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Abstract: In this study, the phytosociological characteristics 
of oak-hornbeam forests in the Kerka valley, sW Hungary are 
summarized using 50 vegetation samples. These forests grow 
on alluvial soils affected by high groundwater table, and thus 
are best regarded as extrazonal communities exhibiting some 
characteristics of hardwood gallery forests. The high number 
of submontane elements are particularly typical of them: Aco-
nitum vulparia, Adoxa moschatellina, Anemone nemorosa, 
Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, Athyrium filix-
femina, Cardamine bulbifera, Cerastium sylvaticum, Coryda-
lis cava, Coridalis solida, Euphorbia amygdaloides, Gagea 
spathacea, Galanthus nivalis, Galeobdolon luteum, Isopyrum 
thalictroides, Knautia drymeia, Lathyrus vernus, Leucojum 
vernum, Lilium martagon, Luzula pilosa, Maianthemum bifo-
lium, Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, 
Paris quadrifolia, Pulmonaria officinalis, Ranunculus lanugi-
nosus, Sanicula europaea, Scilla drunensis, Stellaria holos-
tea, Veronica montana, etc. The high frequency of Fritillaria 
meleagris is particularly noteworthy. These plants are likely 
to be relics of the cooler and wetter, and less extreme Beech 
I. phase of the Holocene. The occurrence of some sub-Med-
iterranean species (Carex strigosa, Helleborus dumetorum, 
Knautia drymeia, Vicia oroboides) suggests some degree 
of relatedness to the oak-hornbeam forests in the zala Hills 
(Helleboro dumetorum-Carpinetum). The studied woods are 
sharply separated from the oak-hornbeam forests of Western 
Transdanubia (Cyclamini-Carpinetum), and exhibit relatively 
closer similarity to the oak-hornbeam forests of the Mura 
and Drava floodplains and the Raba River valley (Veronico 
montanae-Carpinetum). syntaxonomically, they are best 
identified with the latter under the name Veronico montanae-
Carpinetum scilletosum drunensis.

Keywords: phytosociology,  Pedunculate oak – Hornbeam 
forests, multivariate analyses, sW Hungary

Bevezetés

 A Kerka-völgy gyertyános-tölgyeseiről a régebbi 
szakirodalom csak érintőlegesen tesz említést (vö. 
Károlyi – Pócs 1954, 1957, 1964, 1968, 1969; Kár-
olyi – Pócs – Balogh 1970, 1971, 1972, 1974, Ba-
logh et al. 1975; Kovács 2005). Magam 2008-ban 
jártam először a területen, s természetszerű állapotuk 
és faji összetételük nagyon lenyűgözött. E gyertyá-
nos-tölgyesekből 2008 és 2011 között 53 cönológiai 
felvételt készítettem, amelyekből jelen dolgozatban 50 
felvételt használtam fel. Jelen tanulmányban szeret-
ném tisztázni, hogy a kutatott Kerka-völgy erdei milyen 
kapcsolatban állnak a környékbeli tájak gyertyános-
kocsányos tölgyeseivel. 

Anyag és módszer

Kutatási terület jellemzése

 a Kerka-völgy Kerkabarabás és Kerkaszentkirály 
között húzódik. Magyarország florisztikai besorolása 
szerint (vö. Soó 1960; Károlyi – Pócs 1969) ugyan 
már nem tartozik az alföld (Eupannonicum) flóravidé-
kéhez, de a Kerkát kísérő ártéri gyertyános-kocsányos 
tölgyesek faji összetétele hasonlóan síkvidéki jellegű, 
mint a közeli Mura-vidéken, a Somogyi-Dráva-síkon, 
a vasi Rába-völgyben és a Rába-közben. Megjegy-
zendő azonban, hogy Károlyi – Pócs (1954, 1968, 
1969) ezt az észak-dél irányú ártéri tájat egy északi 
és egy déli részre osztja, ezért bizonytalannak tű-
nik, hogy florisztikai-növényföldrajzi szempontból a 
Kerka-vidéket a göcseji (Petovicum), vagy a zalai 
(Saladiense) flórajárásba sorolhatjuk. A terepen látot-
tak alapján ezt a határvonalat a Kerka-vidék északi 
határáig, Kerkabarabásig áthelyezném. ezek szerint a 
Kerka-vidék a Dél-zala, azaz a Saladiense flórajárás 
részét képezi. 

Alkalmazott módszerek

 A cönológiai felvételeket a Zürich-Montpellier nö-
vénycönológiai iskola (Becking 1957; Braun-Blanquet 
1964) hagyományos kvadrát-módszerével készítettem. 
A felvételek táblázatos összeállítását, valamint a ka-
rakterfajok csoportrészesedését és csoporttömegét az 
„NS” számítógépes programcsomag (Kevey – Hirmann 
2002) segítségével végeztem. A felvételkészítés és a 
hagyományos statisztikai számítások módszerét koráb-
ban (Kevey 2008) részletesen közöltem. 
 arra a kérdésre, hogy a Kerka-völgy erdei milyen 
kapcsolatban állnak a környékbeli tájak gyertyános-ko-
csányos tölgyeseivel, összehasonlításként a Szigetköz 
(Kevey 2008), a vasi Rába-völgy (Kevey 2015), a Mura-
vidék (Kevey – Kovács 2010) és a Somogyi-Dráva-sík 
(Kevey 2007) anyagát használtam fel. az asszociációk 
összehasonlításánál – a SYN-TAX 2000 programcsomag 
(Podani 2001) segítségével – bináris cluster-analízist 
(hasonlósági index: Baroni-Urbani–Buser; osztályozási 
módszer: összetett lánc) és ugyancsak bináris ordináci-
ót végeztem (hasonlósági inedx: Baroni-Urbani–Buser; 
ordinációs módszer: főkoordináta-analísis). 
 a fajok esetében Horváth et al. (1995), a társulá-
soknál pedig az újabb hazai nómenklatúrát (Borhidi 
– Kevey 1996; Kevey 2008; Borhidi et al. 2012) köve-
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tem. a társulástani és a karakterfaj-statisztikai tábláza-
tok felépítése az újabb eredményekkel (Oberdorfer 
1992; Mucina et al. 1993; Kevey 2008; Borhidi et al. 
2012) módosított Soó (1980) féle cönológiai rendszer-
re épül. A növények cönoszisztematikai besorolásánál 
is elsősorban Soó (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 
1980) Synopsis-ára támaszkodtam, de figyelembe vet-
tem az újabb kutatási eredményeket is (vö. Borhidi 
1993, 1995; Horváth et al. 1995; Kevey 2008).

Eredmények

Termőhelyi viszonyok, zonalitás

 Borhidi (1961) klímazonális térképe szerint a 
Kerka-völgy a szubmontán bükkös zónába tarto-
zik. Mivel e táj ligeterdős jellegű gyertyános-kocsá-
nyos tölgyesei zónán kívül találhatók, állományaik 
extrazonálisnak tekinthetők. A felmért gyertyános-töl-
gyesek 158 és 175 m tengerszint feletti magasság 
között találhatók. Sík terület lévén az égtáji kitettség 
és a lejtőszög e társulás kialakulásában nem játszik 
szerepet. 
 A területen löszös ártéri hordalék képezi az alapkő-
zetet, amelyen barna erdőtalajok jöttek létre. A tájat át-
szelő vízfolyások (Kerka, Cserta) viszonylag magasabb 
talajvízszintet, valamint üde, párás és hűvös mikroklí-
mát biztosítanak. A gyertyános-tölgyesek talajai a fél-
nedves és üde vízgazdálkodási fokozatba sorolhatók. 

Fiziognómia

 a vizsgált gyertyános-tölgyesek az állomány korá-
tól függően 25–35 m magasak, felső lombkoronaszint-
jük közepesen, vagy jól záródó (60–85 %). Állandó 
fajai (K: Iv-v) a Quercus robur és a Carpinus betulus. 
E két fafaj egyben állományt (A-D: 3-5) is képez. Az 
alsó lombkoronaszint változóan fejlett. Magassága 
15-22 m, borítása pedig 25-60 %. Főleg alászorult fák 
alkotják. állandó faja (K: v) a Carpinus betulus mellett 
az Acer campestre. Mindkettő nagyobb tömeget (A-D: 
3-4) is képezhet. 
 a cserjeszint ugyancsak változóan fejlett, amely 
elsősorban erdészeti beavatkozásokkal kapcsolatos. 
Magassága 1–5 m, borítása pedig 5–40 %. Állandó ele-
mei (K: IV-V) a következők: Acer campestre, Carpinus 
betulus, Crataegus laevigata, Hedera helix, Sambucus 
nigra, Ulmus minor. Közülük nagyobb tömeget (A-D: 3) 
csak az Acer campestre ér el. az alsó cserjeszint (úju-
lat) borítása 1–40 %. Állandó fajai (K: IV-V) az alábbiak: 
Acer campestre, Carpinus betulus, Crataegus laeviga-
ta, Euonymus europaea, Hedera helix, Quercus robur, 
Sambucus nigra, Ulmus minor. Nagyobb tömeget (a-D: 
3–5) e szintben egyetlen faj sem ér el. 
 A gyepszint fejlett, borítása 70–95 %. Benne szá-
mos növény magas állandóságot (K: Iv-v) mutat: 
Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, Ajuga 
reptans, Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Asarum 
europaeum, Athyrium filix-femina, Carex brizoides, 
Carex remota, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, 

Corydalis solida, Fritillaria meleagris, Gagea lutea, 
Galeobdolon luteum, Galeopsis pubescens, Galium 
aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, 
Isopyrum thalictroides, Lamium maculatum, Leucojum 
vernum, Ranunculus ficaria, Stellaria holostea, Urtica 
dioica, Veronica sublobata, Viola reichenbachiana. a 
fáciesképző fajok (A-D: 3–5) száma ennél jóval keve-
sebb: Anemone nemorosa, Carex brizoides, Corydalis 
solida, Galeobdolon luteum, Leucojum vernum, 
Ranunculus ficaria. 

Fajkombináció

Állandósági osztályok
 az 50 cönológiai felvétel alapján a társulásban 25 
konstans és 13 szubkonstans faj szerepel az alábbiak 
szerint: K v: Acer campestre, Adoxa moschatellina, 
Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone ne-
morosa, Asarum europaeum, Carex brizoides, Carex 
sylvatica, Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Coryda-
lis solida, Crataegus laevigata, Euonymus europaeus, 
Gagea lutea, Galeobdolon luteum, Galeopsis pube-
scens, Galium aparine, Hedera helix, Quercus robur, 
Ranunculus ficaria, Sambucus nigra, Stellaria holostea, 
Ulmus minor, Veronica sublobata, Viola reichenbachia-
na. – K Iv: Alliaria petiolata, Athyrium filix-femina, Carex 
remota, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Fra-
xinus angustifolia, Gagea spathacea, Geum urbanum, 
Glechoma hederacea, Isopyrum thalictroides, Lamium 
maculatum, Leucojum vernum, Urtica dioica. a felvé-
teli anyagban ezen kívül 15 akcesszórikus (K III), 21 
szubakcesszórikus (K II) és 69 akcidens (K I) faj is sze-
repel. az állandósági osztályok terén tehát a legkisebb 
fajszám a szubkonstans (K IV) elemeknél van, míg a 
konstans (K v) fajoknál jelentkezik egy második maxi-
mum (vö. 1. ábra; 1. táblázat).

Karakterfajok aránya
 a Kerka-völgy gyertyános-tölgyesei sok szubmontán 
elem számára nyújtanak menedéket. Ilyen Fagetalia 
jellegű fajok a következők: K V: Adoxa moschatellina, 
Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Asarum 
europaeum, Carpinus betulus, Carex sylvatica, Circaea 
lutetiana, Corydalis solida, Gagea lutea, Galeobdolon 
luteum, Hedera helix, Stellaria holostea, Viola 
reichenbachiana. – K Iv: Athyrium filix-femina, Gagea 
spathacea, Isopyrum thalictroides. – K III: Anemone 
ranunculoides, Cerasus avium, Dryopteris filix-
mas, Galanthus nivalis, Milium effusum, Pulmonaria 
officinalis, Scilla drunensis, Stachys sylvatica. – K 
II: Arum maculatum, Cerastium sylvaticum, Galium 
odoratum, Knautia drymeia, Lathyrus vernus, 
Moehringia trinervia, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 
Polygonatum multiflorum. – K I: Aconitum vulparia, 
Cardamine bulbifera, Cardamine impatiens, Corydalis 
cava, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, 
Galeopsis speciosa, Geranium phaeum, Lilium marta-
gon, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Mercurialis 
perennis, Ranunculus lanuginosus, Ribes uva-crispa, 
Sanicula europaea, Veronica montana, Vinca minor.  
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1. ábra. Állandósági osztályok eloszlása.

2. ábra. Fagetalia fajok aránya
Kerka: Veronico montanae-Carpinetum, Kerka-völgye (Kevey ined.: 25 felv.); 

Rába: Veronico montanae-Carpinetum, Vasi-Rába-völgye (Kevey 2015: 25 felv.);
Mura: Veronico montanae-Carpinetum, Mura-vidék (Kevey 2010: 25 felv.); 

Dráva: Veronico montanae-Carpinetum, Somogyi-Dráva-sík (Kevey 2007: 25 felv.); 
Szigetköz: Scillo vindobonensis-Carpinetum, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.). 
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e Fagetalia fajok 31,69% csoportrészesedést és 
42,39% csoporttömeget mutatnak. Arányuk mintegy 
kétszer akkora, mint a szigetközben, s közel akkora, 
mint a vasi Rába-völgyben, a Mura-vidéken és a Drá-
va-síkon (4. táblázat, 2. ábra). 
 Mint ártéri gyertyános-kocsányos tölgyes, a felmért 
állományok ligeterdei sajátsággal is rendelkeznek, 
amelyre az alábbi Alnion incanae jellegű fajok hívják 
fel a figyelmet: K V: Carex brizoides. – K Iv: Carex 
remota, Fraxinus angustifolia, Leucojum vernum. – 
K II: Cerastium sylvaticum, Festuca gigantea, Padus 
avium, Rumex sanguineus, Ulmus laevis. – K I: Carex 
strigosa, Chrysosplenium alternifolium, Frangula 
alnus, Impatiens noli-tangere, Malus sylvestris, Padus 
avium, Paris quadrifolia, Ranunculus lanuginosus, 
Ribes rubrum, Viburnum opulus. az Alnion incanae 
elemek csoportrészesedése 13,37%, csoporttöme-
ge pedig 12,14%. Ezen értékek magasabbak, mint a 
Rába-völgy, a Mura-vidék, a Dráva-sík és a Szigetköz 
gyertyános-tölgyeseiben (4. táblázat, 3. ábra). 
 a Quercetea pubescentis-petraeae elemek e gyer-
tyános-tölgyesekben nem játszanak kiemelkedő sze-
repet, mégis megemlítendő, hogy arányuk mintegy 
egyharmada, mint a szigetközben, és közel akkora, 
mint a vasi Rába-völgyben, a Mura-vidéken és a Drá-
va-síkon (4. táblázat, 4. ábra).

Sokváltozós elemzések eredményei
 Ha bináris cluster-analízissel (5. ábra) és ordiná-
cióval (6. ábra) megvizsgáljuk a Kerka-völgy, a vasi 
Rába-völgy, a Mura-vidék és a Somogyi-Dráva-sík 
gyertyános-tölgyeseinek egymáshoz való viszonyát, 
a következőket tapasztaljuk. A Szigetköz gyertyános-
tölgyesei egy önálló csoportot képeznek, egyértel-
műen elkülönülnek a másik négy felmérési anyagtól. 
A Kerka-völgy, a vasi Rába-völgy, a Mura-vidék és a 
Dráva-sík felvételei egy másik csoportba tömörülnek, 
bár ezen belül alcsoportok is megfigyelhetők. 

Természetvédelmi vonatkozások

 a Kerka-völgy gyertyános-tölgyeseiben sok hegy-
vidéki növényfaj talál menedéket. Mivel a síkvidéki 
gyertyános-tölgyesek igen megfogyatkoztak, örvende-
tes, hogy e tájon még mindig vannak terjedelmesebb 
állományok. szubmontán fajai (pl. Aconitum vulparia, 
Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Corydalis 
cava, Euphorbia amygdaloides, Galeobdolon luteum, 
Isopyrum thalictroides, Lilium martagon, Luzula 
pilosa, Maianthemum bifolium, Mercurialis perennis, 
Milium effusum, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, 
Stellaria holostea, Veronica montana stb.) részben fo-
lyó hozta demontán adventív elem, részben pedig az 
i.e. 2500-tól i.e. 800-ig tartó Bükk I. kor maradványfajai 
(vö. Zólyomi 1936, 1952; Járai-Komlódi, M. 1966a, 
1966b, 1968). E gyertyános-tölgyesek így flóra- és ve-
getációtörténeti szempontból is jelentősek. 
 a Kerka-vidék erdei a Natura 2000 hálózat ré-
szét képezik, bár ez a laza védelem nem sokat ér. 
Helyenként hatalmas területre kiterjedt tarvágásokat 

láttam. Már évek óta tervezik egy Kerka-menti tájvé-
delmi körzet létrehozását, de ez a folyamat különböző 
érdekegyeztető tárgyalásokon elakadt. A táj gyertyá-
nos-tölgyeseinek sajátos arculata (Fritillaria meleagris, 
Gagea spathacea, Helleborus dumetorum, Leucojum 
vernum, Scilla drunensis helyenkénti tömeges előfor-
dulása) azonban egyértelműen sürgeti e védelem lét-
rehozását. 
 A vizsgált állományokból 14 védett növényfaj került 
elő, amelyek tovább növelik a társulás természetvédel-
mi értékét: K Iv: Fritillaria meleagris, Gagea spathacea, 
Leucojum vernum. – K III: Dryopteris carthusiana, 
Galanthus nivalis, Scilla drunensis. – K II: Helleborus 
dumetorum. – K I: Aconitum vulparia, Carex strigosa, 
Dryopteris dilatata, Dryopteris expansa, Lilium marta-
gon, Ornithogalum sphaerocarpum, Vicia oroboides. 
 A tájidegen elemek közül a Fraxinus pennsylvanica 
a leggyakoribb (K II), a többi idegenhonos faj csak 
akcidens (K I) elemként került a felvételekbe: Impatiens 
parviflora, Juglans regia, Oxalis fontana, Quercus 
rubra, Robinia pseudo-acacia. Szerencsére egyelőre 
komolyabb zavaró hatást nem fejtenek ki. 

Megvitatás

annak ellenére, hogy a Kerka-völgyet nem sorolják az 
alföldi tájak körébe, a vizsgált gyertyános-kocsányos 
tölgyesek szerkezete és faji összetétele nagyon ha-
sonlít egyéb alföldi tájak gyertyános-tölgyeseire. Ezért 
végeztem összehasonlítást a vasi Rába-völgy (Kevey 
2015), a Mura-vidék (Kevey – Kovács 2010), a Dráva-
sík (Kevey 2007) és a szigetköz (Kevey 2008) gyer-
tyános-tölgyesei között. egy korábbi tanulmányom-
ban már bebizonyítottam, hogy a vasi Rába-völgy és 
a Kőszegi-hegység gyertyános-tölgyesei között köze-
lebbi rokonsági kapcsolat nem mutatható ki (Kevey 
2015). Jelen tanulmányból viszont kiderült, hogy az 
ország nyugati peremén levő gyertyános-kocsányos 
tölgyesek közül a szigetközi felvételi anyag élesen 
elkülönül a Kerka-völgy, a Rába-völgy, a Mura-vidék 
és a Dráva-sík gyertyános-tölgyeseitől. Ugyanakkor 
utóbbi négy táj gyertyános-tölgyesei között nagyfokú 
rokonság tételezhető fel. Ezt bizonyítja a Fagetalia (2. 
ábra) és a Quercetea pubescentis-petraeae (4.) fajok 
közel azonos aránya. a szigetközben ezzel szemben 
mintegy fele a Fagetalia (2. ábra) és nagyjából két-
szeres a Quercetea pubescentis-petraeae (4. ábra) 
elemek aránya. Mindezt megerősítik a sokváltozós 
analízisek eredményei is. A dendrogramon (5. ábra) 
és az ordinációs diagramon (6. ábra) a szigetközben 
készült felvételek külön csoportot képeznek, míg a 
Kerka, a Rába, a Mura és a Dráva melletti felvételek 
egy másik csoportban tömörülnek. A két asszociáció 
helye a szüntaxonómiai rendszerben az alábbi módon 
vázolható: 
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3. ábra. Alnion incanae fajok aránya
Kerka: Veronico montanae-Carpinetum, Kerka-völgye (Kevey ined.: 25 felv.); 

Rába: Veronico montanae-Carpinetum, Vasi-Rába-völgye (Kevey 2015: 25 felv.);
Mura: Veronico montanae-Carpinetum, Mura-vidék (Kevey 2010: 25 felv.); 

Dráva: Veronico montanae-Carpinetum, Somogyi-Dráva-sík (Kevey 2007: 25 felv.); 
Szigetköz: Scillo vindobonensis-Carpinetum, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.). 

4. ábra. Quercetea pubescentis-petraeae fajok aránya
Kerka: Veronico montanae-Carpinetum, Kerka-völgye (Kevey ined.: 25 felv.); 

Rába: Veronico montanae-Carpinetum, Vasi-Rába-völgye (Kevey 2015: 25 felv.);
Mura: Veronico montanae-Carpinetum, Mura-vidék (Kevey 2010: 25 felv.); 

Dráva: Veronico montanae-Carpinetum, Somogyi-Dráva-sík (Kevey 2007: 25 felv.); 
Szigetköz: Scillo vindobonensis-Carpinetum, Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.). 
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Összefoglalás

 Jelen tanulmány Magyarország délnyugati ré-
szén, a Kerka-völgy gyertyános-tölgyeseinek tár-
sulási viszonyait mutatja be 50 cönológiai felvétel 
alapján. Ártéri, mérsékelten talajvíz által befolyásolt, 
extrazonális asszociációval állunk szemben, amely „li-
geterdős” sajátosságokkal is rendelkezik. Különösen a 
szubmontán elemek gyakorisága jellemző: Aconitum 
vulparia, Adoxa moschatellina, Anemone nemorosa, 
Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, 
Athyrium filix-femina, Cardamine bulbifera, Cerastium 
sylvaticum, Corydalis cava, Coridalis solida, Euphorbia 
amygdaloides, Gagea spathacea, Galanthus nivalis, 
Galeobdolon luteum, Isopyrum thalictroides, Knautia 
drymeia, Lathyrus vernus, Leucojum vernum, Lilium 
martagon, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, 
Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, 
Paris quadrifolia, Pulmonaria officinalis, Ranunculus 
lanuginosus, Sanicula europaea, Scilla drunensis, 
Stellaria holostea, Veronica montana stb. e növények 
valószínűleg az egykori hűvösebb, csapadékosabb 
és kiegyenlítettebb klímájú „Bükk I. kor” maradvány-
fajai. Néhány szubmediterrán jellegű faj előfordulása 
a szomszédos zalai-dombság gyertyános-tölgyeseivel 
(Helleboro dumetorum-Carpinetum) való némi rokon-
ságra utal: Carex strigosa, Helleborus dumetorum, 
Knautia drymeia, Vicia oroboides. Különösen feltűnő a 
területen a Fritillaria meleagris gyakorisága. a vizsgált 
állományok élesen elkülönülnek a Szigetköz gyertyá-
nos-tölgyeseitől (Scillo vindobonensi-Carpinetum) és 
viszonylag közelebbi rokonságot mutatnak a Mura-
ártér, a Dráva-sík és a vasi Rába-völgy gyertyános-
tölgyeseivel (Veronico montanae-Carpinetum). ennek 
megfelelően a Kerka-völgy gyertyános-tölgyesei – 

Veronico montanae-Carpinetum scilletosum drunensis 
néven – azonosíthatók a vasi Rába-völgy gyertyános-
tölgyeseivel. 

Köszönetnyilvánítás

 Köszönetem illeti lelkes andrás természetvédelmi 
őrt, aki terepismeretével segítette munkámat. 

Rövidítések
A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkorona-
szint; Adv: Adventiva; AF: Aremonio-Fagion; Agi: 
Alnenion glutinosae-incanae; Ai: Alnion incanae; Ara: 
Arrhenatheretalia; Arc: Arction lappae; Ata: Alnetalia 
glutinosae; B1: cserjeszint; B2: újulat; Ber: Berberidion; 
Bia: Bidentetalia; C: gyepszint; Cgr: Caricenion gracilis; 
Che: Chenopodietea; ChS: Chenopodio-Scleranthea; 
Cn: Calystegion sepium; Cp: Carpinenion betuli; Des: 
Deschampsion caespitosae; Epa: Epilobietalia; Epn: 
Epilobion angustifolii; EuF: Eu-Fagenion; F: Fagetalia 
sylvaticae; FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei; Fru: 
Festucion rupicolae; gA: galio-Alliarion; I: Indifferens; 
ined.: ineditum (kiadatlan közlés); Mag: Magnocaricion; 
MoA: Molinio-Arrhenatherea; Moa: Molinio-Juncetea; 
NA: Nardo-Agrostion tenuis; Pla: Plantaginetalia 
majoris; Pna: Populenion nigro-albae; PQ: Pino-
Quercion; Prf: Prunion fruticosae; Pru: Prunetalia 
spinosae; Pte: Phragmitetea; Qc: Quercetalia cerridis; 
QFt: Querco-Fagetea; Qpp: Quercetea pubescentis-
petraeae; Qr: Quercetalia roboris; S: summa (ösz-
szeg); Sal: Salicion albae; SaS: Sambuco-Salicion 
capreae; Sea: Secalietea; s.l.: sensu lato (tágabb 
értelemben); Spu: Salicetalia purpureae; TA: Tilio 
platyphyllae-Acerenion pseudoplatani; Ulm: Ulmenion; 
vP: vaccinio-Piceetea. 

Divisio: Q U E R C O - F A g E A  Jakucs 1967
 Classis: QUERCO-FAgETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 em. Borhidi in Borhidi et Kevey 1996
  Ordo: FAGEtALIA SyLVAtICAE Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
   Alliance: Fagion sylvaticae luquet 1926
    suballiance: Carpinenion betuli Issler 1931
     1. associatio: Veronico montanae-Carpinetum Kevey 2008: Kerka-völgy, Rába-völgy, Mura-

vidék, Dráva-sík
      subassociatio: scilletosum drunensis Kevey 2015
     2. associatio: Scillo vindobonensis-Carpinetum Kevey in Borhidi – Kevey 1996: Szigetköz
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6. ábra. G
yertyános-tölgyes felvételek bináris ordinációs diagram

ja (hasonlósági index: B
aroni-U

rbani–B
user; ordinációs m

ódszer: főkoordináta-analízis).
1/1-25: Veronico m

ontanae-C
arpinetum

, K
erka-völgye (K

evey ined.); 2/1-25: Veronico m
ontanae-C

arpinetum
, Vasi-R

ába-völgye (K
evey 2015);

3/1-25: Veronico m
ontanae-C

arpinetum
, M

ura-vidék (K
evey 2010); 4/1-25: Veronico m

ontanae-C
arpinetum

, S
om

ogyi-D
ráva-sík (K

evey 2007); 
5/1-25: S

cillo vindobonensis-C
arpinetum

, S
zigetköz (K

evey 2008). 
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2. táblázat. Felvételi adatok 1.
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3. táblázat. Felvételi adatok 1.
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4. táblázat. Karakterfajok aránya az ország nyugati részének gyertyános-kocsányos tölgyeseiben
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