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a legfajgazdagabb 

365 napos vegetációs periódus, 

nagy hőösszeg 

vékony talajréteg 

nagy dekompozíciós ráták 

 

a stabilitást  és a rezilienciát 

részben a nagy diverzitás teszi 

lehetővé, amely utóbbit - 

feltehetően - a speciáció 

(jégkorszakok, izoláció) is 

fokozott 

Trópusi erdők (esőerdők) 





Trópusi szavanna: 

- hasonló hosszúságú száraz és nedves 

évszak 

- füves, fás 

- nagy diverzitás, jelentős produkció 





Sivatagok: 

 

- terofiták 

- meleg és hideg sivatagok 

- klíma, klímaváltozás, elsivatagosodás 

- növényi adaptáció, tolerancia 

 







Mediterrán: 

 

- minden földrészen előfordul 

- chapparal (bozótos), vagy keménylombú 

erdő 

- fontos a tűz szerepe - éghető anyag 

mennyisége 

- tüzek gyakorisága 

- a talaj víztartalma – téli csapadék 





Mérsékeltövi lombhullató erdők: 

- jelentős produkció 

- csapadék >500 mm 

- nyugalmi időszak (hideg) 

 





Mérsékeltövi füves területek 

 

puszta 

sztyepp, pampa, préri 

szezonális szárazság 

legel(tet)és (zavarás) 





Tajga: 

 

permafrost, biomonotónia 

lassú regenerálódás a jégkorszaki katasztrófából  

a fafajok jelenleg is „vándorolnak”, nem érték még 

el északi elterjedésük határát (a kontinentális 

jégmezők visszahúzódása után kezdődően) 





Tundra: 

- legkisebb produkció 

- rövid nyár 

- alacsony termetű növények 

 







A magassági övezetek helyzete a Föld É-D irányú metszetén 



A szárazföldi növénytársulások 

szerkezete 



A szerkezet és a növénytársulás definíciója 

Holisták, Clements, 

szuperorganizmus 

Redukcionisták, Gleason, 

egyedi tulajdonságok 

hangsúlyozása 



Fiziognómiai 

szerkezet 



Fiziognómiai szerkezet: Raunkiaer-féle életformák 



Életforma-típus Jellemzés 

Fanerofiton (Ph) 

„látható” 

Az áttelelő rügy 25 cm-nél magasabban van a talajfelszín fölött: fák 

és cserjék 

Kamefiton (Ch) 

„a felszínen” 

A hajtások vagy rügyek a talajfelszín fölött 20-25 cm-ig telelnek át: 

örökzöld és lombhullató félcserjék és lágyszárúak 

Hemikriptofiton (H) 

„félig rejtett” 

A rügyeket a talaj közelében találjuk, sokszor az avar alatt: évelő 

lágyszárúak , pázsitfüvek, tőlevélrózsás fajok 

Geo-(Kripto-)fiton (G, Kr) 

„földi, rejtett” 

A rügyek a talajfelszín alatt találhatók: (geo~) G: hagymás, rizómás 

fajok, (helo~) HH: mocsári növények, (hidro~) HH: víz alatt, 

mederfenéken áttelelők 

Terofiton (Th) 

„mag” 

A kedvezőtlen időszakot mag formájában vészelik át, egyévesek. 

Hemiterofiton (TH) Kétévesek, az első évben a hajtás, a másodikban a mag telel át. 

Epifiton (E) 

„a felületen” 

Nem az áttelelő szerv alapján, hanem speciális, fán lakó életmódjuk 

alapján külön csoport. 

Fiziognómiai szerkezet: Raunkiaer-féle életformák 

 



A fekete oszlopok az adott biom-

beli életforma spektrumot, a fehér 

oszlopok a világ flórájának 

(átlagos) összetételét mutatják. 

Életforma-spektrumok 

Fiziognómiai 

szerkezet 



Fiziognómiai szerkezet: vertikális szintezettség 

LAI: 

 

   ,  

 

ahol I0 a lombozat feletti fényintenzitás, 

I a lombozatban mért fényintenzitás, 

k az extinkciós koefficiens, 

LAI a két mérési szint közötti levélterület. 

 

LAIkeII 0/



Fiziognómiai szerkezet: vertikális szintezettség 



Fiziognómiai szerkezet: horizontális foltmintázat 



Fajszám-telítési görbék, minimum area 

A térbeli eloszlás típusának (pl. Poisson, 

normál, aggregált) hatása  

A mintavételi egység nagysága 

Fiziognómiai szerkezet: 

horizontális foltmintázat 



Szünbiológiai szerkezet 

Analitikus bélyegek: 
Borítás (dominancia:D): A faj függőleges vetülete / a minta (kvadrát) területe (%) 

 Relatív dominancia: A faj függőleges vetülete / az összes faj függ. 

 vetületének összege 

Egyedszám (abundancia: A): A faj egyedeinek a száma a kvadrátban 

Társulásképesség (szociabilitás: S): A faj egyedei mekkora csoportban nőnek (1: 

szálanként, 2: kis csoportokban, 3: foltokban, 4: összefüggő telepekben, 5: öf. zárt 

tömegben fordul elő) 

Életképesség (vitalitás: V): A faj mennyire képes végig vinni életciklusát 

 

 

Szintetikus bélyegek: 
Állandóság (konstancia: K): A fajnak a társulás állományaiban való %-os előfordulása 

Gyakoriság (frekvencia): A faj állományon belüli %-os előfordulása 

Preferencia: min. preferencia (társulásközömbös faj): a faj kb. minden társulásban 

előfordul, max. pref. csak egy társulásban 

Hűség (fidelitás): mennyire ragaszkodik az adott társuláshoz, annak karakterfaja-e 



Diverzitás (sokféleség):  

 

Shannon diverzitási index: 

 

   , 

ahol  pi az i-dik faj relatív 

gyakorisága,  

 

azaz: 

 

  

A Shannon diverzitáshoz 

tartozó egyenletesség: 

   

 

  , 

 

ahol S a fajok száma 

Szünbiológiai szerkezet 
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Hasonlósági (szimilraitási) indexek: 

Jaccard-index:  

 

Sorensen-index: 

 

c: a közös fajok száma, A és B a két 

összehasonlított közösség fajszáma 
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Asszociáltság-vizsgálat 

Koegzisztenciális 

szerkezetek vizsgálata 



Szünbiológiai szerkezet 

Rang-abundancia görbék 

nagy dominancia, kis egyenletesség: 

geometrikus eloszlás modell 

kis dominancia, nagy egyenletesség: 

~„broken stick” modell 

lognormál eloszlás modell 



• A fajösszetétel változása időben – temporális változások, 

szukcesszió: a teret a geometriai eloszlás szerint felosztó 

struktúrából (kevés faj, 1. év) a lognormál eloszláshoz közelebbi 

eloszlástípus (sokkal több faj, ezek közül sok hasonló borítással) 

felé történő elmozdulás 

• Clements: klimax társulás - a társulások váltják egymást (irány, 

stádiumok, önszerveződés, „szuperorganizmus” , természetes 

társulásokra jellemző) 

• Gleason : az esetlegesség és a véletlen események 

jelentőségének hangsúlyozása (a fajössszetétel kevésbé 

rögzített, sztochasztikus kapcsolatok, gyomtársulásokra jellemző) 

 

Primer (nincs propagulum) 

Szekunder (van propagulum) 

Progresszív („klimax” felé halad) 

Regresszív (degradáció) 

Autogén (élőlények (növényi interakciók) által vezérelt) 

Allogén (külső hatások, pl. diszturbancia által vezérelt) 

Szukcesszió 



Primer szukcessziós változások a Krakatau kitörése után 

Szukcesszió 

Pionír fajok 

Késői fajok 



Szekunder szukcesszió… általában valamilyen zavarás után indul. 

Szekunder (másodlagos) szukcesszió indul el egy szántó felhagyásával,  

egy erdő tarvágásával is.   

Talaj (humusz, N-tartalom, pH), propagulumok. 

 

Térben egymás mellett elhelyezkedő, különböző szukcessziós stádiumok (sok 

évtizedes, de esetleg csak néhány méteres különbség). 

- Környezeti tényezők grádiensei, Zavarás  (Grime rendszere) 

- Kompetíció (autogén, nem a stressz és nem a zavarás a meghatározó 

(Tillman) 

 



Szukcesszió 

„Shifting mosaic steady state”: A társuláson belüli átlagos összetétel 

változatlan, az egyes foltok eltérő szukcessziós stádiumban vannak 

(ciklikus szukcesszió). 



A szukcesszió mozgatórugói 

MacArthur-Wilson: r-K szelekciós stratégiák (pionír és késői fajok 

eltérő stratégiái,  kolonizáció-kompetíció trade-off, a környezet vagy 

előre jelezhetetlen vagy stabil) 

Connell-Slatyer: facilitáció, tolerancia és inhibíció  

Nobel-Slatyer: vitális attribútumok → ~ Gleason-i koncepció 

Grime: C-S-R strarégiák – a zavarás szerepe fontos (másodlagos 

szukcesszió) 

Tilman: „resource-ratio” – a kompetíció a meghatározó (primer 

szukcesszió) 



A szukcesszió mozgatórugói: vitális attribútumok 

Tulajdonság 
Korai 

szukcessziós 

növényfaj 

Késői 

szukcessziós 

növényfaj 

Magszórási képesség jó gyenge 

Hogyan hat a magvak csírázására 

a fény? 

a hőmérséklet ingadozása? 

a magas nitrát-tartalom? 

a távoli vörös fény? 

a magas CO2-koncentráció? 

 

 

serkenti 

serkenti 

serkenti 

gátolja 

gátolja 

 

nem serkenti 

nem serkenti 

nem serkenti 

nem gátolja 

nem gátolja 

Telítési fényintenzitás magas alacsony 

Fénykompenzációs pont magas alacsony 

Alacsony fényintenzitáson mutatott 

fotoszintetikus hatékonyság 
alacsony magas 

Fotoszintézis-ráta magas alacsony 

Légzési ráta magas alacsony 

Transzspirációs ráta magas alacsony 

Sztóma- és mezofillum-ellenállás alacsony magas 

Víztranszporttal szembeni ellenállás alacsony magas 

Helyreállás limitált forrásellátottság után gyors lassú 

Forráskihasználási ráta gyors lassú 

 



gyomok (r) 

fűfélék nem  

legelt gyepben 

fák (K) 

fűfélék enyhe 

gyepkezelés mellett 

felhagyott szántók (stressz és  

zavarás által csökkenetett kompetíció) 

A szukcesszió mozgatórugói: C-S-R stratégiák 



Az egyes stratégiák jelentősége 

szukcesszió lefolyásában sok és 

kevés kezdeti forrás esetén ( a 

körök nagysága a fitomasszával 

arányos, jelentősebb a kompetitív 

fajok szerepe forrásgazdag 

élőhelyen) → a jobb kompetítor pl. 

nagy levelű, gyorsan növő, gyökerei 

is intenzíven nőnek 

A szukcesszió mozgatórugói: C-S-R stratégiák 

Az egyes stratégiák 

dominanciája és a források 

szintje a zavarás óta eltelt idő 

függvényében. 



Jellemző Kompetitív Stressz-tolerátor Ruderális 

Életforma - - lágyszárú 

Hajtás-morfológia sűrű lombozat - Kis termet 

Élettartam - nagyon hosszú nagyon rövid 

Virágzás évente időnként évente 

Reproduktív érettség későn későn korán 

Reproduktív képesség kicsi kicsi nagy 

Áttelelő szerv rügy, mag levél, gyökér mag 

Növekedés gyors lassú gyors 

Avar sok, megmaradó kevés, megmaradó kevés, elbomló 

Herbivória mértéke változó kicsi gyakran nagy 

A szukcesszió mozgatórugói: C-S-R stratégiák 



A szukcesszió és diverzitás 

 



A csökkenés dinamikája az egyes fajok szaporodási 

rátáitól függ (a és c ábra). 

Nagy szaporodási rátájú fajok (c) részvétele esetén a 

fajszám gyorsabban „beáll” (d-n a diverzitás 

gyorsabban lecseng). 

A szukcesszió és diverzitás 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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A zavarás hatása a diverzitásra (IDH: közepes zavarási hipotézis): 

•gyakori zavarás → a késői fajok hiánya → kisebb diverzitás 

•nincs zavarás → a késő szukcessziós fajok kompetíciója erős → kisebb diverzitás 

A szukcesszió, zavarás és diverzitás 

 

(a) gyakori zavarás 

(b) közepes zavarás 

(c) ritka zavarás 



Irodalom, segédanyag 

Könyvek: 

• Kötelező: 

Tuba Zoltán, Szerdahelyi Tibor, Engloner Attila, Nagy János: Botanika 

III. 

 

• Ajánlott: 

M. Begon, C.R.Townsend, J.L. Harper (2009): Ecology from Individuals 

to Ecosystems. Blackwell Publishing. 

M.J. Crawley (ed.)(1986): Plant Ecology. Blackwell Scientific 

Publications. 

R.L. Smith and T.M. Smith (eds.) (2001): Ecology and Field Biology. 

Benjamin Cummings.  

 

Oktatási segédanyag: 

• Előadás anyaga: az intézeti honlapon 


