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Szarazgyepfajok a Duna-Tisza 'cozen:
elterjedisi tipusok es floragnidiens
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Osszefoglalas
MUNKANKBAN A DUNA-TISZA KoZI sthrazgyepfajok (beleertve a sztyeppfajokat), tovabba homokpusztagyepfajok chorologiai mintazatat elemezziik 149 faj elterjedesi
pontterkepet allitottuk elo; ezeket a mintazat hasonlosaga alapjan at csoportba soroltuk. Az eszaki fajok csoportjaba sorolt 36 faj a regiO eszaki felehez kvtodik, tobbnyire
csupan Kecskemet vonalaig hatolva delre. Az eszaki snlyponta fajok (13 faj), majd az
egyenletes elterjeclesii fajok (59 faj) elterjedesi hatara del fele tagul, ill. adataik sulypontja atrendezodik. A prezencia-siiruseg sok fajnal eszakon nagyobb, del fele csokken.
Forditott kep (delre koncentral6dO, eszak fele higul6 adatfelho) a szarazgyepfajoknal
nem alakul ki. A fajok egy Ids csoportj a (11 faj) nyugat-kelet iranyd megoszlast mutat,
illetve a regiO nyugati feleben gyakoribb. A homokpusztagyepek csoportjanal (30 faj)
a gradiensszerii elterjedes nem jellemz6, jelenletiiket a szubsztratum elterjedese nagymertekben meghatarozza.
Diem vast es figyelemremeltO eredmeny, bogy a sztyeppfajok elterjedesi mintazataiban hasonlo tendenciak (elsosorban: a deli iranyd riticulas) mutathatok ki, mint a korabban vizsgalt erdei fajoknal. Az igenyesebb sztyeppfajok del fele vale) elmaradasanak
valoszinti okai: a durvaszemcses homokbol 0416 nagy kiterjeclesii homokteriiletek,
ahol a primer szukcesszio nem jut el sztyeppretek kialakulasaig, valamint a makroklima erosoc16 szemiarid jellege. MasfeI61 az alacsony buckak kozotti sikok sztyeppretjeinek jo vizellatasa ugyancsak a xerotherm szarazgyepfajok megtelepedeset neheziti.
Osszefuggest mutattunk ki a lokalis elterjedes es a conologiai specializaltsag kozott: az
eszalu- a koncentralodo fajok specialistabbak, mig az altalanosan elterjedt fajok inkabb
generalistak, kozottiik tarsulasalkotok is vannak.
Kulcsszavak: chorolOgiai grddiens, erdossztyepp, prezencia, sztyeppfaj
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Bevezetes
A nOvenyfajok terbeli eloszlasa messze nem egyenletes. 1-la a denzitast nezzak, surdsodesek-ritkulasok fellepese altalanos jelenseg. Ezek aka durvabb lepteknel pl. torteneti jellegd lehet (flOratortenet-floravandorlas), finomabb leptekek fele haladva pedig
a ldima (makro-, mezo-, ill. rnikroklima), illetve termohelyi, conologiai faktorok, valamint helyi tajtorteneti folyarnatok hatarozhatják meg.
Az elterjedesi terkepeken gyakran felismerheto a terben egy-egy taxonnak gra.diensszerii, szisztematikusan, egy iranyban fokozatosan ritkulo, ill. stirdsod6 megjelenese is. Hegyvidekeken regota beszeltink a magassaggal megfigyelhet6, a fajok
frekvenciaj ban bekOvetkezo csOkkenesrol (a jelensegre alapul a gradiens-analizis metodologiaja, vo. pl. Whittaker 1978). De jot ismert a horizontalis elterjedesi gracliens is,
mint egyfajta chorolOgiai, biogeografiai jelenseg. (Pontterkepeken alapulO elterjedesi
atlaszok sok durvaleptekii peldaval szolgalnak, vo. pl. Hulten 1950). Finom leptekben
kifejezett horizontalis gradiensek varh at& vegetaciozOnak szegelyeben, OkotOnokban
(Hansen & di Castri 1992), biomok talalkoziasanal, illetve atmeneti biomokbam Kern
ritkan tobb faj resz-areaja is osszecseng, es tobbe-kevesbe kozos elterjedesi hatarok
rajzolodhatnak ki (gondoljunk pl. a Kozepdunai Floravalasztora, ZOlyomi 1942). Eloforduthat aztan, bogy tobb ilyen hatar gradiensszeriien koveti egymast. f gy az erdei
fajok deli hatarainak tobb hullarnban torten6 lefutasat mutattuk ki a Duna-Tisza kozen, amelyet ilyen vizsgalatokra idealis regionak tekintunk (Fekete et al. 1999, 2001).
A *ten dolgozatban (amelyet az emlitett munka folytatasanak is tekinthettink) a xerotherm gyepfajok lokalis areakepeit vessztik szemugyre.

A vizsgalat helyszine

es mcidszerei

Europa termeszetes vegetaciojanak terkepe szerint (Bohn et al. 2000) a vizsgalt regio,
a Duna-Tisza koze vegetaciOjat az eszaki es deli szeleken termofil lomberdok kepezik (arnelyek meg eszakabbra csatlakoznak az Eszaki-kozephegyseg erdeihez). Ezek
a termofil erdOk nyilt, az erdOsszt -yeppekhez, ill. szubmediterran-szubkontinentalis szt-yeppretekhez sorolt, erd6foltokkal valtakozo vegetaciotipusokat fognak kozre
(mint: pannOniai homoksztyeppek tolgyerd6kkel valtakozva, ill. kisebb kiterjedesben
loszsztyeppek, erd6foltokkal valtakozva). Lenyeges, hogy a tent emlitett termofil erd6ket (losztolgyesek, homoki tolgyesek) a hazai, de a kozep-europai cOnologia is (Niklfeld 1973-74, Zolyomi 1957), mar az erdossztyeppzona kepvisel6inek tekinti.
A szarazgyepfajok es sztyeppfajok jellemz6je, hogy zart, szarazsagtiir6 gyepvegetici6 alkotoi; olyan novenyzete, amelynek szervesanyag-produkcioja humuszfelhaimozodast es (lagy alapk6zeten) szerkezettel bir6 talajokat kepes letrehozni. A
szarazgyepfajok lehatarolasahoz a cOnologiai rendszer jai eligazit, mivel mind a Festuco-Brometea, hangsUlyosan a Brometalia erecti, Festucetalia valesiacae kategoriak
fajai, a sztyeppfajok pedig ez utObbi sorozathoz ki5todnek.
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A Duna-Tisza knzi . flora el6fordulasi adatainak elso szamti forrasa az. 1993-ban
megjelent regionalis floramii; The flora of the Kiskunsag National Park (SzujkO-Lacza
& Kovats 1993), Ez feloleli nenicsak a nemzeti park, de a teljes Duna-Tisza koze florajat is. (Ilyen nagy kiterjedesa terdletrol ilyen reszletes florarnilvel sernelvik mas regiot
illet6en nern rendelkezfink.) Forrisaik, adatgrajtesiik mOdszereinek leirasat lasd ott.
1993 ota sok floraadat is el6kertilt, ezeket is figyelernbe vettak.
A floramiTh61valogattuk ki azon fajokat, arnelyeknek elofordulasi sillypontja a xerotherm gyepekre esik. A szarazgyepfajoknak az Alfold kilIonfele tarsulasaihoz mutatott affinitasat korabbi dolgozatainkban (Fekete et at. 2002a, 2002b) ertekeltiik. Ezek a
rnunkak voltaic segitsegiinkre e dolgozatban is a fajok kivalasztasiban, elhatirolasukban az erdei, reti, hornokpusztagyepi es gyomflora iranyaban. Kizaro ok volt a ritkasag, a kis szarnd adat, ami a lokalis area-tipus megaIlapitasit lehetetlenne teszi. A sok
redukab tenyez6 ellenere 119 fajt vonhattunk be az eiernzesbe, de eIernezziik a nern
idesorolt hornokpusztagyepek (Koelerio-Corynephoretea, ill. Festucetalia vaginatae)
fajainak (30 faj) adatait is, az osszehasonlitas, Wave kontraszt kedveert.
Dolgozatunk az egyes fajokra eIkeszult elterjedesi (pant-)terkepekre alapoz. A terkepek alapegysege egy-egy, kb. 130 neg-yzetkilometeres teriilet, mint a Duna-Tisza
kOzet lefed6 racshalozat egy ceilaja. A ricshaIOzat beosztasa, jelolese (akarcsak a hasznalt flOramithen) a KOzep-eureipai FlOraterkepezesi Rendszert (Niklfeld 1971) koveti.
Megjegyezziik, hogy az alabb bemutatott pontterkepek nern valOdi siirtisegterkepek.
Egy kvadratbeli jelenletet jelz6 Pont rnogott ailhat csupan egyetlen Iel6hely, maskor
viszont 2, 3 vagy ennel is tab fUggetIen el6fordulasi adat.
Az elkeszillt areaterkepeket a kovetkez6 fejezetben megadott szernpontok szerint
csoportositottuk. Az igy kapott csoportok fajszamara az ernlitett racshalikatra alapozva interpolalt feluleteket illesztettank. Az interpolalast ugyanakkor egy normalizacios eljaris el6zte meg. Ugyanis elter6 fajoknal is konzekvensen felhannek hasonlo
mintazatt elterjedesi diszkontinuitisok, adathianyos szakaszok. Ez reszben a rnegfigyelak relativ hianyanak tudhat6 be, reszben valOdi adathianynak, pontosabban a teriilet hasznalatbavetele miatt korin eltun6 termeszetes novenyzetnek. Ezzel ellenkez6
jelenseg az adatkoncentralodas, adatbOseg, pelclaul ott, ahol szerencses koriilmenyek
rniatt a termeszetes novenyzet nagyobb szakaszon megorzodott. Adatb6seghez vezet
a megfigyel6k b6sege is, peldaul a Budapesthez kozeli tertileteken_ Erniatt az 6brazolasnal figyelemhe vettLik, hogy az egyes cellakban elter6 mertek5 lehetett a kutatoi
jelenlet. Felteteleztuk, bogy azon fajok cellankenti fajszarna, amelyek az egesz DunaTisza kozen egyenletesen el6fordulhatnak (3. csoport: egyenletes elterjeclesa fajok, ld.
kes6bb) j6 fokiner6je a teriilet kutatottsaginak. Eat a haast oly rnocion kiiszobolnak
ki, hogy a tobbi csoport, mint valtoz6 altal felvett ertekeket egy egyszeria altalanositott
linearis modellben (GLM, Grafen & Hails 2002) eloszor megprobaltuk magyarazni
ennek a csoportnak a fajszarnaval, In* a model! rezidualisait interpretaltuk. Ezek a
rezidualisok azt az informaci6t tartalmazzak, amit nern tudunk a 3. csoportban rejli5
valtozatossiggal magyarazni. Ugyanakkor a 3. csoport fajainak terbeli eloszlasa nern
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kizarolag a mintaveteli er6feszitest tiikrOzheti. Emiatt ezek fajszarnara is keszitettunk
feliiietet, habar ezeknel termeszetesen nem reziduaiisokat, hanem az eredeti fajszarnadatokat hasznaltuk fel.
A vizualizaciO erdekeben az R szoftver geoR csomagjaval (Ribeiro & Diggle 2001)
kriging modszerrel feliileteket allitottunlc elo a reziclualisok alapjan az 1., 2., 4. es 5.
csoportra, illetve az eredeti fajszamadatok alapjan a 3. csoportra. A febalet jobb
zekelhet6sege erdekeben a Kozep-eurapai Floraterkepezes egysegeit a felfiletkeszites
stadiumaban negy kisebb cellara bontottuk.

Eredmenyek
A lokalis elterjedesben rnutatott hasonlosagok alapjan 5 csoport felallitasa indokolt:
1
.
1. Eszaki fajok csoportja. Az elterjedes deli hatara olykor csak a ..142tasvonal, a legtobb idesorolt faje azonban Kecskemet koFnyeke, ettol &Ire olykor
meg nehany pont. Szaraz gyepek sziik
toleranciajia kiser6 fajai, nem tarsulaskepz6k (kivetel: Prunus tenella, Corynephorus canescens). A regioban ritkak vagy
kozepesen ritkak, igy pl. Achillea nobilis,
Asyneurna canescens, Dorycniu.m herbaceum, D. germanicum, Linurn fla-vum,
Trinia glauca. A pontok eszakon valo
tomoriilese, a denzitasnak del fele valo
gradiensszerii fellazulasa jol kiveheto az
alabbi fajoknal: Seseli varium, Cynoglossum officinale, Inula germanica, Ranunculus illyricus, Euphorbia glareosa, Giobularia punctata, Linaria angustissima,
Melica transsylvanica, Potentilla hnpolita,
Scabiosa canescens, Teucrium montanurn,
Veronica austriaca. Az ide sorolt fajok
szama 36 (1. abra).
(a), Seseli variurn (b),
Libro A Dori/ad-um gem!
Trirrict glata (c) es Verbasam austriaan (d)
elterjedesi kepe (eszaki fajok).

2. Eszaki stilypontt -i fajok csoportja. Az
egesz Duna-Tisza kozen felbukkanhatnak, de a regio eszaki feleben gyakoribbak (a regiO eszaki feleben masfelszer-ketszer
gyakoribbak, mint - azonos kiterjedesii terilletre szamitva - a clan). Szinten nem
kozonseges vagy t6meges fajok pl. Thalictrum minus, Vinca herbacea, Hypochoeris
maculata, Aster linosyris, Anemone syivestris. A pontok gyakorisaganak del fele valo
csokkenese killonosen joI kivehet6 a Hieraciutn echioides, Anemone sylvestris, Senecio
jacobaea, Veronica spicata eseten. 13 faj sorolhato e csoportba (2a, 2b abra).
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3 aril A rampomga cenricoria(a)isMerampyrumaktarturt
(b, nyugati fajok), valamint a DiclidlIS $8rOtinus (c)
es Syreniacona (d, hornokpusatagyepi fajak)
eiterjedesi kepe,

2 dfra A ilieracium ethiaid (a) es Math-tamp minus
(b, eszaki sOlypontil fajok), valamint az Asparagus
ufficinalis(() es Potentillaamaria 41, egyenietes
etterjedesu fajok) elterjedki kepe.

3. Egyenletes elterjeciesu fajok csoportja. A Duna-Tisza koze eszaki es deli feleben
kozel eg-yen16 gyakorisaggal fordu)nak el6. A tamegesen megjeleno, tarsulaskepzok itt jelentkeznek, mint a Festuca rupicola, Bothriochloa ischaetnutn, Chrysopogon gryiius, Stipa capillata, Potentilla are area,illetve az egesz regiaban frekvensek Asperula cynanchica, Arenaria serpyllifolia, Astragalus onobrychis,Ceritaurea
sadieriana, Chainaecytisus ratisbonensis, Linaria genistzfolia, Salvia pratensis, Silene otites, Verbascurn lychnitis. A legnagyobb csoport, 59 fajjal (2c, 2d abra).

4. Nyugati fajok csoportja. Nyugat - kelet iranyu tnegaszlast mutat6 fajok, a regia
nyugati feleben gyakoribbak, arni mezofoldi kapcsolatokra utalhat. Ilyenek a
Melarnpyrurn cristaturn, Fragaria viriclis, Inula ensifolia, Seselihippornarathrum,
Seseli osseum. 11 faj6 csoport (3a, 3b abra).
5. Homokpusztepijajok csoportja. Foldrajzilag nem disztingval6 homokpusztagy-epfajok. Jelenletiiket a szubsztraturn elterjedese nagymertekben meghatarozza, sokkal inkibb, mint a fenti csoportok fajai eseteben. A homokbuckasok a
regio kozponti reszen, a homokhatsig nyugati feleben gyakoribbak. Ktilonbseg
az egyes fajok kozott foleg az elterjedes sfirusegeben van. Az evel6 nyilt homokpusztagyep minclegyik faja (kivetel talan: Peucecianum arenarium) ezt a lokalis
elterjedesi kepet nytijtja. 30 faj (3c, 3d, es 5 abra),
15
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interpolalt sUnisegterkepek a fajooportok elteljedeserol
5. dt
es fajszamarel a r•intaveteli erofeszitesbell kiilonbsegek
kikiisabalese utan, a Kozep-europai Fkiraterkepezes
(KEF) rarshildjan abrazolva. a) eszaki eiterjedisti fajok
b) eszaki sUlyponth fajok c) nyugat-keleti eirendethdesCi
fajok, es d) homokpusztagyepi fajok. A toms strtetsege
a sibliseggel no. A horthrendett szam2eni ertek
jelma gyarazat) art fejezi Id, hogy a mintaveteli erafesztt6
adta alapon felid mennyivel tab vagy kevesebbfajt becs(i I a
kriging modszer az adott cellaba.

egyenletes the rjed es ti fajok sza ma a Kozep-europai
Floraterkepezes (REF) cellaiban. InterpoUlatlan adatok.
A cellak sntetsege azt jelzi, hogy a csoportbol hany faj
fordul ebb` az adott tellaban.

A pontterkepeken lathat6 tendenciak az osszevont es a mintaveteli erofeszitessel korrigalt terkepeken kiiionbozO mertekben takrOzodnek. Az eszak-deli gradiens kivaloan
felismerheto az eszaki fajok csoportjanak interpolalt fehileten (4a abra). Ugyanez a tendencia mar kevesbe nyilvanul meg az eszaki stilypont6 fajoknal (4b abra). A masik ket
interpolalt fekilet (a nyugati, illetve a homokpusztag -yepi fajok csoportja) mar inkabb
nyugat-kelet iranyu elrendezodest mutat (4c, 4d abra).

Ertekeles
Hapax az adatkoncentralOdas csak mersekeiten befolyasoija a flyers adatok interpretaciOjat, a GLM elemzes szerint new elhanyagolhato. A 3. csoport fajai ugyanis mind a 4 masik csoport eseteben szignifikans magyarazo viltozonak (p<0,001) bizonyultak. Felteve,
hogy az elobbiek reszben a kikutatottsi.got reprezentaijak, a szignifikans hata,s wutatja,
hogy ez valaban befolyasolia, hogy a specialista csoportok fajainak hany elafordulasa isrnert az alkalmazott racshalozat egy cellajabOl. Az 1-2. es a 4-5. csoport interpolalt
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tei alapjan levant kevetkeztetesek azonban mar mentesek ettol a hatisti51, Mindenesetre a
kikutatottsag becslesere a jovoben a faj-adatoktOlfaggetlen valtozot szukseges talalni.
Lang Edit es munkatarsai tObbszOr is rcimutattak a Puna -Tiszakazi tajmozaik szerkezeteben fellep6 jelentOs kilidubsegekre. Ha pl. ket taj, a csevharaszti es fillophazi homokbuckasok erdo-gyep mozaikjat, a kit koniponens arartyat es eloszlisat hasonlitjuk ossze,
vilagosan kitiinik az ercl6k kiterjedesenek zsugorodasa del fele (Kovacs-Lang et al_ 1998,
2000, 2005). L'gyanez j6I latszik a ket taj 18. es 19. szizadi terkepen is (Biro 2006, 2008).
Elvileg ezekb61 kavetkezhetne az eszakabbra mar jelenlevO sztyeppfajok elofordulasi
pontjainak sokasodasa es akir uj , karakteres sztyeppelemek megielenese is deli ithnyban.
Killanosen, hogy feltete1ezhet6, az Alfald kOzponti reszein a sztyeppek a jegkortal fogva
kontinuasak, mig az Alfold szels6 zOn6ja a holocen folyaman beerdasult, az ercl6k meg
ezer esztendovel ezel6tt is uralkodOak voltak (Molnar 2007, Siimegi et at_ 1998).
De nezzilk meg evegb61 a sztyeppelemek potencialis el6helyeit a reO6ban. Durvaszemcses homokon, ktibinosen a rrieredekebb buckas tajakon az uralkodo pannon homokpusztagyep egy sajat, bennszulott elemekben gazdag, nyugat-pontusi rokonsagot
mutate floraval rendelkezik (Borhidi 1998). A Festuca vaginata, Stipa borysthenica gyepek nerncsak fajkeszletben, de talapkologiai-termohelyi tekintetben is er6sen elutnek
kontinentalis szt-yeppjeinktol. Item zarOdnak, vertikalis struktdrajuk alig fejladik ki,
eletforma-texttarajuk is elvalasztja oket amazoketol. Edafikus hatasokra letrejott., szerkezetukben felsivatagi jellegii tarsulasok, Primer szukcessziojuk se m visz el a sztyeppretekig. A rossz vizgazdalkodasu rneszes, durvaszemcses homoknak a vizsztiksegiet tekinteteben igenyesebb sztyeppfajokat kizaro hatasat rnakroklimatikai tenyek is er8sitik.
Egyreszt kimutattak, hogy a regio kozeps6 es delkeleti videken egy hosszabb, akar 4
honapos szemiariditisi peri6dus araikodik (Borhidi 1993). A Duna-Tisza ki ze kitize2 . 6
videken a Karpit-medenceben egyedUlall6an magas aranyt ern& el a szubmediterthn
sapadekjarasnak ez a tipusa (a kontinentilis sztyepp-evekkel
1(..1--sit
egyiitt) hatarozza meg a r6gi6 csapadekmennyiseget (Kun 2001). Az ilyen horrioktaj csak
korlatozott szamU, melyebb taiajt igenylo szarazgyepfajnak nytijt elohelyet, A regi6ba
beekeloclott, nagy terilleteket elfogIa16 homokbuckas tajak tehat nem propagaloi, sokkal
inkabb komoly Ojai lehetnek az igenyes sztyeppfajok elterjeclesenek eszak fe161.
Fentiekkel egybevagnak vegetacioszinten, de finorn leptekben vegzett vizsgalatok eredrnenyei (Fekete et al_ 2002a). Szerzok a Kisalfa.d es a Duna-Tisza koze metszeteben, 3 kivalasztott hornaki tajban GOnyia, Csevharaszt, OrovZajjytki-shonloki oveeLben
letrehozott,
rnintateriAtWdlAtajatsivpsLt A 2 hektaros mintateriiletek tarsulas-rnozaikjat nyilt hornokpusztagyepek, zarodo homokpusztagyepek (Festuca wagneri gyepek),
Salix rosmarinifolia - Holoschoenus rom anus ret, kiszarado ret, Poa angu_shfolia gyep, nyaegyrnastol csupin 52 km tavoisagra es6 ket
Lat:Fis
ras borOicas stb, alkotjak. Ati
mintateriilet is nagy kiiionbsegeket rnutatott fel egymashoz kepest: a delebbi2rsovan...r2
a sztyeppreti generalistak szarna 12 re csiikkent a csevharaszti 18-hozkepest, ennel so
felt innbb, hogy a special-ktak szarna -ra esett vissza a csevharaszti 14 elleneben..E.zektY
-. , _
adatok jolmagyarazzak a fentebb bemutatott chorolf5giai rnintazatokat (1. es 2. a
-

-
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Homoki tajakon az egyre jobban megsziirt szarazgyep-flora suriisodesi pontjai lehetnek a Festuca wagneri zaroda homokpusztagyepjei. Korabban hajlottunk is arra,
hogy e gyepeket mar a szt-yeppretekhez soroljuk, nagyobb anyagon vegzett analizis
azonban ezt a nezetet nem tamasztja ala. Bennilk a sztyeppelemek nem dominansak
es csak alacsony frekvenciaval jelennek meg (vo. Fekete et al. 2002b).
Elsosorban a hatsag deli felen voltak jellemzoek a homoki sztyeppretekkel boritott
alacsony buckak, sat az ilyen gyepek a nagy buckavonulatoktal keletre teljes buckacsoportokat is boritottak (Biro 2006). Ezen tul az alacsony, parhuzamosan futO buckik kozotti tagas sikok jó hurnuszos talajan is ott voltak. Biro Marianna ezen till azt is kimutatta
(Biro 2006), bogy a termeszetk5zdi sztyeppjelle0 terilletek maig fennmaradt
nyainak csaknern 40%-at a Duna-sik szikeseinek kicsiny sztyeppretzarvanyai teszik ki.
Tovabba: ma is megfigyelhet6 pusztagyepek kepzadese lapretek kiszaradasat kovetoen.
E sztyeppek tabnyire fajgazdagok, de a rendszeresen beallOnedvessegtobblet miatt retszeriiek, benntik a xeromezofil fajok uralkodnak, a kontinentalis xerofiton sztyeppfajok
helyett (mindezelu-61 bovebbet ld. Molnar et al. 2008). Egy-egy homoktertileten a kis
buckakozi melyedesekben, pontosabban a buckafenek lapret-mocsarret fragmentumja
feletti savokban megh -tiz6c16 xeromezofil gyepek megis fontos forrasai, fenntartoi a helyi sztyeppfloranak. Oka lehet meg a sztyeppfajok koncentralOdasanak az alapkozetben
tortent valtozas, a talajban a finom frakcio clnsulasa (p1.18sz belekeveredese miatt).
Xerofil pusztai fajok meg a loszsztyepp-retekbal keralhetnenek ki. Ezek a regioban
mara nagymertekben visszaszorultak, elohelyeik javareszt (pl. a Bacskai es Kecskemeti losziis hat) megsemmisilltek. Nehany fajuk: Echium russicum, Phlornis tuberosa, Ajuga laxmannii, Silene longiflora, Anchusa barrelieri, Brassica elongata stb. ma
is megtalalhatO itt, csupan nehany ponton. Elohelyeik javareszt rnegsernmisiiltek, az
eredeti fajgazdagsagrOl alig van ismerettink.
Ha csak a jelenleg hato tenyezaket vessztik tekintetbe, ezek anon okok, amelyek
magyarazzak, hogy a zonalitasi rendre tamaszkodo elvarasaink nem teljesillnek. Ellenkezoleg, kiemelenda, hogy Men sillypontos, es eszak fele ritkulO tendenciat mutato szarazgyepfaj egy sem akadt! A szarazgyepfajok jelentas mennyisegben del fele
lecsenge) gradiensszerden jelentkeznek. A legerdekesebb persze az eszaki elterjedesii
csoport, 36, kortak nem egy ritkabb fajjal. E csoport sulyat tovabbi, kozephegysegi
elernek (Seseli libanotis, Erysimurn odoraturn, Dracocephalum austriacum (kipusztult),
Hippocrepis comosa, Pulsatilla grandis) pontszerd jelenlete is erositi, fajonkent legfeljebb 3 elafordulassal. Szamos pusztai faj nagyobb eszaki gyakorisagara rnagyarazatot
ad a teny, hogy a megrnaradt kis erdafoltok, szegelyek, nyiladekok valtozatos mikrotermohelyeket kinalnak az erdassztyepp gyepfajainak, illetve az egykori end& helyen
a nagyobb szervesanyag-felhalrnozodas segiti a csernozjomszeru, a humuszszegeny
homoktalajokenal feltetlentil jobb szerkezettel birO talajok kepzadeset, ezen keresztul
igenyesebb szarazgyep fajok nagyobb siirCiseget.
Markans killanbseg a.dOclik a fajok conologiai affinitasaban, ha ezt az egyes csoportok szerint elemezzilk. Kidertilt, hogy az eszaki fajok, amelyek szukebb lokalis - el18
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terjedesfiek, minden tobbi csoportnal jobban specializalodottak. A conologia nyelvet
hasznalva ezek nagyobbreszt conotaxonomiai csoport- vagy sorozat-affinitassal rendelkeznek, csupan minden tizedik idesorolt faj tagabb (osztaty) affinitisU. A lokalis
area tagulasa a cbnologiai specializaltsig gyengiilesevel jar egyiitt: az eszaki sdlypontil
fajok csoportjaban az osztaly-fajok (szarazgyepfajok) 61, az egyenletes elterjedesii fajok
csoportjaban 57%-al vannak jelen. Diem ebbe a sorba illi a nyugati fajok csoportj a;
tobb fajanal a IvIezofild hatasat eszlelhetjuk.
A pan_non erdossztyepp ma a medence peremen a kozephegysegek dombjaira is felhatol; oda, ahot az extrazonalitasi jelensegek igen kifejezettek, es ahoi a nagy szekularis
vegeticio-hullimzisok, migraciok kiivetkezmenyekeppen az alfoldi sztyeppvegetacia
csaknern minden fajanak rezeTvioarja felletheti5. tortenhet, hogy az erdei elernek
triellett soli pusztai faj is eszak fe1151 erkezik a siksagra, del fele fogyatkozo mennyisegben.
Jól alitarnasztjak ezt a felisrnerest Horvath Andras eredrnenyei (Horvath 2002). ikeriilt
bogy a Lviezb2_110n bizonyos fajcsoportok eloszlasa hatarozott terbeli
gradiens menten valosul meg. Kozilliik a iegjobban bizonyitott a kollin-montin jellegia
csoport gradiens jellege. Ezek lejti5sztyeppret es sziklagyep fajok, arnelyek a Mezafdpid
nyugati pereme fel61, ill, a Dna tuli kozepheg segbol ereszkedtek le, kelet fele csakkeno siirfiseggel.
A Mezofaldon sera figyelhetti meg a sztyeppfajokban valo gazdagodas a medence belseje fele. A pusztai elemeknek az eszaki peremeken thrtent feldtisulasara elfogadhatjuk
Horvath mag-yarazatat: ,Yaloszinlisitheto, bogy a Duninthli Kozephegyseg es a Dunanta dombvidek a kozephegysegi flora folyamatos utanpOtlasi bizisakent rniakodilc, igy a
propagulumok idor151 idore eljutnak (eljutottak) a MezZfold teruletere is. Fennmaradasuk
azonban itt kevesbe biztosltott, igy folyarnatosan Id is esnek a fl0rabol, es csak azokon a
peremi videkeken maradnak fenn dinamikus egyensalyban, amelyekre nagyobb aranyban
megerkeznek." Vegul is Horvath egy dinarnikusan rniikOdo Osmatra-hatist felteteiez.
A chorologiai gradiensek tanulinanyozasanak haszna ttilmutat iiininagan. Meg Alcor
is, ha a vegeticiomozaik egyes elemei mar eltuntek vagy italakultak, a modszer, a pannordai erdossztyeppzona fajainak terbeli eloszlasvizsgalata (meg ha „maradee areakrat
is van csak szo) alkalmas eszkaz arra, hogy a zona inhomogenitasarol, a szomszedos teraletek altali befolyasoltsagrol kepet kapjunk. Meg szamos metszet elkeszitese sziikseges
a zona peremenek kiilonboza pontjain, beleertve nemcsak a hnni, de a szerbiai, roman
szakaszokat is_
-

Kiiszetnetnyilvianita s
Szeretettel ajanljuk ta_nulmanyunkat Kovicsne Lang Editnek, sztiletesenek szep kerek
evforcluloja alkalmabol, visszaemiekezve ildozatos rnunkajara, arra, amit intezetiink erdekeben, a kutatasi feltetelek javitasa erdekeben neliez idOkben kifejtett. A kezirat atolvasisaert, rnegjegyzesei6rt Hartha Sandornak es Virigh Kliranak tartozunk
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Riggelek
Xetothefffi gyepfajok Wolfs elterjedesi csoportjoi a Duna-Tisza kozen
1.A rigio eszaki feldben

Achillea nobilis
Alliurn paniculatum
Arabic hirsuta
Asyneurno canescens
Campanula rotundifolia
larynephorus canescens
Cynoglossum officinaie
Dorycnium germanicum
Oorycnium herbaceum
Euphorbia pannonica
Globularia punctata
Hesperis tristis
fnUit7 germanica
Mule hirta
Thule oculus-christi
fsatis tinctoria
lasione montane'
linum Rayon
tinum tenuffoliurrr
tinaria angustissima
Melica transsylvanka
Oxytropis pliosa
Potentilla impolita
Potentilia recta
Prunella gmndillora
Primus teneila
Ranunculus illyricus
Scabiosa canescens
Seseli varium
reucrium montanum
Trinia &um
Turritis glabta
Verbascum atiStriaCurP
VerbaSaim speclosurn
Veronica austriaca
Veronica orchidea
2. Az egesz D-T kozen, de
iszalom gyakoribbak

Achillea pannonica
Anemone sylvestris

Aster linosyris
Eupharbia virgara
Filipendula vulgaris
Helictotuchon pubescens
Hieracium echioides
Hypochoeris rnaculata
Pseudolysimachion spuriurn
Seneciojacobaeo
Thaliarurn miou5
Vinw herbacea
Viola ropestris
3. A D-T koze egesz
teriiieten

Agrimonia eupatoria
Adonis vernalis
Allium sphaerocephaium
Anthericum ro mown
Arenarie serpyllifolia
Arternisia campestris
Asparagus officinalis
Asperula cynanchico
Astragalus aostriacus
Astragaius onobrychis
Bothn'odiloa ischaemum
Bromus erectus
Campanula giomerata
Campanula sibirica
Carex humilis
Centaurea sadieriana
Chamaecytistis austriaws
Chamaecytisus ratisbonensis
Chrysopogon gryilus
Coronilla varia
(rep's rhoeadifolio
Dianthus pontederae
fryngium campestre
Eupharbia cyparissias
Fr.sruca rupicola
Gaiiurn glaucum
Genista elatior
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Helianthemum oven=
Hieraciurn pilosella
HieraiLIM umbeilaturn
Hyperion perforatum
furinea mollis
Knautia arvensis
Koeleria aistate
Linaria genistifolia
Medicago falcata
M/nuartia glomerate
MrISCari comosum
Muscari negleaum
Odontites lutes
Onobrychis arenario
Phieum phleoldes
Poo bulbosa
Potentilla arenarla
Ranunculus polyanthemos
5121501a kall
Salvia pratensis
Sanguisarba minor
Scablosa ochroleuca
Senecio integrifollus
Silene otites
Stachys recta
Stipa capillata
Teualuen charnaearys
Yerbascurn lychnitis
Verbo aim phoerriCeliM
Veronica prO5traIa
Viola ambigua
Xeranthemum Crilf?litiffl
4. Ny-K-1 megosthithak

Astragalus exscapus
Campanula cervicaria
Frogaria viridis
Inula ensifolia
Mealcago prostrata
Melampyrum cristatum
Rosa spinosissima
Se5eli hippomarathrurn

Allium flown
Sesefi asseurn
Tarananserotinum
5. Homokpusztagyep

fajok

Achiilea ochmleuca
Aikanna tinctoria
Alyssum desertarum
Alyssum tortuosum
Astragalus varitis
Bossia foniflora
Cara' liparicarpos
Carex stenophylla
Centaurea arenaria
Colchicum arenariurn
Dianthus seratinus
Euphorbio seguieriona
Erysimum canon]
Erysimum diffusum
Festuca vaginara
Festuca x wagneri
Fumana procumbens
Gypsophyla fastigiata
Helichrysorn arenarium
Jrrs arenarra
Koeleria glauca
Or109710 arenaria
Peucedarwrn arenarium
Plantago arenaria
Polygon arenarium
Searle 5yivestre
Sedum hillebrandtii
Silene conica
Stipa borysthenica
Tragopogon fioccosus

