástőrık nélkül 40% és a flóramő 

fajaira mindkét esetben 45%. Ugyanezen adatokat kvadrátok szerint standardizálva azonban 

ugyanebben a sorrendben az elsı tengely értékének fokozatos csökkenését tapasztaljuk: 39%, 32%, 

31%, 20% és 18%, ugyanakkor fajok szerint standardizált adatok esetében ugyanebben az irányban nı 

az elsı tengely részesedése a variancia százalékában. 
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 Több esetben jelentıs különbség mutatkozik az alkalmazott adathalmaz-szőkítések során kapott 

térképi mintázatokban is. Míg UTM5 kvadrátok esetén, standardizáció nélkül a teljes adattábla 

valamint a gyomok és zavarástőrı fajok nélküli adattábla elemzése során is csak a hegység északkeleti 

régiójának megléte körvonalazódik, addig a flóramőben szereplı adatok standardizáció nélküli 

vizsgálata során a hegység központi régiójának kvadrátjai is tömbbe csoportosulnak. Bináris adatokra 

a helyzet épp fordított: teljes adatmátrix esetén még csak a központi régió kvadrátjai alkotnak 

összefüggı tömböt, gyomok és zavarástőrık nélkül kezd körvonalazódni az északkeleti régió is, ami a 

flóramőben szereplı adatok elemzésével jelenik meg kifejezetten. 

 Nem csak a régiók kimutathatóságát, hanem egyes kvadrátok helyzetét is erısen 

befolyásolhatják az alkalmazott adathalmaz-szőkítések. UTM5-hálónál maradva: a CT18D jelő 

kvadrát a teljes fajkészlettel történı értékelés esetén a központi régió magjához, míg gyomok és 

zavarástőrık nélkül az északkeleti régió magjához tartozik. 

 A meghatározott számúnál nagyobb fajszámú UTM6 kvadrátok elemzése során, objektumok 

szerinti standardizáció esetén minden alkalommal kimutatható volt a kvadrátok egy csoportjának a 2. 

tengely mentén történı elválása. Unikális fajokat nem tartalmazó UTM6 kvadrátok azonos elemzései 

során viszont a kvadrátok 2. tengely menti elkülönülése csak teljes-, gyomok nélküli-, valamint 

gyomok és zavarástőrık nélküli adattábla esetén jelentkezett, a flóramőben részletezett adatokkal nem 

volt kifejezett, míg ugyanezen adattábla gyomok nélküli változatánál már egyáltalán nem volt 

kimutatható. 

Összességében elmondható, hogy az alkalmazott adathalmaz-szőkítések során a hegység 

növényföldrajzi tagolódása eltérı mértékben volt kimutatható, de az egyes eredmények egymásnak 

nem mondtak ellent, hanem részleteikben kiegészítették egymást. 

 

7.1.2.3. Az eredmények függése az alkalmazott adattranszformációktól 

Az alkalmazott adattranszformációk egyike sem tekinthetı a priori általánosan jobban 

célravezetınek vagy kedvezıtlenebbnek a másiknál, ugyanis a hagyományos növényföldrajzi 

értékelésekben is éppúgy szerepet kapnak nagy tömegben elıforduló, társulásalkotó fajok (pl. Cotinus 

coggygria), szórványos kísérıfajok (pl. Knautia drymeia, Cyclamen europaeum), mint ritka, unikális 

elıfordulású fajok (Ferula sadleriana, Primula auricula, Carpinus orientalis, stb.) és növényföldrajzi 

szempontból éppúgy értékelhetı információt hordoz egy-egy társulásalkotó faj ritka kísérıfajjá válása 

(Boros 1953b), jelezve ezzel a társulás hiányát a területrıl. Mindezen jelenségek kimutatására más-

más, a fentiekben ismertetett transzformációk érzékenyebbek, az eredményeket azonban nagyban 

befolyásolja az adott típusba tartozó fajok száma, mely megnehezítheti vagy megkönnyítheti az általuk 

hordozott információ feltárását. 

Klasszifikációk során sem az alapadatokat tartalmazó, sem azok objektumok vagy változók szerint 

standardizált mátrixainak divizív osztályozása során nem kapunk jól megfogható csoportokat. 

Különösen kifejezett ez a változók (fajok) szerint standardizált esetekben, mikor is minden szinten egy 
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kvadrát válik el a fennmaradó csoporttól. Elhagyva a fajok kvadráton belüli gyakoriságára utaló 

számokat, azaz prezencia-abszencia értékekkel dolgozva, a klasszifikációk során jól elváló csoportokat 

kaptunk, az esetek többségében hármat, olykor azonban a 3. csoport további alcsoportokra bontható. A 

klasszifikáció során létrejövı csoportokba tartozó kvadrátok pedig a térképen is összefüggı tömböket 

képeznek. UTM6 kvadrátok esetében objektumok szerint standardizálva is hasonló eredményre jutunk, 

bár több csoporttal. Egyéb esetekben a kvadrátok elválása egyenként vagy kis csoportokban történik a 

maradék kvadrátokat tartalmazó tömbtıl, azaz nem alkalmasak csoportok felállítására.  

 Az ordinációk során kapott eredmények alapján az adatok standardizálásának módja nagyban 

befolyásolja, hogy az ordináció egyes tengelyei milyen mértékben magyarázzák az adatok varianciáját. 

Ez az arány legmagasabbnak a transzformáció nélküli adatmátrixok elemzése során adódott, amikor az 

elsı tengely a variancia 40–45%-át magyarázza, a második pedig 17–35%-ot, azaz ez a két tengely 

nagymértékben leírja az objektumok változatosságát. Szintén viszonylag magas az elsı két tengely 

részesedése objektumok szerint standardizált esetekben, amikor ezek magyarázzák a variancia 18–

39%-át, míg a 2. tengely 11–23%-ot. Legalacsonyabb az elsı tengelyek részesedése változók szerint 

standardizált esetben, ekkor az 1. tengely a variancia 10–13, míg a 2. 8–11%-át magyarázza, azaz 

objektumaink változatosságát számos további tengely együttesen írja le. Bináris adattáblákat értékelve 

az elsı tengelyek részesedése szintén alacsony (16–18, illetve13–14) és alig néhány százaléknyi a 

különbség az elsı és második tengely között. 

 A kvadrátok elsı tengely menti elrendezıdése alapjaiban hasonló térképi mintázatokat 

eredményezett annak ellenére, hogy az elsı tengelyek az egyes ordinációkban különbözı mértékben 

részesedtek a variancia magyarázatából. A standardizáció módjától függıen azonban adódnak kisebb 

különbségek az egyes kvadrátok hovatartozását illetıen. Fajok (változók) szerint standardizálva az 

adatokat feljebb tolódik a hegység belsejére esı kvadráttömb központja (szélsı kvadrátjai), mivel itt 

találhatóak nagyobb számban unikális elıfordulású fajok (pl. Ferula sadleriana), melyek szerepét ez a 

standardizációs módszer felértékeli. 

 A kvadrátoknak az ordináció második tengelye mentén történı sorba rendezıdése alapján a 

vizsgált esetek többségében nem volt kimutatható a rokon flórájú kvadrátok egymáshoz közeli 

elhelyezkedése a térképen. Objektumok szerint standardizált adatokkal azonban több esetben a 

kvadrátok egy jól körülhatárolható csoportjának kialakulása (a hegység déli régiója) volt azonosítható 

mind azok fajkészlete, mind térképi pozíciójuk alapján. 

Összességében elmondható, hogy az egyes adattranszformációk során részleteiben gyakran igen 

eltérı, de – az adathalmaz-szőkítésekhez hasonlóan – egymásnak nem ellentmondó eredmények 

születtek. Egyes eredmények (pl. a hegység déli dolomitterületének elválása) csak objektumok szerint 

standardizált esetekben voltak kimutathatók, divizív osztályozások pedig csak bináris adatmátrixokon 

vezettek értékelhetı eredményhez. 
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7.1.2.4. Az eredmények és a háló, valamint hálóméret kapcsolata 

Az UTM (Universal Transverse Mercator) rendszerő hálótérképezés hazánkban ma elsısorban 

faunisztikai adatok kódolására használatos (Dévai & al. 1997a), a Mapping the Flora of Europe (ld. 

Jalas & Suominen 1972, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1986, 1989, 1991, 1994, 1996; Jalas & al. 

1999; Kurtto & al. 2004) program keretében alkalmazása botanikai adatokra azonban európai szintő. 

Hazánkban a közelmúltban folyó botanikai felmérések nem az UTM, hanem a CEU vagy KEF 

(Közép-Európai Flóratérképezési rendszer) hálóján alapultak, melynek elsısorban anyagi és 

tradicionális okai voltak (Király 2003a). Korábban azonban már kedvezı tapasztalatok voltak 

hazánkban is az UTM-rendszerben kódolt botanikai adatok felhasználhatóságával kapcsolatban (ld. 

Dévai & al 1997b: „…kitőnıen alkalmas a flóralistákban és a társulásszerkezetben bekövetkezı tér-

idıbeli, ill. minıségi és mennyiségi változások pontos és hiteles regisztrálására…”). 

Az UTM-kvadrátok méretében hazánk területén belül nagy különbségek lehetnek (pl. a BS79A2 

kvadrát 2,96 km2, a vele szomszédos BS79A4 kvadrát pedig 6,25 km2), a Gerecse területén található 

kvadrátok azonban mind 6,25 km2 alapterületőek, így ez nem jelent gondot összehasonlításukban; 

ezért ebbıl a szempontból országos szinten az EOV-kvadrátok alkalmasabbak az összevetésre, a 

Gerecse tekintetében viszont nincs lényegi különbég a két háló között. 

 

Az 5×5 km-es kvadrátok (UTM5) elemzésénél részletgazdagabb információkat szolgáltatnak a 

2,5×2,5 km-es (UTM6) és még inkább az 1,25×1,25 km-es (UTM7) hálókvadrátok eredményei. 

UTM6 és UTM7 kvadrátokat használva pontosabban volt meghúzható a határvonal a hegység északi 

részén, a hegység központi- és északkeleti tömbje között. A hálóméret csökkentésével egyes – kevés 

értékelhetı információt hordozó kvadrátok – kiesnek az értékelésbıl, ezzel azonban csak a korábbi 

asszociáltságból következı, nem feltétlenül helytálló információkat veszítjük el. Azaz, egy nagyobb 

mérető kvadrát felosztása során keletkeznek kisebb kvadrátok, melyek nagyobb szántókat, települések 

belterületeit foglalják magukban, így mai flórájuk alapján hovatartozásuk nem tisztázható 

megnyugtatóan, azonban nagyobb kvadrátméret esetén a kvadrát többi részének flórája alapján 

kerültek besorolásra. 

 A kvadrátméret csökkentésével szempontunkból hasznos információkat is veszítünk. A hegység 

déli területeit magában foglaló régió 5×5 km-es kvadrátokkal dolgozva mutatható ki legtisztábban, 

2,5×2,5 km-es kvadrátok esetén még megfogható, 1,25 km-es oldalhosszú kvadrátok esetén ez a régió 

nem mutatható ki. Hasonló eredményre jutott Saiz & al. (1998), akik endemikus fajok areáinak 

elemzését végezték különbözı mérető hálókon alapulva. Vektoros vegetációtérképekbıl egyszerősített 

hálótérképek vizsgálata során Nakagoshi & al. (2002) javasolták, hogy nagy objektumok esetén durva 

skálájú háló is elégséges. 

A látszólagos ellentmondás a finomabb felbontás és az így bekövetkezı információvesztés 

között azzal magyarázható, hogy mindeközben a kiindulási adatok, azaz az elıfordulási adatok 

felbontásában nem történik változás. Csökkentve a kvadrátméretet egyre kisebb a kvadrátonkénti 
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mintavételi helyek átlagos száma, emiatt jelentısen megnı a kvadrátok közötti heterogenitás mértéke, 

ami elmoshat más, finomabb különbségeket. 

 Figyelemre méltó a Bajót melletti CT18D jelő kvadrát helyzete, mely az egyes elemzések során 

más-más régiókhoz került, de minden esetben szélsı helyzetben. Felosztva a kvadrátot négy részre 

(UTM6) a kettısség nem tőnik el, de megértéséhez közelebb kerülünk. A CT18D1-es kvadrát bináris 

adatokon alapuló elemzések során a hegység központi tömbjére esı kvadrátokkal képez egy csoportot, 

más esetekben pedig szintén ennek közelében, de nem a szélsı csoportban található. Ennek a 

kvadrátnak az északi szomszédja, a CT18D2-es az elemzések többségében a hegység északkeleti felén 

tömböt alkotó kvadrátokhoz kapcsolódik többnyire szélsı helyzetben, ritkán kevésbé kifejezetten. Az 

ettıl a kvadráttól keletre levı két kvadrát – a CT18D3 és CT18D4 jelő – szintén jellemzıen a hegység 

északkeleti régiójához tartozik, olykor azonban átmeneti helyzetben találhatók meg e régió és a 

hegység központi részének régiója között, sıt bináris adatok alapján a CT18D4-es kvadrát a hegység 

központi régiójához tartozik. 

 Még tovább finomítva a felbontást a CT18D2b jelő kvadrát 2, 3 és 4 intervallum szerint is a 

hegység északkeleti régiójához tartozik, míg a vele szomszédos CT18D2a és CT18D1c jelő kvadrátok 

a hegység központi régiójához. Hasonlóan a CT18D1b és CT18C2a kvadrátok szintén a központi 

régióhoz tartoznak, míg a CT18C4b az északkeleti régióba, és több köztes helyzetet elfoglaló UTM7 

kvadrát is található a CT18D jelő UTM5 kvadrát felosztásával keletkezı UTM7-es kvadrátok között. 

 

 Összességében elmondható, hogy a 3 különbözı hálóméret eredményei egymást kiegészítik, 

mindegyik háló alkalmazásával kapott eredmények új adatokkal járulnak hozzá a terület 

növényföldrajzi viszonyainak ismeretéhez. Az általános használhatóság tekintetében azonban 

esetünkben a 2,5×2,5 km-es hálóméret tekinthetı optimálisnak, mely kellı részletességgel adja vissza 

a regionális különbségeket, anélkül, hogy jelentıs információt veszítenénk kiindulási pontadataink 

hálómérethez viszonyított alacsony sőrősége következményeként. 

 

7.2. Florisztikai adatok elemzése során kimutatott regionális 
különbségek a Gerecse területén belül 

 Különbözı hálókvadrátokhoz rendelt florisztikai adatok különbözı szőkítéseken átesett 

adattábláiból kiindulva és többféle adattranszformációt valamint elemzési módszert alkalmazva 

alapjaiban hasonló eredményre jutunk a hegységen belüli regionális növényföldrajzi különbségeket 

illetıen. A hegység területén három fı régió különböztethetı meg. Az egyik régióba tartoznak a 

hegység nyugati területei a Pisznice tömbjétıl Szomódig, Bajig, Tatabányáig, Szárligetig, illetve 

Bajnáig. Ez a régió magában foglalja a korábban Központi-Gerecse és Nyugati-Gerecse néven tárgyalt 

kistájak (Marosi & Somogyi 1990) területének jelentıs részét. 

A második régiót a hegység északkeleti része képezi a Perbál, Bajna, Dorog és Mogyorósbánya 

közötti területen, melyhez hosszan elnyúlva csatlakozik a hegység északi peremvidéke 
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Nyergesújfalun, Lábatlanon, Süttın és Neszmélyen keresztül egészen Dunaszentmiklósig és 

Dunaalmásig. Ez a régió magában foglalja a korábban Keleti-Gerecse néven tárgyalt terület (Marosi & 

Somogyi 1990) jelentıs részét, valamint az Északi-Gerecse néven (Barina 2006a) elkülönített területet 

is. 

A harmadik régiót a hegység déli, délnyugati részei alkotják a Szár, Tarján, Bajna, Zsámbék és Csabdi 

közötti területen. Ez a régió a korábban Nyugati-Gerecseként tárgyalt terület (Marosi & Somogyi 

1990) részét képezi, illetve megegyezik a késıbb Déli-Gerecse néven önállósított (Barina 2006a) 

kistájjal. Vizsgálataim alátámasztották továbbá, hogy ez a terület több tekintetben átmenetet képez a 

Keleti-Gerecse, valamint a hegység nyugati fele között, sok szempontból azonban eltér mindkettıtıl 

(pl. dolomit-növényzet). 

 

 Az egyes régiók kimutathatóságát, valamint pontos határait illetıen különbségek mutatkoztak az 

egyes vizsgálatok között, azonban egyik esetben sem adódtak más, a többi vizsgálat eredményeinek 

ellentmondó kvadrát-csoportosulások. 

 Divizív osztályozási módszereket alkalmazva csak prezencia-abszencia adatok esetén kapunk 

jól elváló csoportokat, ekkor elkülönül egymástól a hegység központi tömbje és északkeleti része, 

nagy területet sorolva a két csoporton kívülre. Agglomeratív osztályozások esetén a vizsgált 

objektumok nem rendezıdnek diszkrét csoportokba, azonban az ordináció elsı és második tengelye 

alapján betöltött pozícióikat és valós térbeli helyzetüket párhuzamba állítva határozott csoportok 

mutathatók ki. 

 A Gerecse területén belül kimutatott három fı növényföldrajzi régió elkülönüléséért felelıs 

fajokat keresve megállapítható, hogy a régiók különválását megalapozó fajok karakterei jelentısen 

eltérnek egymástól. A hegység északkeleti régiójának elkülönüléséért felelıs fajok jellemzıen száraz 

gyepiek. A hegység központi régiójának összetartozásáért felelıs fajok elsısorban mezofil lomberdei 

fajok, emellett azonban xerofil lomberdei fajok, kaszálórétek fajai és sziklagyepi fajok (pl. Ceterach 

officinarum) is megjelennek. A hegység déli régiójának elkülönülésében legnagyobb számban 

sziklagyepek, bokorerdık és molyhos tölgyesek fajai találhatók, mint a Festuca pallens, Seseli 

leucospermum, Limodorum abortivum, Asperula tinctoria, stb., összefüggésben a terület jellemzı 

dolomit alapkızetével. 

 Egyes, növényföldrajzi szempontból jelentısnek tartott fajok (Barina 2001), valamint a 

Nyugati- és Központi-Gerecse vegetációjának hasonlósága (Barina 2006a) alapján kiderült, hogy a két 

kistáj közötti különbségek inkább mennyiségiek, mint minıségiek, vizsgálataim azonban nem 

mutattak ki elkülönülést azok között. Az eredmények alapján el kell vetni a hegység nyugati felének 

Központi- és Nyugati-Gerecsére való tagolását (Marosi & Somogyi 1990). 

 Nem sikerült alátámasztani a Keleti-Gerecse további felosztásának szükségességét a szőkebb 

értelemben vett Keleti-Gerecsére, a Gete-csoportra és a Szarmata vonulatra (vö. Barina 2006b). 

Florisztikai adatok értékelése során ugyan több esetben elkülönül a környezetétıl a Gete-hegy, mely 
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fıleg erdıvel való borítottsága miatt került többször közelebbi kapcsolatba a hegység nyugati részével. 

Ugyanakkor ez jóval kisebb területet érint, mint amekkora kiterjedésőnek korábban a Gete-csoportot 

tekintettük. A Szarmata vonulat néven említett kistáj (Barina 2006b) önállóságát sem igazolták 

vizsgálataink, annak északi része a Keleti-, míg déli része a Déli-Gerecséhez tartozónak adódott.  

 

7.3. Cönológiai felvételek vizsgálata során kapott eredmények 
értékelése 

 A Gerecse növényföldrajzi viszonyainak vizsgálata céljából sziklagyepek, száraz gyepek és 

erdık felvételeiben mutatkozó különbségeknek a felvételek hegységen belüli elhelyezkedésével való 

kapcsolatát vizsgáltam. Az egyes élıhelycsoportok (pl. sziklagyepek, gyepek) – a hegység teljes 

területét lefedı, florisztikai adatokat tartalmazó hálótérképpel ellentétben – a hegységnek csak egy 

korlátozott részére nézve hordoznak információt, így nem várható el ezek alapján a hegység 

növényföldrajzi regionális felosztása, hanem a korábban, florisztikai adatok alapján felállított régiók 

komplexebb megvilágítása, árnyaltabb jellemzése és pontosítása lehetett a cél. 

 

7.3.1. Cönológiai felvételek társulástani hovatartozásának vizsgálata hasonlósági 

mutatók alapján 

A növényszociológiai kódex (Weber & al. 2000) részletesen rendelkezik a növénytársulások 

elnevezéseinek szabályairól, az állományok társulásokba sorolásával azonban nem foglalkozik. 

Cönológiai felvételek többváltozós módszerekkel való elemzése során kapott csoportok gyakran nem 

feleltethetık meg leírt társulásoknak, nem rendelhetı hozzájuk valamely cönotaxon neve, ehelyett 

alternatív elnevezésekkel kényszerülnek illetni a kimutatott cönológiai csoportokat (Jones & al. 1984, 

Illyés 2004), mely felveti a növényközösségek többirányú megközelítésének lehetıségét is a szigorúan 

diszkrét cönotaxonok használatával szemben (Mirkin 1994).  

Kísérletet tettem cönológiai felvételek leírt társulások felvételeivel való összevetésére 

hasonlósági indexek alapján. Bináris adatokra kidolgozott indexek alapján saját felvételek referencia-

felvételekhez mért hasonlósági értékei folyamatosan változnak, diszkrét értékcsoportok hiánya miatt 

nem volt megállapítható, hogy mely felvételeink azonosíthatók a referenciafelvétel társulásával, illetve 

melyek nem. Jelentıs különbség mutatkozik adott felvételnek azonos társuláshoz sorolt különbözı 

referencia-felvételekhez mért hasonlósági indexeiben. Erdıtársulások esetében jelentıs eltérések 

mutatkoznak ugyanazon társulásba sorolt referencia-felvételek gyepszintjei és lombkorona-szintjei 

között számított hasonlósági indexekben. Egyes felvételek különbözı társulások referencia-

felvételeihez is mutathatnak egyaránt alacsony, vagy magas hasonlóságot. 

A különbözı indexek eltérıen viselkednek egyes társulások vizsgálata során, így pl. 

dominanciatársulások azonosítására a bináris adatokat használó indexek kevéssé lehetnek alkalmasak, 

hiszen a társulás azonosításában alapvetı domináns faj ugyanakkora szerepet kap az indexben, mint 

bármelyik akcidens faj. Borítási értékeket is figyelembe vevı mutatók esetében épp ellenkezıleg: 
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nagyobb a különbözıség konszociációk között, mikor a lágyszárú szint fajkészlete azonos, de a 

lombkoronát más fafaj alkotja. 

Mindezek értelmében sem irodalmi adatok alapján, sem vizsgálataink eredményei alapján ezzel 

a módszerrel nem lehetett saját felvételeket egyértelmően besorolni leírt társulásokba. Ennek oka, 

hogy míg a társulások leírása diagnosztikus fajkombinációkon alapul (Whitakker 1962, Westhoff & 

van der Maarel 1973), melyek meghatározása objektivizálható is (Chytrý & al. 2002), a hasonlósági 

indexek a fajok között nem tudnak különbséget tenni, csak azok jelenlétét, vagy borítási értékeit tudják 

figyelembe venni. 

 A társulások leírásában és azonosításában nagy szerepük van a kitüntetett fajoknak, a domináns 

és társulásalkotó fajok mellett a regionális és lokális karakterfajoknak, differenciális fajoknak, illetve 

konstans fajoknak. Míg a domináns és társulásalkotó fajokat a megfelelı hasonlósági indexek kellı 

súllyal tudják értékelni, addig karakterfajok és konstans fajok szerepét a hasonlósági indexek nem 

tudják megkülönböztetni a felvételek egyéb fajaitól. Egyedi felvételek besorolásában a konstancia 

értékek nem segíthetnek, mivel azok egy felvételbıl nem származtathatók.  

 

7.3.2. Cönológiai felvételek vizsgálatának értékelése növényföldrajzi szempontból 

 Cönológiai felvételek vizsgálatai egyes esetekben jól alátámasztották a hálókvadrátok flórája 

alapján kimutatott hegységen belüli régiók meglétét és határainak futását, más esetekben viszont nem 

volt kimutatható kapcsolat a felvételek hasonlósága és földrajzi pozíciójuk között. Általánosságban is 

elmondható, hogy a számunkra szükséges, regionalitásra utaló esetleges információk rejtetten, 

bizonyos esetekben és feltételek mellett kimutathatóan vannak jelen a felvételek adattáblájában. 

Emellett azonban a cönológiai felvételek vizsgálata több, a florisztikai adatok elemzése során felszínre 

nem kerülı területi különbségre is ráirányítja a figyelmet. 

  

7.3.2.1. Sziklagyepek cönológiai vizsgálatának növényföldrajzi értékelése 

 Sziklagyepek esetén vizsgálataim során a hegység keleti felének és nyugati felének sziklagyepei 

váltak el egymástól, ezen belül azonban az utóbbiak elkülönülnek egy déli és egy északi tömbre, 

valamint a hegység északkeleti részének néhány felvétele (állománya) rokonságot mutat a hegység 

nyugati felének sziklagyepeivel. 

 A sziklagyepeket állományok szerint elemezve szintén elválnak egymástól a hegység keleti és 

nyugati felének sziklagyep-állományai, azonban még inkább kifejezésre jutnak a Bajót és Tokod 

közötti állományoknak a hegység nyugati felén levıkével rokon vonásai. 

 Sziklagyepek vizsgálatával sikerült igazolni, hogy a Csolnok és Mogyorósbánya közötti 

területek mutatnak bizonyos kapcsolatot a hegység központi- és nyugati területeivel, melyre a 

Sempervivum marmoreum, Carduus collinus és Spiraea media elterjedése hívta fel korábban a 

figyelmet (Barina 2006b). 
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 Sikerült igazolni a hegység keleti felén, a Keleti- és Déli-Gerecse területén belül délrıl észak 

felé mutató gradiens meglétét, mely így nem csak néhány faj vonatkozásában (Barina 2004), hanem 

komplexebb értelemben is megállja a helyét. 

 

 A Gerecse sziklagyepeinek vizsgálata során korábban Seregélyes (1972, 1974) a dachsteini 

mészkı és a dolomit sziklagyep-vegetációjának elválását mutatta ki, kiemelve a vizsgált édesvízi-

mészkı területek sziklagyepeinek a dolomitéval való viszonylagos hasonlóságát és megállapította 

egyes fajoknak a dolomit-, másoknak a mészkı alapkızethez való ragaszkodását. 

 Vizsgálataim során nem sikerült alátámasztani Seregélyesnek (1972, 1974) a dachsteini mészkı 

és dolomit sziklagyepeinek éles elválására utaló eredményeit. Vizsgálataim során a sziklagyep-

felvételek és állományok területileg váltak el, az egymás közelében található dolomit és 

dachsteinimészkı-sziklagyepek nagyobb hasonlóságot mutattak, mint a hasonló alapkızeten, de a 

hegység más részében levı állományok. Elválnak egymástól a hegység északkeleti részének dolomit- 

és édesvízi mészkı sziklagyepei, valamint a déli rész dolomit-sziklagyepei, ugyanakkor a hegység 

északkeleti részén levı mészkı sziklagyepek az ugyanitt levı dolomit-sziklagyepekkel állnak 

legközelebbi kapcsolatban. 

Túl a felvételezı becsléseibıl adódó eltéréseken (Lepš & Hadincová 1992) eredményeinknek 

Seregélyes (1972, 1974) eredményeitıl való különbözıségének oka lehet, hogy a korábbi felvételek 

nem tekinthetıek reprezentatívnak, nem fedik le a hegység területét és nem tartalmaznak kellı számú 

felvételt egyik alapkızetrıl sem. Az összesen 8 állományban készült felvételek egy része nem 

elsıdleges sziklagyep-állomány (Tardos), illetve fragmentális kiterjedésénél fogva valódi sziklagyep-

állománynak nem, legfeljebb sziklakibukkanásnak tekinthetı (Dunaalmás), ez tovább csökkenti az 

értékelhetı objektumok számát (6 állományra). Az eltérés további oka lehet, hogy Seregélyes (1972, 

1974) vizsgálatában nem csak sziklagyepek, hanem egyéb érintkezı társulások is részt vettek 

(„Diplachno – Festucetum sulcatae matricum Zólyomi 1958”, „Bromion erecti Br.-Bl. 1936”), melyek 

adatai csak bináris formában kerültek értékelésre. Hibás következtetések levonásához vezethettek 

továbbá egyes tévesen azonosított fajok (pl. Bromus pannonicus, Cerastium arvense, Koeleria glauca, 

Minuartia viscosa, Amelanchier ovalis stb.), melyek elıfordulását a jelzett helyeken vagy régióban – 

de több esetben a Gerecse teljes területén – célzott keresés eredményként sem sikerült megerısíteni 

(Forster & Bölöni 1999), növényföldrajzi karakterük nem is teszi valószínővé a jelzett állományokban 

való elıfordulásukat. 

 

 Cönológiai felvételek elemzésének eredményei alapján a hegység sziklagyepeinek egy részébıl 

hiányoznak a megfelelı társulás differenciális fajai, másokban pedig alacsony a sziklagyep-fajok 

(Bromo – Festucion pallentis) és magas a száraz gyepi elemek (Festuco – Brometea) aránya. Egyes 

esetekben kifejezett a térbeli kapcsolat a sziklagyep-állományok és a nem kemény alapkızeten 

kialakult gyepek között. Eredményeim alapján nagyfokú hasonlóság mutatkozik továbbá a hegység 
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egyes sziklagyepeiben, illetve száraz gyepeiben készült cönológiai felvételek között. Igen jelentıs a 

két élıhely-típus fajkészletének átfedése; a sziklagyepekben és gyepekben elıforduló fajok 38%-a 

mindkét típusban elıfordul, melyek jellemzıen nem generalista, tágtőréső fajok, hanem sok köztük a 

hegységben is szők elterjedéső, szórványos, vagy ritka faj (pl. Crupina vulgaris, Sternbergia 

colchiciflora stb.). Egyes esetekben a felvételek dominancia-viszonyait tekintve is szoros kapcsolat 

mutatható ki sziklagyepek és száraz gyepek között, így jellemzı a Stipa pulcherrima dominálta 

sziklagyep-állományok (Komlódi 1958) mellett a lösz-oldalak tetı-közeli sávjában Stipa pulcherrima 

dominálta gyepek kialakulása is. Ilyen gyepállományokat Schmotzer & Vidra (1998) is kimutatott a 

Monor-Irsai dombság területérıl, Illyés (2003) pedig az általunk is megmintázott Máriahalom 

környéki állományok alapján, mint a löszgyep egy típusát különítette el (az általa tévesen azonosított 

Stipa-faj alapján Stipa joannis dominanciájával jellemezhetı típusnak nevezve). Boros (1953c) a 

mezıföldi löszterületek vizsgálata kapcsán hívta fel a figyelmet a lösz és a mészkı-dolomit 

növényzetében mutatkozó rokonságra. 

A Seregélyes (1972, 1974) által a mészkı és dolomit alapkızetek sziklagyepeinek 

differenciálisnak tekintett fajai mind megtalálhatók területünkön sziklagyepek mellett száraz 

gyepekben is (mely utóbbiakra az ı vizsgálatai nem terjedtek ki). Az édesvízi mészkı sziklagyepeinek 

a dolomitéval való rokonságának bizonyítására használt fajok (Seregélyes 1974) vizsgálataim alapján 

területünkön száraz gyepekben is elterjedtek, így azok sziklagyepekben való megjelenését nagyban 

befolyásolja az állományok társulástani környezete. A lokális dolomitjelzınek (Seregélyes 1974) 

tartott fajok közül a Thesium linophyllon, Jurinea mollis, Inula ensifolia és Aster linosyris nagyobb 

gyakorisággal gyepekben fordul elı, míg a Globularia punctata, Anthyllis vulneraria és Seseli 

hippomarathrum a terület sziklagyepeiben fordul elı nagyobb gyakorisággal. Mindez mutatja, hogy 

dominancia-viszonyait tekintve is erıs kapcsolat van egyes gyep- és sziklagyep-állományok között. 

 

7.3.2.2. Száraz gyepek cönológiai vizsgálatának növényföldrajzi értékelése 

 Löszgyepek állományait vizsgálva Zólyomi & Fekete (1994) a Salvio–Festucetum rupicolae 

társulás állományai közötti eltéréseket tudtak kimutatni az ország területén belül a szubmediterrán 

illetve keleti elterjedéső fajok alapján. Illyés (2003) a Mezıföldi és gerecsei löszgyep-állományok 

egyes típusai közötti nagyfokú hasonlóságot tapasztalt a köztük levı jelentıs távolság ellenére, 

ugyanakkor kis területen belül a gyepek több típusát is kimutatta. Vizsgálataim során magam is a 

gyepek kis területen belüli változatosságát tapasztaltam, a cél azonban nem a társulástípusok, hanem 

növényföldrajzi mikrorégiók vizsgálata volt. Ennek során kis területen belül sikerült kimutatni száraz 

gyepek területi különválását, mely részben a gyepek eredetére vezethetı vissza (Schmotzer & Vojtkó 

1997). Eredményeimhez hasonlóan Horváth (2002) is löszgyep-állományok különbségeit azok területi 

elhelyezkedésével tudta kapcsolatba hozni a Mezıföld területén. Különváltak a Tarján és Csabdi 

közötti terület gyepfelvételei, melyekben alacsony az erdıssztyep-fajok és magas a xero-mezofil 

tölgyes fajok aránya. Szintén külön csoportot képeznek a Mogyorósbánya és Máriahalom közötti 
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medence gyepei, melyek pontusi fajaik nagy számával tőnnek ki, többségük a hegység területén csak 

ebben a régióban fordul elı (pl. Reseda inodora, Echium russicum, Althaea hirsuta, Sternbergia 

colchiciflora stb.). A vizsgált gyepek közül szintén önálló csoportot alkotnak a hegység északi 

peremén találhatók, Leányvártól Dunaalmásig húzódóan; ezekben az elıbbiekhez képest kevesebb 

keleti elem található meg, egyesek viszont nagy számban (pl. Oxytropis pilosa, Brassica elongata, 

Agropyron pectinatum stb.) és megjelennek a homoki gyepek fajai is (pl. Festuca vaginata, 

Corispermum nitidum, Dianthus serotinus agg.). 

Vizsgálataim alátámasztották a hegység – korábban hiányosan feltárt és a Nyugati-, illetve 

Központi-Gerecséhez sorolt (pl. Barina & Bauer 2002) – északi peremvidékének önálló 

növényföldrajzi kistájként való tárgyalásának létjogosultságát (Barina 2006a), azonban ezen hosszan 

elnyúló területnek a Mogyorósbánya és Máriahalom közötti medencével való szoros kapcsolata is 

kirajzolódik. 

Eredményeim alátámasztják Borhidi (1961) feltételezését a hazai erdıssztyepp-övnek a Gerecse 

területére való benyúlásával kapcsolatban és pontosítják azt, kimutatva, hogy ez a régió a Máriahalom 

és Mogyorósbánya közötti medencében található. Eredményeim nem zárják ki ugyanakkor Zólyomi 

(1981) feltételezését sem, mely a Gerecse keleti területeit a zonális xerotherm tölgyesek övébe sorolja. 

A két elmélet látszólagos ellentmondását úgy oldhatjuk fel, hogy az érintett területeken a xerotherm 

tölgyesek klímazonalitását feltételezzük, melyen belül – a terület domborzati viszonyainak 

köszönhetıen – nagy kiterjedésben találhatók extrazonális erdısztyepp-területek. 

 

7.3.2.3. Erdık cönológiai vizsgálatának növényföldrajzi értékelése 

 Többváltozós módszerekkel a nagyszámú átmenet miatt a vizsgált cönológiai felvételeket nem 

sikerült diszkrét csoportokba rendezni sem azok teljes fajkészlete, sem lombkoronaszintjük összetétele 

alapján. A felvételek virtuális térben való folyamatos elrendezıdése utalhat az ökológusok által 

általánosnak vélt vegetáció-kontinuumra (Whitakker 1951, Westman 1983), melynek árnyaltabb 

változatát adják Collins & al. (1993), azonban felvételeink három irányban egyértelmően 

rendezıdnek, mely diszkontinuus társulások létét támasztja alá. 

 Erdık esetében a teljes felvétel-állomány alapján kirajzolt 3 csoport, a molyhos tölgyesek, 

xerotherm (cseres) tölgyesek és a mezofil lomberdık mindegyikéhez tartozó felvételek megtalálhatók 

a hegység teljes területén, gyakoriságukban azonban különbség mutatkozik. A hegység központi és 

nyugati részén helyenként a mezofil lomberdık dominanciája érezhetı és ugyanitt a molyhos 

tölgyeseknek alárendelt szerep jut. A Mogyorósbánya–Máriahalom–Csolnok közötti medencében 

természetes erdıállományok is csak elvétve találhatók, így itt a felvételek száma is elenyészı. 

 Xerotherm tölgyesek esetén, az elemzések során kialakuló egyes csoportok felvételei a hegység 

nyugati felére korlátozódnak, egyesek csak a keleti felére, de figyelembe kell vennünk, hogy egyes 

kapott csoportokba csak kevés felvétel tartozik és azt, hogy a hegység északkeleti területének egy 

részérıl hiányoznak az erdıállományok. Jól kirajzolódó, különbözı módszerekkel is kimutatható 
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csoportot képeznek a Tatabánya és Vértestolna közötti terület állományainak felvételei, melyek 

elsısorban a Smyrnium perfoliatum konstans jelenléte és jelentıs borítása alapján rokoníthatók 

egymással. 

 Figyelemre méltó, hogy ugyanezen terület molyhos tölgyeseiben kevesebb felvételt érintıen és 

gyengébben, de szintén kimutatható a Smyrnium perfoliatum jelenléte alapján elkülönülı felvételek 

csoportja. Azaz az említett területen a Smyrnium perfoliatum több erdıtársulásban is meghatározó, 

domináns, fáciesképzı faj (ugyanitt egyes mezofil lomberdı állományokban is), kissé távolabb 

különbözı állományokban szálanként lehet jelen, a hegység északi és keleti részérıl azonban hiányzik. 

Gilliam & Turril (1993) észak-amerikai erdıállományok vizsgálata során találtak igen gyenge 

kapcsolatot a gyepszint borítása és a lombkorona összetétele között. Collins & Pickett (1982) szintén a 

gyepszint összetételében mutatkozó különbségeknek a lombkorona-borítástól való nagymértékő 

függetlenségét mutatták ki. McCune & Antos (1981) a vizsgált erdıállományok szintjeinek egymástól 

nagymértékben független változása mellett egyes szintek összetételének a vizsgált környezeti gradiens 

menti viszonylagos változatlanságát is kimutatták Collins & Good (1987) pedig a gyepszinten belüli 

interakcióknak nagyobb szerepet tulajdonítottak a fajok eloszlási mintázatában, mint a lombkorona 

összetételének vagy a talaj tápanyagtartalmának. 

 Molyhos tölgyesek egyéb típusainak területi kötıdése az alkalmazott módszerekkel nem volt 

kimutatható. Török & Podani (1982) a Gerecse 12 karsztbokorerdı-állományát vizsgálva azokban 3 

csoportot mutatott ki, részben az alapkızetre részben a feltételezett nedvességviszonyokra 

visszavezethetıen. Az általuk a dolomit növényzetére jellemzınek tartott fajok (Globularia punctata, 

Teucrium montanum, Anthyllis vulneraria, Festuca pallens, Carex humilis, Linum tenuifolium) 

eredményeink alapján a hegység mészkövein és száraz gyepeiben is elterjedtek, a Festuca pallens 

megjelenhet (Barina & Pifkó 2007, Nagy 2007), a Carex humilis pedig jellemzı is lehet (Horánszky 

1964, Nagy 2007) andeziten is. 

Mezofil lomberdık esetén néhány, 16–40 felvételt tartalmazó csoportnak a hegység nyugati felére való 

korlátozódása figyelhetı meg, azonban az állományok fı típusainak elıfordulásaiban nem 

tapasztalunk területi kötıdést. 
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8. Összegzés 

 

 Munkám során a Gerecse területén belül kimutatható regionális növényföldrajzi különbségeket 

vizsgáltam fajok hálókoordinátákon alapuló adatainak valamint cönológiai felvételek többváltozós 

analízise során, valamint az alkalmazott módszerek növényföldrajzi elemzések során való 

használhatóságára kerestem választ. 

 

Florisztikai adatok elemzésének eredményei alapján a hegység három fı régiójának 

különválását mutattam ki. 

A hegység nyugati területein különbözı erdıtársulások fajainak dominanciája érvényesül, 

közöttük több, a hegység keleti területeirıl hiányzó atlantikus elemmel. 

A hegység keleti részén és északi peremén alárendeltebb szerephez jutnak az erdei fajok és nagyobb 

tömegben fordulnak elı száraz gyepek fajai. Közöttük számos faj a hegység nyugati részérıl hiányzik, 

és sokuk országos szinten itt éri el elterjedésének nyugati határát (pl. Reseda inodora). A hegység 

északi peremvidéke, mely szorosan kapcsolódik a hegység keleti felének gyepjeihez, el is különül attól 

számos keleti elterjedéső, hazánkban szórványos vagy ritka elem hiánya alapján. Itt a tágabb 

tőrıképességő löszgyep-fajok (pl. Taraxacum serotinum) mellett általános száraz gyepi fajok valamint 

homokpusztagyepek fajai jelennek meg nagyobb számban (pl. Stipa borysthenica, Festuca vaginata, 

Dianthus arenarius), mely utóbbiak a hegység keleti részébıl hiányoznak. 

A hegység déli részét elsısorban dolomitfajok, illetve karsztbokorerdık, sziklagyepek szubmediterrán 

fajainak nagy száma jellemzi, melyek többsége a hegység más részeibıl hiányzik, vagy ott erısen 

megritkul. Ezen a területen ugyanakkor kis számban megtalálhatóak a hegység nyugati, illetve keleti 

felén jellemzı növényfajok képviselıi is, bizonyos szempontból átmeneti jelleget adva neki. 

 

Cönológiai felvételek elemzésének eredményei közül a sziklagyepek vizsgálata során kapott 

eredmények nagymértékben alátámasztották a florisztikai adatokon alapuló vizsgálatok eredményeit. 

Élesen elváltak egymástól a hegység nyugati és keleti felének sziklagyepei, azonban a Bajót és Tokod 

közötti területen a hegység keleti és nyugati területeinek sziklagyepei közötti átmeneti bélyegeket 

mutató állományok voltak azonosíthatók. Külön csoportot képeznek a hegység déli részén található 

sziklagyepek, ezek átmenete pedig a hegység keleti részének állományai felé fokozatos. 

A vizsgálataink tárgyát képezı száraz gyepek a hegység keleti felén és északi, valamint 

északnyugati peremén fordulnak elı. Ezen gyepek között is kimutatható volt területi különbség. A 

tarján és Csabdi között található gyepekben nagy számban találunk erdei fajokat és hiányoznak az 

erdıssztyeppfajok, ez pedig a gyepeknek cseres-tölgyesek irtásain való kialakulását valószínősíti. A 

Máriahalom és Mogyorósbánya közötti területen található gyepekben nagy gyakorisággal és nagy 

borítási értékkel fordulnak elı erdıssztyepp-fajok, melyek a terület erdıssztyepp jellegére utalnak. Ez 
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nem feltétlenül a teljes területnek a zonális erdıssztyepp-övbe való tartozását jelenti, hanem azt, hogy 

a nagy kiterjedéső, meredek délies domboldalakon erdıssztyepp jellegő növényzet képezhette a 

domináns vegetációtípust. Az északias oldalakon, völgyekben itt is xerotherm cseres tölgyesek 

lehettek jellemzıek, ám ezek kiirtása nyomán egyes erdıssztyepp-elemek areaexpanziójuk során 

ezeken a helyeken is megtelepedhettek. 

Erdıkben készült cönológiai felvételek elemzése során kirajzolódott, hogy bár a fı erdıtípusok 

a hegység teljes területén megtalálhatóak, elterjedésük nem egyenletes. A hegység nyugati felében 

legnagyobb gyakorisággal mezofil lomberdık fordulnak elı, míg a hegység keleti részén ezek 

pontszerő elıfordulásúak. Xerotherm tölgyesek a hegység teljes területén megtalálhatók, közülük a 

xerotherm cseres-tölgyesek megmaradt állományai a hegység 200–400 m magas régiójában találhatók 

meg, míg az Orno–Cotinetalia rendbe tartozó molyhos-tölgyes állományok szigetszerően a hegység 

minden régiójában. Az erdıállományok elemzése során mérsékelt területi elkülönülést sikerült 

kimutatni, az esetleges gyenge területi különbségeket elfedték a megmintázott állományok közötti, 

egyéb okokra visszavezethetı eltérések. Figyelemre méltó, hogy a mind a mezofil, mind a xerotherm 

erdık csoportján belül különváltak a hegység délnyugati, Tatabánya fölötti területének erdei a 

Smyrnium perfoliatum fáciese alapján. 

 

 

Vizsgálataim során igazoltam, hogy mind a hálókvadrátokhoz rendelt florisztikai adatok, mind a 

klasszikus cönológiai felvételek eredménnyel használhatók növényföldrajzi határok és gradiensek 

kimutatására kis területen, esetünkben a Gerecse területén belül is. Míg azonban florisztikai adatokkal 

a teljes vizsgálati terület növényföldrajzi karakterérıl információt nyerünk, cönológiai felvételek 

elemzése során nyert eredmények általánosíthatóságának határt szab a megmintázott állományok 

korlátozott elterjedése, így azok leginkább a korábban körvonalazott növényföldrajzi mezorégiók 

meglétének alátámasztásra, határaik pontosítására, illetve az azokon belüli eltérések, gradiensek 

kimutatására alkalmasak. 

 

Hálókvadrátokhoz rendelt florisztikai adatok elemzése során mindegyik alkalmazott hálóméret 

értékelhetı növényföldrajzi információkat szolgáltatott, legtöbbet és legrészletesebben a közepes, 

2,5×2,5 km-es. 

Az alkalmazott adathalmaz-szőkítések és -transzformációk mindegyike eredményre vezetett, közülük 

azonban nem volt egy, a többinél általánosan részletesebb információkat szolgáltató sem. Csekély 

különbség mutatkozott a teljes fajkészleten és gyomok nélküli fajkészleten végzett eredmények között, 

míg a Gerecse flóramővében szereplı adatokra szőkítve a kört az alkalmazott módszertıl függıen 

információt nyertünk, de veszíthettünk is. 

Jól körülhatárolható, diszkrét csoportokat egyedül bináris adatok használata eredményezett, azonban 

gyakorisági értéket rendelve az egyes fajokhoz gradiens menti változásokat is sikerült kimutatni. 
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Objektumok szerint standardizált adathalmaz elemzése során sikerült leginkább alátámasztani a 

Gerecse déli részének önállóságát és a hegységen belüli másik két területtıl való elkülönülését. 

 

A vizsgált hálókvadrátok elemzése során a variancia döntı hányadát magyarázó elsı és második 

tengely menti elrendezıdésük alapján a kvadrátokat különbözı számú és azonos vagy eltérı 

elemszámú csoportba osztva jelenítettem meg növényföldrajzi karakterükben különbözı régiókat, 

valamint több alternatívát javasoltam a különbözı elemzések során kapott biogeográfiai hálótérképek 

konszenzusának meghatározására. 

 

Bináris hasonlósági indexek alapján nem sikerült egyedi felvételeknek leírt társulásokba 

sorolását megtenni, ezért az erdıkben készült felvételeket többváltozós módszerrel három csoportra 

(mezofil lomberdık, cseres-tölgyesek, molyhos-tölgyesek) osztottam és azok növényföldrajzi 

sajátságait vizsgáltam. 

 

A sziklagyepekben, száraz gyepekben és erdıkben készített cönológiai felvételek elemzése során a 

legrészletesebb növényföldrajzi információt sziklagyepek többváltozós analízise szolgáltatta. Többféle 

módon összevont sziklagyep-felvételek elemzése során kimutattam, hogy elszigetelt állományok 

összevetése során az egyedi felvételek elemzéséhez képest jelentıs többletinformáció nyerhetı. 
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