
VEGETÁCIÓTANULMANYOK A FELSŐNYIRÁDI-ERDŐBEN 

A Felsőnyirádi-erdő vegetációjának kutatása 
1960-ban indult meg, amikor az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet tématerve ezt a munká t feladatunkká 
tette. Az azóta eltelt időben több alkalommal be 
j á r tuk a területet, felvételeket készítettünk s ezek 
eredményeként sikerült átfogó képet kapnunk az 
ottani számos érdekes növénytársulásról. A rész
letes feldolgozás során már korábban elkészítettük 
a cserestölgyesek, valamint liget- és láperdők táblá
zatait s ezeket az állományok ökológiai adottságai
nak értékelésével együtt, külön tanulmányokban 
foglaltuk össze (SZODFRIDT—TALLÓS 1964 b, 
1967). J e l e n k ö z l é s ü n k b e n a t e r ü l e t 
f o n t o s a b b f á t l a n n ö v é n y t á r s u l á 
s a i t t á r g y a l j u k . A tanulmány része kíván 
lenni annak a munkának , amely a Bakonyalja ve
getációjának leírását tűzte ki célul és amelynek első 
eredményei TALLÓS (1954, 1959) és SZODFRIDT— 
TALLÓS (1964 b) feldolgozásában jelentek meg. 

A t e r ü l e t e n b o t a n i k u s k u t a t ó e d 
d i g a l i g f o r d u l t m e g . A Bakony alapos is
merője, RÉDL REZSÓ is a hegységtől nyugatra el
terülő zömmel sík vagy enyhén dombos területek 
közül csupán a sárosfői és meggyesi erdőket lá to
gat ta meg. Más botanikusok az Alsó- és Középnyi-
rádi-erdőben gyűjtöttek s az ezektől földrajzilag és 
jellegében is erősen eltérő Felsőnyirádi-erdőbe 
nem ju to t tak el. Jórészt ez az oka annak, hogy 
több, Magyarországra új növényfaj (Carex hart-
mani, Koeleria pyramidata) a ku ta tók elől rej tve 
marad t s ennek a glaciális re l ik tumokban gazdag 
területnek a cönológiai feldolgozása is csak az u tób
bi években indult meg. Körülbelül a vegetációs ku
ta tásokkal egyidőben végzett a területen GÓCZÁN 
LÁSZLÓ részletes geológiai feltárásokat (1964). A 
későbbiekben ismertetet t geológiai vonatkozások az 
ő szóbeli közlésein alapulnak. A talajtani viszonyo
kat SZODFRIDT kuta t ta (1961). 

1965-ben már több botanikus kereste fel a te rü
letet (KÁROLYI A , PÓCS T., "ÚJHELYI J.), ezen
kívül TÓTH S. gombászati, P A P P J. pedig rovar
tani gyűjtéseket végzett. TALLÓS P. a vegetációs 
vizsgálatokon kívül a terület lepkefaunáját is ku
tat ta. 

A Felsőnyirádi-erdő geológiai viszonyairól rövi
den a következőket kell tudnunk. A vizsgált te rü
let alatt legmélyebben mészkő és dolomit húzódik, 

közülük a mészkő helyenként a felszínre is buk
kan mint lajtamészkő, hidrobiás mészkő, vagy eo
cén nummulinás mészkő. Er re az alapra savanyú 
jellegű kavicstakaró rakódott , amelyben a jégkor
szaki periglaciális talajjelenségek (agyaggal kötő
dött kavicszsákok tömege) találhatók. A kavics a 
legősibb Rába kavicsa, megegyezik a Kemeneshát 
kavicsaival, mészkő nincs közötte. A kavicstakaró 
alól bukkannak elő helyenként a felszínhez közel a 
lajtamészkő, vagy ennek periglaciális málladékai. 
A kavicsra sokhelyütt homok telepedett, amelyben 
gyakori kovárványképződést észlelhetünk. 

A terület felszínét számos kisebb tó, vízállás te 
szi változatossá. Ezek kialakulását a következőkép
pen magyarázhat juk. A Felsőnyirádi-erdő vízvá
lasztót képez a Kisalföld és a Tapolcai-medence kö
zött. Észak felé kis eséssel futnak a vizek a Mar
calba, míg a Tapolcai-medence felé futó patakok 
vízfolyásának nagyon kicsi az energiája, tehát a víz 
minden kis mélyedésben összegyűlhet. A mélyedé
sek viszont a mészkő alapkőzetben kialakuló kr ip-
totöbrök révén jönnek létre, amelyekhez a felszí
nen fekvő lazább üledékek idomulnak. A felszíni 
vízállásokat tehát a mély karsztos részek felszíni 
vetülete hozza létre. A felszínt a savanyú kavicsot 
cementáló vörös agyag konzerválta, megvédte a le
pusztulástól s így a töbrök felett elhelyezkedő víz-
átnemeresztő rétegként megjelenő képződmények 
vízállások létrejöttét vált ják ki. Geomorfológiailag 
a terület fosszilis pleisztocén felszín (reliktum!). A 
területre ható klíma a továbbiakban ismertetet t 
növénytársulások létrejöttét kevéssé befolyásolja, 
ezek elsősorban a talajvíztől és a vízállások víz
mélységétől függően a lakul tak ki, ezért i t t röviden 
csak annyit emlí tünk meg, hogy az évi csapadék 
mennyisége eléri a 700 mm- t s a csapadék-maxi
m u m július hónapra esik. Évi középhőmérséklete 
10,3 °C. (A közel fekvő Tapolca adatai). 

Talajtanilag az egész erdőt a pseudoglejes barna 
erdőtalajok jellemzik, de a szintek összetétele azt 
mutatja, hogy genetikailag különböző rétegekből 
alakultak ki, nem egységes talajfejlődési folyamat 
eredményeként jöt tek létre. Igen gyakori a tömő-
dött réteg alatt elhelyezkedő mésziszapréteg is. Ez 
nagyrészt a lajtamészkőnek a periglaciális időszak
ban hőmérséklet ha tására tör tént elporladásából 
származik, de kialakulhat másodlagosan is, úgy, 
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hogy a nagy szénsavtar talmú vizek oldóhatására 
dúsul fel egyes helyeken. Jórészt a felszíntől nem 
messze fekvő alapkőzetből felfakadó vizek horda
léka eredményezheti azt, hogy a pH értékek ál ta
lában 6 körüliek, vagy a felettiek. Ezzel magyaráz
hat juk azt is, hogy a kifejezetten mészkerülő növé
nyek általában hiányzanak. Ahol mégis előfordul
nak, ott a felszíni savanyú homokréteg kilúgozódása 
előrehaladottabb és mésztar ta lmú réteget a közelben 
nem találunk. Ugyanakkor ezek a helyek gyenge 
vízgazdálkodásúak is, tehát a megjelenő acidifil 
elemek egyúttal a szárazabb talajállapotot is jelzik. 
A vízállások szélén letemetett , többszörösen össze
tett réti talajok találhatók, 3—4 egymástól jól el
különülő humuszszinttel. Tőzeges lápi jellegű tala
jok jobbára csak a magas sásosok zsombékjai alatt 
alakulnak ki. 

A továbbiakban részletesen ismertetjük a Felső-
nyirádi-erdőben talált mocsári, lápréti és vágáste
rületi növénytársulásokat. A még feldolgozatlan ka
szálók és homoki vegetáció megismeréséhez még to
vábbi vizsgálatok szükségesek. Elhagytuk a terüle
ten kialakult asszociációt nem alkotó hínárvege
táció, valamint néhány kisebb kiterjedésű magas 
sás-társulás tárgyalását . A feldolgozáshoz a SOÓ 
R. által kidolgozott rendszer szolgáltatta az alapot, 
a társulásokat az ő általa meghatározott sorrend 
szerint tárgyal juk (SOÓ 1964). 

A táblázatokban közölt felvételi négyzetek nagy
sága egységesen 25 m2 volt. Valamennyi felvétel 
Nyirád község (Veszprém megye) határában, a Fel-
sőnyirádi-erdő mintegy 2000 ha-nyi területén ké
szült. Az összes felvételt június hónapban készítet
tük, az 1961, 1964 és 1965 évek folyamán (A felvé
telek egységes volta miat t feleslegesnek tar to t tuk a 
pontos hely és dá tum feltüntetését). 

A feldolgozás során nagy segítséget kap tunk a 
társulások tisztázása, növények meghatározása, r e -
videálása terén FEKETE G., PÖCS T., SIMON T.. 
ÜJHELYI J.-től, ezúton mondunk szívességükért 
hálás köszönetet. Elöljáróban meg kell mondanunk, 
hogy a feldolgozott növénytársulások mohaflórájá
val behatóan nem foglalkoztunk. E helyütt az egyik 
helyszíni bejárásunk alkalmával PÓCS TAMÁS 
által talált és meghatározott néhány mohafajra hív
juk fel a figyelmet. Ezek nagyrésze boreális elem, 
ami újabb bizonyíték a terület vegetációjának gla
ciális eredetére, (PÖCS 1967). 

É r d e k e s e b b m o h a f a j o k a k ö v e t k e 
z ő k : Drepanocladus lycopodioides (BRID.) 
WARNST. Caricetum elatae társulás Carex hart-
mani konszociációjában és Molinietum coeruleae-
ben. Ricciocarpus natans (L) CORDA. Caricetum 
veisariae-Ъап. Dicranum bonjeani DE NOT. Jun-
co- Molinietum-Ъап. 

Scirpo-Phragmitetum W. KOCH. 1926 medioeuro-
paeum TX. 1941 sparganietosum 1957 

Az egyik nyirádi tó területén aránylag nagy fe
lületet borít. Állandó 30 cm-en felüli vízállásban 
fordul elő. A nádas egyik konszociációjaként je
lentkezik. Uralkodó a Sparganium ramosum. Mel
lette a Phragmites communis és a másik, gyakran 
konszociációt képező növény, a Schoenoplectus la-
custris csak kis szerepet játszik. A magas sás-fajok 
közül a Carex vesicaria jelentős, kisebb szerepet a 
C. riparia is kap. A vízben úszók közül a Potamo-
geton lucens és Lemna minor a magasabb kons-
tanciájú kísérőfajok. Kevés fajszámát az ökológiai 
viszonyok, a magas vízállás és az ehhez alkalmaz
kodni tudó fajok kis száma kellőképpen megma
gyarázza. (Vö. 1. táblázat.) 

Caricetum elatae (KERNER 1858) W. KOCH 1926 

A különböző tavak mélyebb fekvésű részén gya
kori társulás. Vagy önmagában, zsombékok tete
jén találjuk, s akkor a zsombékok között fekvő 
nyílt vízfoltokon különböző vízben úszó növények 
helyezkednek el, vagy a zsombékok közötti részt a 
Carex vesicaria semlyéktársulása tölti ki. A zsom
békok között i t t-ott а С riparia is megjelenhet. (Vö. 
2. táblázat 1—5. felvételek.) 

A társulásnak több konszociáció értékű válto
zata is előfordul. Ezek közül kettő kap jelentősebb 
szerepet, érdemes bővebben foglalkoznunk velük. 

1. CARICETUM ELATAE (KERNER 1858) 
W. KOCH 1926 PHALARIS ARUDINACEA 

KONSZOCIÁCIÓ 

Számos vízállás területén található. Előfordulá
sának ökológiai adottságai kettősek: vagy a kiszá
radó zsombékok tetején jelenik meg — a Calamag-
rostis canescens-hez hasonlóan — a zsombékok te
tejének szárazabbá válása után, vagy pedig mé
lyebb tocsogós vízben találjuk. Utóbbi esetben sem 
volt azonban a víz mélyebb 15—30 cm-nél a nyár-
eleji csapadékos időszakban sem, tehát társulásunk 
szárazabb jellegű, mint a tulajdonképpeni nádas. 
Az előbbi esetre példa a 2. táblázat 12—14 felvé
tele, utóbbira pedig a 15—16 felvétel. Végül a 17. 
felvétel már teljesen kiszáradó állapotot mutat . Kö
zöttük a kapcsolatot legnagyobb részt a Phalaris 
arundinacea nagy tömegű előfordulása hozza létre. 

A Phalaris által ural t állományokat hazánkban 
eddig részben nádas konszociációnak tartották. 
(SOÖ 1964: 138—139), részben az Agrostion albae-
be tartozó Phalaridetum arundinaceae asszociáció
ba sorolták (SOÓ 1964:170 s az ott idézett magyar 
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szerzők). Számos külföldi tanulmány is külön asz-
szociációként foglalkozik vele (LIBBERT 131/32, 
SCHWICKERATH 1933, WILZEK 1935, ROLL 1938.) 

Magyarországon MÁTHÉ (1965:24), TÍMÁR 
(1950:106) és ÚJVÁRI (1947:97) közölt felvételeket 
PTiaZans-állományokból. Behatóan foglalkozott a 
társulással JEANPLONG is, kinek táblázatai még 
kéziratban vannak. Az említett szerzők felvételeit 
összehasonlítva egymással és a magunkéval , meg
állapíthatjuk, hogy TÍMÁR felvételei ü tnek el leg
jobban a többitől, ezek a szerző felfogása szerint a 
nádasnak a Phalaris-os szubasszociációjába tar toz
nak (Scirpo-Phragmitetum W. KOCH 26 medioeu-
ropaeum TX. 41 phalaridetosum TX. SOÖ 57). 

A nógrádi (MÁTHÉ), zalai (ÚJVÁROSI), rába
menti (JEANPLONG) és a nyirádi felvételek ösz-
szehasonlítása során is feltűnik az állományok 
nagyfokú heterogenitása (magasabb konstanciájú 
közös faj a Phalarison kívül alig van). Erre a fent 
idézett külföldi szerzők is rámuta tnak . Elegendő 
összehasonlító felvétel h iányában nem vállalkozha
tunk arra, hogy a hazai PTiaZam-állományok össze
foglaló értékelését adjuk, azonban e d d i g i v i z s 
g á l a t a i n k a l a p j á n i s e l e g e n d ő o k o t 
l á t u n k a r r a , h o g y n y i r á d i á l l o m á 
n y a i n k a t l e v á l a s s z u k m i n d a n á 
d a s t ó l , m i n d a P h a l a r i d e t u m t ó l s a 
C a r i c e t u m e l a t a e k o n s z o c i á c i ó j a -
k é n t í r j u k l e . 

Összehasonlító vizsgálataink során hiába kísérel
tük meg társulásunkat azonosítani akár a külföldi, 
akár a hazai Phalaridetumokkal, a közös fajok mi
nimális száma az ezekkel való egyesítést nem tette 
lehetővé. Még kevésbé sikerült a Scirpo-Phragmite-
tum-Ъа (akárcsak a Phragmition-пак esetleges más 
asszociációjába) való besorolása. A nagyszámú 
Magnocaricion- és Phragmitetalia-íaj jelenléte, va
lamint ökológiai előfordulási körülményei is min
denképpen a magas sásosokkal való legszorosabb ro
konságát igazolják, a vízborítás mértéke, a víz 
mélysége is ide utalja. 

A konszociáció uralkodó faján, a Phalaris arun-
dinacea-n kívül további fajok vannak, amelyek az 
asszociációtól lokálisan is megkülönböztetik. Ezek: 
Ranunculus repens, Potentilla anserina, P. reptans, 
Euphorbia palustris, Stachys palustris, Schoenop-
lectus lacustris, Carex vulpina, Phalaris arundina-
cea, (Vö. 2. táblázat 12—17. felvételei.) 

2. CARICETUM ELATAE (KERNER 1858) 
W. KOCH 1926 

CAREX HARTMANI KONSZOCIÁCIÖ 

A nyirádi Kárász-tó szélén, valamint a TSZ-le-
gelő mélyebb részén elég nagy kiterjedésű állomá
nyokat képez. A Carex hartmani, mely boreális 

elem, csak néhány éve ismert Magyarországról 
(SZODFRIDT—TALLÖS 1962). Nyirád környékén 
számos növénytársulásban megtalálható, legtöbb
ször szálanként. A címben említett konszociáció-
ban azonban állományalkotó, nagy dominanciával 
fordul elő. Ha összehasonlítjuk, a Caricetum elatae 
felvételeivel, megállapíthatjuk, hogy faji összeté
tele szinte teljesen azonos amazéval, csupán az 
uralkodó faj eltérő. Fiziognómiailag azonban lé
nyeges eltérés, hogy a Carex elata rendszerint 
zsombékalkotó és jobbára a C. vesicaria-val együtt, 
mint zsombék-semlyék komplexum jelenik meg, 
ezzel szemben a Carex harímara-szubasszociáció 
sohasem zsombékol, de elég mély vízállást jelez, 
amelyben a semlyékre jellemző fajok is megtalál
ják életlehetőségeiket. 

Az asszociációtól eltérően csak ebben a konszo-
ciációban előforduló fajok: Ranunculus acris, Gra-
tiola officinalis, Carex hartmani, C. hostiana, C. 
lasiocarpa. (Vö. 2. táblázat 6—11 felvételek). 

CARICETUM ELATAE (KERNER 1858) 
W. KOCH 1926 

CALAMAGROSTETOSUM CANESCENTIS 
SZODFRIDT et TALLÖS subass. nova 

A Felsőnyirádi-erdő több tavában, vízállásában 
igen gyakori, nagy kiterjedésű társulás. Tulajdon
képpen egy magas-sásos társulás komplex átala
kulási s tádiumának is lehet tar tani . A vízállások 
közepéhez közel a nyílt vizek szélén mindenüt t szé
les zsombékos övezet alakult ki, amelyet a Carex 
elata hozott létre. A zsombékok közötti semlyék-
ben viszont a Carex vesicaria a legjelentősebb, te
hát a két magassás-faj komplexéről beszélhetünk. 
A zsombékok magassági növekedése (magasságuk 
helyenként meghaladja az 50—60 cm-t is) folytán 
tetejük lassú kiszáradásban van. A zsombékok te
tején a Calamagrostis canescens hatalmasodik el, 
mint az itteni szárazabb állapothoz jobban alkal
mazkodni tudó faj. A termőhely szárazabbá válásá
nak oka az, hogy a Carex elata-hól alakult zsombék 
tőzegje nagyon gyenge vízemelő képességű, ezért 
hiába állnak a zsombékok sokszor térdig érő víz
ben, tetejük szárazabb, különösen a nyári időszak
ban, amikor a tavak vízszintje erősen leszáll. 

Társulásunkban a Carex elata már csak a zsom
békok oldalán marad t meg, a tetőről nagyon erő
sen visszaszorult. A semlyékben elsősorban a Ca
rex vesicaria uralkodó, mellette a vízben úszó h í 
nár néhány tagja fordul elő nagyobb mértékben. 

A szubasszociáció differenciális fajai: Peuceda-
num palustre, Calamagrostis canescens, Lemna mi
nor. 

Hasonló társulásról ír SIMON T. (1960) az Északi 
Alföldről: az ottani Caricetum elatae-t comareto-

223 



sum-nak nevezi. A Car ex elata zsombékok tetején 
az általa leírt társulásban is megjelenik a Calamag-
rostis canescens, azonban mindössze 1—2 A—D ér
tékkel, mint szubkonstans faj. A nyirádi állomá
nyokból hiányzik a Comarum és lényeges különb
ség, hogy a láperdei fajok száma is kicsi. Ugyan
akkor az Északi Alföldön nincs meg a Carex ve-
sicaria és a vízben úszók között is egészen más fa
jok szerepelnek (Riccia fluitans, Salvinia natans, 
Utricularia vulgaris), a jellegzetes semlyék növény
zet helyett pedig jobbára a nádasokra jellemző fa
jok fordulnak elő. Ezért a nyirádi ál lományok nem 
vehetők azonosnak a SIMON T. leírta szubasszo-
ciációval. (Vö. 3. táblázat.) 

CARICETUM ACUTIFORMIS-RIPARIAE 
SOÓ (1927) 1930 

SCHOENOPLECTETOSUM LACUSTRIS 
SZODFRIDT et TALLÓS subass. nova 

Több vízállásban számos, egyenként kis kiterje
désű foltot képez. Termőhelye rendszerint vizenyő-
sebb, a víz mélysége azonban r i tkán éri el a fél 
métert . A Schoenoplectus lacustris dominanciájú 
társulást eddig ál talában a nádas konszociációja
ként tar to t ták számon (Scirpo-Phragmitetum W. 
KOCH 1926 medioeuropaeum TX. 1941 schoenop-
lectetosum SOÓ 1957). A nyirádi állományok azon
ban nem vehetők ezzel azonosnak. Erre legjobb bi
zonyíték, ha a TÓTH L. (1960) által leírt, közel 
fekvő balatoni ál lományokkal hasonlítjuk össze 
őket. 

A balatoni ál lományokra ökológiai szempontból 
jellemző az, hogy 2—2,5 m mély vízben állnak, cö
nológiai szempontból pedig az, hogy a Schoenoplec
tus lacustris mellett elsősorban vízben úszó növé
nyek fordulnak elő, illetve a kísérők közül csak a 
nád az, amelyik nem vízben úszó. Ezzel szemben a 
nyirádi ál lományokat sekélyebb vízben találjuk, a 
kísérő növények között pedig a vízben úszók, •— 
bár előfordulnak — alárendelt szerepet játszanak. 
Ugyanakkor számos Magnocaricion elem jelentke
zik, a magas sásosokra és a nádasokra egyaránt jel
lemzők is szép számmal lépnek fel. A társulás faji 
összetétele meglehetősen heterogén, közöttük job
bára csak a Schoenoplectus tar t ja a kapcsolatot. 
Ezért a társulás rendszertani helyének megállapí
tása is nehéz. Végül is a Caricetum acutiformis-
ripariae-hoz osztottuk be, mivel ökológiailag ehhez 
áll közel, a víz mélysége is ennek felel meg. A faji 
összetétel alapján esetleg még szóbajöhető Carice
tum elatae-Ъа azért nem sorolható, mert a Schoe
noplectus ura l ta területek nem zsombékosak. Ily 
módon tehát a l e í r t s z u b a s s z o c i á c i ó t á t 
m e n e t k é n t t a r t h a t j u k s z á m o n a m a 

g a s s á s - t á r s u l á s o k é s a n á d a s k ö 
z ö t t , differenciális fajként pedig az Oenantha 
aquatica-t, Potamogeton lucens-t, Schoenoplectus 
lacustris-t jelöljük meg. (Vö. 3. táblázat.) 

Caricetum vulpinae SOÓ 1927 

Számos tó vizében gyakori. Ökológiailag szára
zabb helyeken találjuk, mint a Caricetum elatae-i, 
vagy más magassásosokat, bár előfordult aránylag 
mélyebb vízben is. Zsombékot nem képez, sok a 
nyíl tabb vízfolt benne, amelyekben számos vízben 
úszó növény és magasabb vízálláshoz szokott 
Phragmitetalia-îa] lép fel. Faji összetétele (külö
nösen, ha csak a Magnocaricion-ï a jókat vesszük fi
gyelembe) nagy hasonlóságot muta t más magassás
társulásokkal. A kísérők között azonban már akad
nak eltérések. Így helyileg jó megkülönböztető fa
jai a többi Magnocaricion-társulástól : Rorippa 
amphibia, Alisina plantago-aqualica, A. lanceola-
tum. (Vö. 4. táblázat.) 

Caricetum vesicariae ZÓLYOMI 1931 

Nyirádon szinte valamennyi tó vizében megta
lálható társulás. Rendszerint nem önállóan fordul 
elő, hanem a Carex elata által képezett zsombékok 
közötti semlyékekben húzódik meg és a Caricetum 
elatae-val együtt komplexet képez. Önállóan csak 
elvétve találjuk, de ilyenkor is számos olyan nö
vényfaj kerül a felvételekbe, amelyek inkább a 
zsombékosokban élnek. (1, Ь2 . sz. felvételt.) Nyár 
elején is 25—30 cm mély vízben található, később 
sem szárad ki teljesen. (Vö. 5. táblázat.) 

Molinietum coeruleae (ALLORGE 1922) 
W. KOCH 1926 

Területünkön tipikus állományait alig találjuk, 
úgyszólván csak asszociáción belüli egységei for
dulnak elő. Ezeket az alábbiakban részletesen tár
gyaljuk, mint a kékperjés láprét szubasszociációit, 
illetve facieseit. 

MOLINIETUM COERULEAE (ALLORGE 1922) 
W. KOCH 1926 CARICETOSUM PANICEAE 

W. KOCH 1926 CARICOSUM DAVALLIANAE 

A Nyirád—Sümeg országúttól nyugatra elhelyez
kedő lápvidék gyakori társulása. Hasonlóan a Jun-
cus subnodulosus és Sesleria uliginosa által urall 
társulásokhoz, Nyirádon ez sem bazifil síkláp, ha-
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nem a kiszáradó láprétek egyik szubasszociációjá
nak faciesét képezi. A Caricion davallianae-fajok 
többsége teljesen hiányzik, ennek az asszociáció
csoportnak KOVÁCS M. (1962) által feltüntetett 
karakterfajai közül csupán a J uncus subnodulosus, 
Carex davalliana, C. Hostiana, Sesleria uliginosa 
fordulnak elő. Ezek azonban megtalálhatók kiszá
radó lápréteken (Molinion coeruleae) is, mint azok 
faciès- vagy szubasszociációképző elemei. 

Ugyanakkor a Molinietum coeruleae caricetosum 
paniceae-ve megadott konstans vagy szubkonstans 
fajok közül számos megtalálható felvételeinkben: 
Ranunculus actis, Sanguisorba officialis, Succisa 
pratensis, Plantago lanceolata, Achillea asplenifo-
lia, Leontodon hispidus, Carex distans, C. panicea, 
ha ezek konstanciája nem is mindig éri el azt a 
mértéket, mint amelyet KOVÁCS M. felvételei mu
tatnak. Társulásunk ökológiailag is inkább a kiszá
radó láprétekhez áll közelebb, a bazifil síklápokhoz 
viszonyítva hiányzik a gazdag mohaszint és az ál
landó tocsogós állapot, több a nyílt, moha nélküli 
vízfolt. A lápokra jellemző tőzegesedést sem figyel
he tünk meg, társulásunk alat t inkább hordalék- és 
réti talajokat találunk. (Vö. 6. táblázat.) 

MOLINIETUM COERULEAE (ALLORGE 1922) 
W. KOCH 1926 JUNCETOSUM SUBNODULOSI 

(PIGN. 1954) SOÓ 1957 

A felvett állományok zömmel a Felsőnyirádi-er-
dőt határoló Szilonta-patak mellett vannak a pata
kot kísérő égerligetekhez közel. Nagyrészt környe
zetüknél mélyebben fekvő foltokban helyezkednek 
el. Előfordulási területük vizenyős. Ennek oka rész
ben a patak közelsége (emiatt magas a talajvíz ál
lása), részben a ré t re hajló domboldalon fekvő ré
tegforrások összefutó vizeinek állandó áztató ha
tása. 

A nyirádi szittyós láprétek nem Juncetum sub-
nodulosi állományok, mert a KOVÁCS M. által erre 
az asszociációra megjelölt (1962) asszociáció, illetve 
csoportkarakterfajok közül mindössze a J uncus 
subnodulosus, Carex hostiana és Sesleria uliginosa 
található itt, a többiek teljesen hiányzanak. Hiány
zik a közép-európai Juncetum subnodulosi-га jel
lemző Camptothecium trichoides moha is. Ugyan
akkor igen nagy számban képviseltek a Molinion 
coeruleae és Molinietalia fajok, főleg a magas kons-
tancia ér tékűek között. A Molinietum coeruleae-re 
jellemző karakterfajok közül kevesebb fordul 
ugyan elő, de mindegyikük, így a Cirsium rivulare, 
Veratrum album, Succisa pratensis, Molinia coeru-
lea, — sőt a WAGNER-től a Bécsi-medencében ka
rakterfajként értékelt Cirsium canum is •— nagy 
konstancia értékkel szerepel. (Vö. 7. táblázat.) 

Molinietum coeruleae (ALLORGE 1922) 
W. KOCH 1926 

A Kárász-tó szélén, a tó és a Nyirád—Sümeg or
szágút közötti „Sósrét"-en kiterjedt, nagy állomá
nyai vannak. Megtaláljuk a község és a felsőnyi-
rádi erdészház között elterülő, jórészt a „Sósrét "-
tel összefüggő, mélyebb fekvésű részen is. A Ba
kony utolsó nyúlványai itt érik el elterjedésük leg
nyugat ibb határát . Az alapkőzetül szolgáló mész
kőből fakadó vizek jórészt itt bukkannak a fel
színre és állandóan nedvesen tar t ják az a la t tuk el
terülő réteket. Valószínűleg ezzel magyarázható a 
láprétek nagy kiterjedése. Nyáron, szárazabb idő
járás esetén a láprétek is lényegesen szárazabbak 
s a — különben a bazifil síklápokra jellemző — 
tocsogós állapot megszűnik. 

A felvett ál lományokban a Caricion davallianae 
karakterfajai közül nagy konstanciaértékkel csupán 
a Sesleria uliginosa jelentkezik, megjelenése kon-
szociációképző. A többi karakterfaj (Orchis incar-
nata, Carex davalliana, C. hostiana) csupán I és II 
konstanciafokkal fordul elő. Sokkal gazdagabb a 
társulás Molinion coeruleae és Molinietalia elemek
ben. Ezek közül konstansnak vehetők: Potentilla 
erecta, Sanguisorba officinalis, Galium boréale, 
Taraxacum paludosum, szubkonstans ok: Carex 
flacca var. dinarica, C. distans. A Molinio-Juncetea 
fajok közül ál landóak: Ranunculus acris és Rhi-
nanthus minor, a kaszálóréti fajok közül pedig ki 
kell emelnünk a Centaurea jacea-í és Briza media-t, 
mint konstansokat. A nagyszámú kaszálóréti faj 
már társulásunk kiszáradó volta mellett bizonyít. 
Fel kell h ívnunk a figyelmet a Sieglingia decum-
bens-ve, amely felvételeinkben elég gyakori és a 
Nardo-Callunetea gyepek földrajzi közelségére utal. 
Ezt a fajt korábban mint a t ipikus erdeifenyvesek 
karakterfaját ta r to t ták számon (SOÓ—ZÓLYOMI 
1951), később azonban bebizonyosodott róla, hogy 
számos gyeptársulásban is megjelenik. A felsőnyi-
rádi gyepeknek is elég gyakori alkotóeleme, (Vö. 8. 
táblázat). 

Junco-Molinietum PRSG. 1951 typicum TX. 
et PRSG. 1951 

Kisebb foltokban fordul elő a Kárász-tó környé
kén. Az asszociáció két szubasszociáci ója közül ez 
a nedvesebb részén helyezkedik el. Tabelláris kiér
tékeléséhez elegendő felvételt készíteni nem volt 
módunk a társulás kis kiterjedése miatt . Állomá
nyunkban a KOVÁCS M. (1962) által leírt asszo
ciáció-karakterfajok közül nincs meg a Selinum 
carvifolia és Achillea ptarmica, a sorozat-karak
terfajok közül is több hiányzik. A fragmentum-
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szerű kis állományok faji összetétele különben tel
jesen megegyezik KOVÁCS M. Junco-Molinietum-
ának összetételével. A konstans fajok szinte kivétel 
nélkül megvannak. A hiányzó karakterfajok több
nyire a nyugat i határszélen elterjedt állományok 
jellemzői, hazai areájuk keleti i rányban már nem 
jutott el Nyirád környékére. 

Jímco-Molinietum PRSG. 1951 nardetosum 
strictae (JONAS 1933) 

KOVÁCS ap. SOÓ 1957 

A nyirádi TSZ-legelőn nagy kiterjedésű társulást 
alkot. A Junco-Molinietum typicum-nál lényegesen 
szárazabb termőhelyen fordul elő, magasabb, háta-
sabb fekvésben jelenik meg. Kialakulása azonban 
csak részben magyarázható a szárazabb adottsá
gokkal, erősen szerepet kap ebben a legeltetés 
okozta kul túrhatás . Valószínűleg ennek nyomán 
hatalmasodik el a Nárdus stricta és képez önálló 
szubasszociációt. 

Jel lemzőnek tar t juk a Nárdus nagyarányú tér
foglalását, valamint a nagyszámú savanyú és szá
raz állapotra jellemző faj megjelenését, legfonto
sabb a Calluna előfordulása. A Calluna vulgaris 
felvételi területünkön jellegzetes, sokszor hangya
bolyokkal teli csomókban helyezkedik el. A szub-
asszociáció lokális differenciális fajainak nagy szá
ma a Junco-Molinietum typicummal szemben: Pla-
tanthera bifolia, Carex ericetorum és Aira elegáns. 

Molinietum litoralis SZODFRIDT et TALLÖS 
associatio nova 

Az erdők kitermelése u tán felverődő növényzet 
tanulmányozása eléggé elhanyagolt területe a nö
vénytársulástannak. Ez annál meglepőbb, mer t e 
társulásoknak igen nagy a gyakorlati jelentősége. 
A másodlagos társulások ismerete alapján s ezek 
szukcessziós viszonyainak tisztázása révén ugyanis 
a beerdősítésre váró területek termőhelyi adottsá
gairól jó tájékoztatást kaphatunk, másrészt a fafaj
megválasztás sokkal biztosabb alapokon áll. 

Az erdő kitermelése elsősorban két i rányban hat 
a termőhelyre. Egyrészt a fényviszonyok változnak 
meg döntően. Ennek megfelelően az árnyéktűrők 
kiszelektálódnak és a fényt jobban bírók konkur-
renciájának esnek áldozatul. Másrészt a vízgazdál
kodási viszonyok változnak meg igen jelentős mér
tékben. Utóbbi érthető, mivel a fák sokkal több vi
zet párologtatnak el, mint a lágyszárúak. Emiatt 
azután minden vágásterületen számolnunk lehet 
pár éven keresztül a vízigényesebb fajok elszaporo
dásával, így az eredeti növénytársulás képe nagyon 
elmosódik, pontos megállapítása sokszor bizonyta

lanná válhat. Fentiek miat t szükségesnek érezzük, 
hogy a Felsőnyirádi-erdő igen nagykiterjedésű vá
gásnövényzetével is részletesebben foglalkozzunk, 
annál is inkább, mer t a vágásnövényzet eddigi fel
dolgozói zömmel csak a gyertyános-tölgyesek és 
bükkösök helyén felverődő másodlagos társulások
kal foglalkoztak. A tölgyesek vágásnövényzete ná
lunk még kevésbé ismert, az irodalom cönológiai 
elemzés nélkül említ különböző társulásokat (Vö. 
SOÓ 1964:194). A cseres-kocsányos tölgyesek u tán 
kialakuló vegetáció tanulmányozására pedig alig 
került sor. 

A nyirádi cseres-tölgyesekre (korábbi tanulmá
nyunkban Potentillo-Quercetum névvel í r tuk le 
őket, cönológiai hovatartozásuk azonban további 
tanulmányozást igényel. Hivatkozott t anulmányunk 
tabellái alapján SOÓ R. a nyirádi állományokat in
kább egy lokális asszociációnak tartja. Ennek az 
álláspontnak a helyességét további vizsgálatokkal 
kell tisztázni) jellemző, hogy faji összetételükben 
kettős vízgazdálkodási jelleget ismerhetünk fel. A 
lombkoronaszintben a szárazságtűrő Quercus cer-
ris mellett a talaj vízgazdálkodásával szemben ki
fejezetten igényesebb Quercus robur uralkodó. A 
cserjeszintben a szárazabb állapotra jellemző Cra
taegus monogyna, Prunus spinosa stb. mellett a 
vízigényes Frangula alnus, Betula puhescens, Sa
lix aurita is megjelenik. Méginkább felismerhető 
a kettős jelleg a gyepszintben, ahol a cseres-tölgye
sekre régóta jellemzőnek tartot t , szárazabb vízgaz
dálkodási igényűnek ismert fajokon (Potentüla alba 
Pulmonaria angustijolia, Aphodelus albus, Muscari 
botryoides) kívül számos lápréti elemet (Potentüla 
ereeta, Succisa pratensis, Jtmcus-íajok, Deschamp-
sia caespitosa) találunk. Ennek a körülménynek 
magyarázata a pseudoglejes talajok kettős vízgaz
dálkodási jellegében kereshető (SZODFRID—TAL-
LÓS 1964 a, 1964 b). 

Az új asszociáció uralkodó növénye a Molinia li
toralis. Ezért asszociációnk névadó fajául ezt a ha
zánkból nemrég közölt nagytermetű pázsitfüvet vá
lasztjuk. 

Az asszociáció egészében a következőképpen jel
lemezhető: Összetételében egyformán megtalál juk 
az erdei fajokat és a rétieket, főleg a k i száradóláp
rétekre jellemzőket. Az erdei fajok aránya az ere
deti társuláshoz (Potentillo-Quercetum) képest né
mileg visszaszorult, a láprétiek viszont előretörtek. 
Az erdeiek közül konstans, illetve szubkonstans fa
jok: Peucedanum cervaria, Betonica officinalis, Ca
rex pallescens, a láprétiek közül pedig Potentüla 
erecta, Succisa pratensis, Lychnis flos-cuculi. A tá r 
sulás önálló voltát éppen e kettős jelleg dinamikus 
egyensúlya támasztja alá, mely szép párhuzamban 
áll a termőhely (váltakozó vízgazdálkodás) kettős 
jellegével. Az egyensúly további bizonyítéka a tár -
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sulás nagyfokú vitalitása, állandósága, ökológiai 
spekt rumában az évelők döntő többsége (97,4% he-
mikryptophy ton). 

A faji összetételében jelentős részarányban sze
repelnek a tölgyesek fajai, mellet tük meg kell em
lítenünk az eredeti társulásra is jellemző nagyszámú 
Pino-Quercetalia fajt. A réti elemek közül elsősor
ban a sok kiszáradó láprét i és mocsárréti fajra hív
juk fel a figyelmet. A száraz, savanyú rétek jellem
zői is szép számban találhatók, kisebb mér tékű 
azonban a kaszálórétekre jellemző fajok térfogla
lása. 

A Molinietum litoralis karakterfaja inak állapí
tot tuk meg az i l l ir-norikumi Hypericum barba-
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Ein neues Ergebnis ist die Beschreibung der Carice
tum elatae (KERNER 1858) W. KOCH 1926 Phalaris 
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acutiformis-ripariae SOÓ (1927) 1930 schoenoplecte-
tosum lacustris SZODFRIDT et TALLÓS Subassozia
tion sowie die der Molinietum litoralis SZODFRIDT et 
TALLÓS Assoziation nova. 
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Subassoziation ist ein komplexes Umwandlungsstadium 
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elata verursachten austrocknenden obersten Teil der 
Bullen verbreitet sich Calamagrostis canescens, Carex 
elata bleibt nur an den Bültenseiten vorhanden. Im 
Sumpf zwischen den Bütten herrscht Carex vesicaria 
vor. Die clifferentialen Arten der Subassoziation sind: 
Peucedanum palustre, Calamagrostis canescens, Lemna 
minor. 
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schoenoplectetosum lacustris Subassoziation ist feuch
ter, die Tiefe des Wassers erreicht aber nur selten die 
Tiefe von 0,5 m. Die im Wasser schwimmenden Pflanzen 
spielen hier eine untergeordnete Rolle, es erscheinen 
aber zahlreiche Magnocaricion-Elemente. Die Arten
zusammensetzung der Gesellschaft ist heterogen. Ihre 
differentialen Arten sind: Oenanthe aquatica, Potamo-
geton lucens, Schoenoplectus lacustris. 

Die Molinietum litoralis Assoziation erscheint nach 
dem Abhieb der Zerreichen-Stieleichen-Wälder als 
eine Holzungsassoziation. Da sie sich am pseudogleien 
braunen Waldboden befindet, ist sie an wechselfeuch
ten Fundorten zu finden. 

Die Wechsel feuchten Fundorte sind auch an ihrer 
pflanzlichen Zusammensetzung erkennbar: xerophile 
und hygrophile, an stagnierenden nassen Plätzen vor
kommende Arten kommen hier nebeneinander vor. 
Ihre Charakter-Arten sind: Hypericum barbatum, Mo-
linia litoralis. Auf Grund der Aufnahmen der Arten 
Ophrys fuciflora und Spiranthes spiralis vom Széki-
Wald, der sich SW-lich vom Bakony-Gebirge entlang 
zieht,' sind diese auch zu den Charakterarten zu rech
nen. Ihre konstanten Arten sind: Potentilla erecta, Ga
lium verum, Succisa pratensis, Betonica officinalis und 
Molinia litoralis. Die neu beschriebene Pflanzenge
sellschaft wird in die, die Epilobietalia angustifolii Asso
ziation enthaltende Holzungsassoziation, und in dieser 
in die die basophile Holzungsvegetation enthaltende 
Atropion belladonnae Assoziationsgruppe eingeordnet. 
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STUDIES IN VEGETATION IN THE FELSÖ-NYIRÁD FOREST 

Authors publish the descriptions of high-sedgy, 
marshy, boggy and other meadow plant associations 
surveyed during vegetation studies carried out in the 
Felső-Nyirád forest (SW of Bakony Mts.). The descrip
tions are complemented with tables, and attention is 
drawn to those ecological factors which decisively 
influence the formation of the individual associations. 

The new results include descriptions of the following: 
Caricetum elatae (KERNER 1858) W. KOCH 1926 Pha-
laris arundinacea consociation, Caricetum alatae (KER
NER 1858) W. KOCH 1926 Carex hartmani consociation, 
Caricetum elatae (KERNER 1858) W. KOCH 1926 ca-
lamagrostetosum canescentis SZODFRIDT et TALLÖS 
subassociation, Caricetum acutiformis-ripariae SOÓ 
(1927) 1930 schoenoplectetosum lacustris SZODFRIDT et 
TALLÖS subassociation, Molinietum litoralis SZOD
FRIDT et TALLÔS association nova. 

Caricetum elatae calamagrostetosum canescentis sub-
association is a complex, transformation stage of a high-
sedgy association. On the top of the drying rush-bed 
brought into being by Carex elatae, Calamagrostis ca-
nescens becomes dominant and Carex elatae may sub
sist only on the sides of the tussocks. In the fen win
dows between the rush-beds Carex vesicaria is domine
ering. The differential species of the subassociation are 
Peucedanum palustre, Calamagrostis canescens, Lemna 
minor. 

The biotope of the subassociation Caricetum acutifor

mis-ripariae schoenoplectetosum lacustris is moister, 
still water-depth rarely reaches 0.5 metre. The floating 
plants in this case play but an inferior role, but si
multaneously several Magnocaricion elements appear. 
The species composition of the association is heteroge
neous. Its differential species are Oenanthe aquatica, 
Potamogeton lucens, Schoenoplectus lacustris. 

As forest cutting association the Molinietum litoralis 
appears after the cutting down of Turkey oak-robur 
forests. Because it is growing on a pseudogley brown 
forest soil, it is found on a double water-managed bio
tope (Wechselfeucht). 

The double water-management is also revealed in 
the composition of its plants: drought-resistant and 
water-loving, and species occurring in stagnant water 
biotopes may be found side by side. Characteristic spe
cies: Hypericum barbatum, Molinia litoralis, we have 
to also include into this list Ophrys fuciflora and Spi
ralis surveyed in the Széki-forest SW from the Bakony 
Mts. Its constant species are Potentilla erecta, Galium 
verum, Succia pratensis, Betonica officinalis, Molinia 
litoralis. The newly described plant association be
longs to the forest association of Epilobietalia angusti-
folii within this into the association group comprising 
basiphilic forest association of Atropion belladonnae. 
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