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Egy taxonómiailag jól feltárt régióban a flóra (a táji flórák) kutatása, a florisztika sok botanikusnak egyet 
jelent az adatszerzéssel, a taxonok előfordulási helyeinek feltárásával, az adatrendezéssel, adatbázisba 
szervezésével, listázásával. Az elterjedési adatok, a térbeli mintázatok ismeretére eddig főleg a klasszikus 
regionális növényföldrajz épített. Tankönyvi példa a flóra hierarchikus területi tagolása a fajok elterjedése ill. 
a flóraelemek jelenléti arányai alapján. Dolgozatomban olyan kérdésfeltevéseket, hipotéziseket tárgyalok, 
amelyek egy tágabb értelemben vett florisztika tudományához vezető utakat kínálnak bejárásra. Mindegyik 
kérdésfeltevés célzott, rendszeres flóra-adatgyűjtést igényel, mint ami a megismerés nélkülözhetetlen, de 
csak első lépése. 

 

Bevezetés 
 

A flóra lehető legjobb ismerete minden korban ”per se” elismert cél volt, már csak azért is, mert az a 
honismeret része, egyik kultúrállam sem engedhette/engedi meg magának, hogy erről lemondjon. Ezért is az 
élettudományokon belül a florisztika, (és hasonlóan a faunisztika) rendelkezik a legrégebbi hagyományokkal. 
Jellemző, hogy amikor a tudománytörténész Gombocz Endre korszakos művét (A Magyar botanika története, 
GOMBOCZ 1936) közreadja, szinte egyenlőségjelet tesz – erős túlzással – a diszciplína és a flórakutatás 
között, azzal, hogy könyvének „A magyar flóra kutatói” alcímet választja. Kezdetben a gazdag pannon flóra 
újdonságain volt a hangsúly, de az előkerült új taxonok leírásával párhuzamosan már korán megkezdődött az 
egyes tájak flórafeltárása is. A nagy herbáriumok kialakulásának korszakában a legtermészetesebb volt a 
terepi gyűjtőtevékenység új lokális adatainak leközlése. A számtalan egyéni gyűjtőút adatai esetenként 
megyeflórákban, majd táji flóraművekben koncentrálódnak. A legújabb időkben már különféle kollektív 
flórakutatási programok is megjelennek 

 

A flórakutató frusztrációja 
 

A florisztikai közlemény sajátos műfaj. Például ritkán bukkanunk benne hipotézisre (hasonlóan a leíró 
fitocönológiához és nem egyszer a taxonómiához). A dolgozat lényege az adatközlés, az értékelés többnyire 
azt taglalja, hogy az új leletek hogyan illenek be az eddigi képbe, hogyan módosítják azt. Kvantitatív 
értékeléshez egy-egy közlemény adatai általában nem alkalmasak, a közlőnek nem ez a célja. A hagyomá-
nyos florisztikai adatszerzés módszere, a „mintavétel” általában nem-véletlen. A kutatót a terepen gyakran a 
ritkább fajok fellelése vezeti, ezért ezek lelőhelyei a táji flóraművekben nem egyszer túlreprezentáltak, a 
közönségesebbeké viszont nem arányos gyakoriságukkal (megtörténhet, hogy le is maradnak a listából). A 
devasztált-degradált területeket a botanikus szívesen elkerüli, így az ubiquista fajok a feljegyzésekben 
gyakran alulreprezentáltak (HORVÁTH 1997). Ha a korai összegző munkákat, flóraműveket lapozgatjuk, az 
ilyen torzítások rendszerint kitűnnek. Az ismert adatok térbeli eloszlását nemcsak a természeti háttérválto-
zók eloszlása mozgatja, hanem egy pofon-egyszerű ok is: a városok (= egyetemek, tanult szakemberek) 
egyenlőtlen területi eloszlása (lásd alább. A korábbi táji flóraművekből ezek a torzítások jól kiolvashatók). 
Végül is: az ilyen dolgozat ma már nem felel meg a természettudomány bevett protokolljának, ezért aztán a 
puszta adatközlő szerző – bármilyen érdekesek is novum-jai – lemondhat arról, hogy valamelyik impakt fak-
toros újság befogadja. A következmények keserűek. Láttuk, elmaradnak az elvárt szcientometriai pontok. 
Ráadásul lesajnáló vélemények fogalmazódnak meg az ilyen témák korszerűtlenségéről biológus (sőt 
nemegyszer ökológus) körökben, ami természetesen bántja, sőt felháborítja azokat, akik természeti kincse-
ink feltárásán fáradoznak. Mindez persze frusztrációhoz vezet. A téma érzelmeket is megmozgató további 
kifejtését lásd: KIRÁLY 2006. 

Nézzük most a pozitívumokat. A 20. század végére, különösen az utolsó évtizedre a fiatal flórakutatók új 
nemzedéke nőtt fel. Eddig soha nem látott számban keresik fel az ország tájait és adataik nagy sokaságával, 
florisztikai meglepetések egész sorával bizonyítják, mennyire hibás az az állítás, hogy a hazai flóra feltárása 
befejezett tény. A közlemények számát jól jelzi az a négy új folyóirat (Kanitzia, alapítási éve 1993, Tilia 
1995, Kitaibelia 1996, Flora Pannonica 2003) amelyeket elsősorban az adatközlések részére alapítottak. 

KITAIBELIA XV. évf. 1–2. szám pp.: 13–23. Debrecen 2010 (2011) 
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Örvendetesen megszaporodott a szintézisek száma. Egy-egy táj florisztikai szintézise nagy feladat. A 
megfelelő taxonómiai jártasság megszerzése, a saját adattömeg mellett az igencsak elszórt, igen nagyszámú, 
sokszor apró közlemény összegyűjtése, figyelembevétele, csakúgy, mint a gyűjtemények kétes adatainak 
revíziója stb. nagyon időigényes. Ha még hozzávesszük a terepbejárás éveit, világossá válik, hogy az idő, 
amely az adatok megszerzésére ill. rendezésére szükséges, évekre, nemegyszer sok évre rúg (a Bükk hegység 
flórájának megírását megelőzően ez több, mint 15 évig tartott, VOJTKÓ 2001), így legalább egy vagy több 
nagyságrenddel meghaladja az adatszerzés kísérletes területeken szokásos időtartamát. Gondoljunk itt pl. a 
mezőgazdasági parcellakísérletek, vagy a különféle fiziológiai mérések, laboratóriumi hatásvizsgálatok 
időtartamára. Csak az utóbbi tíz évben öt nagy táji flóramű látott napvilágot és örömmel mondhatjuk, hogy 
ezek (VOJTKÓ 2001, BARINA 2004, CSIKY 2004, KIRÁLY 2004, NAGY 2007) egy új minőséget jelentenek a 
műfajban. Kitűnik belőlük szerzőik biztos taxonómiai tudása, judíciuma. Láthatóan elkerülik a mintavételi 
torzításokat, a pontosság az adatok lokalizációjában szembetűnő. Fitogeográfiai összegezéseik is sok 
novumot nyújtanak. Ezeket az eredményeket nem lehet túlbecsülni, hiszen a flóramű az az adatbázis, amely 
minden további rendszeres biotikai kiértékelés forrása lehet. Igen sajnálatos, hogy mindezt csupán a 
terepbotanikusok tartják számon, a hivatalos tudománypolitika, a szcientometria bűvkörén túl nem látó 
(néző) vezető biológusok az előrelépésről nem vesznek tudomást, az ilyen teljesítményt nem értékelik. 
Duplán nem, hiszen a szcientometria nem vesz tudomást könyvekről. 

A floristák, de a florisztika érdeke is ennek az áldatlan állapotnak a leküzdése. Annál inkább, mivel a 
kívülről jött kritika néha bizony jogos, ezért igazságtartalmát mérlegre kell tenni.  

 

Florisztika, biotika 
 

A kezdetek. A botanikát illetően a növényföldrajz (florisztikai növényföldrajz) hazánkban, csakúgy, mint 
Közép-Európában nagy múltat mondhat magáénak. Borbás Vincétől kezdődően nemzedékek sokáig preferált 
klasszikus feladata előbb a pannóniai flóratartomány önállóságának, kritériumainak dokumentálása a közép-
európai flóraterületen belül majd további tagolása flóravidékekre, flórajárásokra. Ehhez persze ismerni kellett 
legalábbis a flóra „vezérnövényeinek” országon belüli elterjedését. Ezt szolgálta a múlt század negyvenes 
éveiben a Debreceni Iskola vállalkozása: pannóniai, kárpáti fajaink, boreális reliktumaink addig pontosan 
lokalizált adatainak közzététele. (Azóta is készültek-készülnek növényföldrajzi, taxonómiai, sőt cönológiai 
célból az országra kiterjedő ponttérképek, mindezekre azonban az esetlegesség jellemző.) A növényföldrajzi-
területi tagolás elvei még ma sem teljesen tisztázottak. Eredetileg az alapul vett szempontok tiszták: a 
flóraelemek eloszlása, az uralkodó áreatípusok, az endemizmusok, a reliktumok (SOÓ 1940). Később az elvek 
fellazultak. Soó Rezső 1961-ben közzétett „flóratérképe” szöveges indoklásában legalább annyira alapoz a 
vegetációra, mint a flórára. Árulkodó már a dolgozat címe is: Magyarország florisztikai-geobotanikai 
besorolása. Azóta is gyakori megoldás, hogy a florisztikai egységeket nem egyetlen elv, hanem vegyes 
szempontok szerint határozzák meg (vö. Kárpáti Zoltán dolgozatai). Növényföldrajzi kulcsfajok jelenléte 
(hiánya) általában a kritériumok között szerepel, de nem elterjedési határuk. Különösen dunántúli tájak 
esetén érhető tetten: erősen támaszkodnak egyes növénytársulások jelenlétére, elterjedtségére vagy éppen 
hiányára, gyakran az uralkodó vegetációmozaikra, sőt olykor még a tájra jellegzetes mezőgazdasági kultúrák 
kiterjedtségére vagy hiányára is. (Az így kijelölt területre nemegyszer szívesen használnánk a vegetáció-táj 
fogalmát, v.ö. MOLNÁR et al. 2008). Követendő ellenpélda is akad, ugyancsak a Dunántúlról. JÁVORKA 
(1940) pl. néhány „vezető dunántúli flóraelem” elterjedési peremére alapozza a flórahatár megvonását. 
Ugyancsak a Dunántúl keleti határát két faj áreahatárában véli megtalálni HORVÁT (1943). A szubjektivitás 
csökkenthető lenne, ha tisztán florisztikai kritériumokat használnánk, pl. egybeeső flórahatárokra építenénk a 
florisztikai körzetbeosztást. Mai példát hozva, mintaszerűen eleget tesz az ilyen kívánalomnak a Börzsöny-
hegység felosztása florisztikai körzetekre NAGY (2007).  

A hazai flóra biogeográfiai elemzésére az áreageográfia keretében került sor. Az áreageográfia az a 
stúdium, amely az egyes fajok elterjedését vizsgálja teljes előfordulási területükön, megjelölve azt a flórát, 
amelyhez a szóban forgó faj elsődlegesen köthető.  

A hazai flóra elemeire (azaz a flóraelemekre) először Soó Rezső ad rövid rátekintést (SOÓ 1933), majd a 
vonatkozó flóraművek alaposabb áttanulmányozása után Máthé Imre listázza a hazai fajokat megadva beso-
rolásukat is és az egyes flóraelemek arányait (MÁTHÉ 1940, 1941). Az áreageográfia nálunk önálló kutatási 
területté nem vált (szerencsénkre Európa más országaiban igen), ez megkövetelte volna az újabb és újabb, 
egyre részletesebb flóraművek, a taxonómiai monográfiák adatainak célzott, folyamatos nyomonkövetését. A 
fajok flóraelem-minősítését a századfordulón gyorsan fejlődő fitocönológia hasznosította; a társulástani 
táblázatoknak hamarosan „elvárt” függelékévé vált a relatív gyakoriságokat grafikusan megjelenítő 
„flóraelem-spektrum”, amely tájékoztatást nyújtott-nyújt a társulás növényföldrajzi karakteréről.  
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Mindez azonban a múlt. A hazai leíró florisztikai növényföldrajz több évtizede lezártnak tekinthető. 
Abban a léptékben, azokkal a módszerekkel, amiket alkalmazott, azokkal a kérdésfeltevésekkel tovább nem 
fejlődhetett.  

A florisztikának, a faunisztikának (együttesen: a biotikának) reneszánszát napjainkban nagy mértékben a 
biodiverzitás feltárásának, védelmének a társadalom által is elismert céljai váltották ki. A védett területek 
kijelöléséhez nálunk is a florisztika, faunisztika szolgáltatják a legtöbb adatot. A biotika célja legegyszerűbb 
esetben egy adott térrészben az ott élő állatok, növények, általánosságban a bióta összeírása, listázása A 
fajszám, a fajlista a legősibb, a legtermészetesebb jellemzője a biológiai sokféleségnek. A fajszámon túl 
jelentősége van a taxonómiai identitásnak is. Két flóralista összehasonlításakor olykor sokatmondó a 
különbözőséget jelentő fajok megnevezése is. Emiatt nagyobb az értéke egy fajlistának, mint a puszta 
fajszámnak. Magyarország teljes területét tekintve eléggé teljes élőlény-taxonlistákat tudunk összeállítani 
(bár az élőlénycsoportok ismertsége meglehetősen különböző). Az országon belüli területi eloszlásról, egyes 
tájak faunájáról, flórájáról már jóval kevesebbet tudunk, nem is beszélve a tájon belüli eloszlásról. Ezért a 
biotika a taxon-számon túl vizsgálja még a növény- vagy az állatfajok területen belüli eloszlását is. A 
biológiai sokféleség térbeli eloszlása igen egyenlőtlen. Közismert a biodiverzitás csökkenése az északi 
féltekén a szélességi övek szerint a sarkok felé. Egyáltalán: ha vizsgálati léptékünk durva, úgy nagy 
különbségek léphetnek fel egy egységnyi terület fajszámában. Nemegyszer azonos övben, régióban – 
különféle okokból is – tekintélyes variabilitás léphet fel. Erre példa a gerinces állatok, különösen a ritkább 
fajok elterjedése hazánkban. Vizsgálat alá vetve 131 veszélyeztetett gerinces állat elterjedési adatait, és 
fajszámukat (20 × 20 km-es kiterjedésű) kvadrátokra összegezve azt találták (SÓLYMOS 2008), hogy akár 
nyolcszoros különbségek is felléphetnek az országban.  

Mindazonáltal nem tagadható, hogy a mai florisztikai (és hasonlóan: faunisztikai) munkákból 
nemegyszer kitűnik a koncepció-hiány. Ez a bántó tény motiválta azt a vitaülést (vö. DÉVAI et al. 2004) 
amelyet zoológusaink még 2004-ben rendeztek, feltéve a kérdést: operativizálható-e a faunisztika? Gallé 
László volt az, aki mesteri diagnózist nyújtott a faunisztikai adatok értékelésének alacsony hatékonyságáról, 
megjelölte az inoperativitás okait rámutatva néhány legfontosabb teendőre, körüljárva egy modern biotika 
hatáskörzeteit. Tanulmányomban magam is figyelembe veszem Gallé szempontjait, kiegészítve azokat 
továbbiakkal. El kell fogadni, hogy a puszta adatközlés nem feltétlenül végcél, ugyanakkor alkalmas 
adathalmaz izgalmas kutatások alapja lehet. A flóra térbeli mintázata kezdettől vizsgálat tárgya, ma is az: új 
perspektívát nyújtó elméletek, módszerek, újszerű hipotézisek jelentkeznek, amelyek az „új” biotikának új 
utakat kínálnak bejárásra. Alábbiakban néhány ilyenre hívjuk fel a figyelmet. Ne feledjük, a flórakutatók az 
elmúlt évszázad ötvenes éveiben is meghallották az akkor jelentkező „új tudomány” ígéretét.  

Elöljáróban néhány legszükségesebb fogalomra hívjuk fel a figyelmet. Ezek, a hozzájuk kapcsolódó 
elmélettel, módszertannal nem hiányozhatnak a modern florista eszköztárából.  

Az irodalomban gyakran felbukkanó fogalom az alfa- és gamma-diverzitás, amelyeket általában a 
fajszámmal fejezünk ki. (A fajgazdagság becslése a biodiverzitás-tan fontos részterülete, amiről jó képet 
nyújt pl. LEITNER - TURNER 2001). Az alfa-diverzitás az a fajszám, amely egy adott táj egy homogén 
foltjának rögzített méretű kisebb területén előfordul. Nagyobb tér, ismétlődő tájrészletek összesített fajszáma 
pedig a gamma-diverzitás. Ha összegezzük azokat a fajcseréket, amelyek a kis mintaterületeken 
bekövetkeznek, a béta-diverzitáshoz jutunk.  

A biotika szilárd alapját képezik a fajszám-terület összefüggésére vonatkozó függvények. Belátható, 
hogy egy adott térrészen élő fajok száma függ a terület méretétől. Még a növénytársulástan kialakulásának 
hőskorában, a huszadik század elején dolgoztak ki függvényeket, közöttük nagyon szofisztikáltakat is. 
Eleinte lineáris kapcsolatot véltek területméret és fajszám között, de kiderült, hogy ez téves elképzelés. 
Elfogadottabb Arrhenius függvénye, itt a kapcsolat log-log skálán lineáris (MIHÓK et al. 2007). Léteznek 
valószínűségi alapra épülő függvények is, mint pl. Kylin függvénye. Az alkalmazandó függvények aszerint is 
különböznek, hogy a vizsgált terület viszonylag homogén, azaz kevés új növénytársulás lép be a 
mintaterületre a terület növelésével, avagy ilyen tekintetben heterogén. Ami itt fontos: a görbék tájékoztatást 
adnak arról, hogy mekkora lehet a fajszám a teljes területen (gamma-diverzitás).  

Dinamikus jelenségek kezelésében (lásd pl. alább, „A fajkészlet-hipotézis” fejezetben) hasznos lehet a 
szigetbiogeográfia elmélete, amely a szigeteken zajló megtelepedési (kolonizációs) és kihalási (extinkciós) 
folyamatokkal és azok egyensúlyával foglalkozik (MACARTHUR -WILSON 1967). Az elmélet alkalmazható 
szárazföldi élőhely-szigetekre is, ilyenek nem ritkák a növénytakaróban. A megtelepedő fajok állandó forrása 
a kontinens, szárazföldön a kis élőhelyszigeteket körülvevő, attól eltérő terjedelmes élőhely folt. Az elmélet 
az össz-fajszám ismeretében képes formulázni a megtelepedési rátát és a kihalási rátát és ezek ismeretében 
megbecsülni az egyensúlyi fajszámot. Ez utóbbi érték függ a sziget (élőhely-sziget) területétől és a 
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fajforrástól („kontinenstől”) mérhető távolságtól, amit a terepbotanikus könnyen meghatározhat. Az 
egyensúlyi fajszám függése a sziget területméretétől az előző bekezdésben említett függvényekkel könnyen 
leírható (KISDI – OBORNY 2007).  

 

Flórahasonlóság. Flóratagolás a teljes fajkészlet alapján 
 

Flórák kvantitatív összevetésére nagyszámú példa ismeretes, és ugyanilyen nagy a kidolgozott módszerek 
változatossága is. Növénytársulások fajkészletének („társulás-flóráknak”) összehasonlítása korai szükségként 
merült fel a fitocönológiában, a társulástani egységek objektívabb meghatározására. Talán kevésbé ismert, 
hogy a biogeográfiában is korán gyökeret vertek a kvantitatív eljárások (ezt jól jelzi hogy a kvantitatív 
biogeográfiáról már majd harminc éve összegző cikk jelent meg, l. CROVELLO 1981). Folyamatos az igény pl. 
távoli flórák kompozíciójának összehasonlítására is, a rokonsági viszonyok felderítésére, vagy pl. újabban 
urbán flórák összevetésére.  

A növényföldrajzba (hasonlóan a földrajzhoz) mélyen beivódott és szinte minden léptékben érvényre jut 
a teret felosztó-tagoló-osztályozó szemlélet. Régiók, tájak florisztikai egységei, körzetei keretet adnak 
egyrészt az érintett terület saját flórakarakterének (ami a táj geológiai, geomorfológiai felépítéséből, 
mezoklímájából következik vagy inkább a múltból következett). Másrészt kifejezik a szomszédos területek 
flórájának hatását is. 

A flórák régión (tájon) belüli tagolása, mezorégiók (kistájak) kimutatása minden korszakban vonzó 
kérdése volt a geobotanikusoknak. Nem célunk itt a nemzetközi irodalom áttekintése. Csupán a mintaszerű 
svájci példára hivatkozunk. Az ország csaknem 600 térképezési egységének flóráját hasonlóságuk alapján 
sokváltozós analíziseknek vetették alá (különféle adat-szükítéseket is végrehajtva), így jelölték ki az ország 
florisztikai régióit (WOHLGEMUTH, http://www.wsl.ch/land/products/webflora/floramodul1-de.html).  

Idehaza, még a kvantitatív módszerek elterjedése előtt itt-ott találkozhattunk a flóra többé mint kevésbé 
szubjektív, kevés fajra alapozott területi tagolásával. Az első objektív, sokváltozós módszerekkel végzett 
hazai vizsgálat (a Gerecse-hegység flórájának tagolása) Barina Zoltán nevéhez fűzódik (BARINA 2008). 
Felismerve a megbízható (taxonómiailag korrekt, elterjedésileg pontosan lokalizált) továbbá területileg 
lehetőleg egyenletesen megoszló florisztikai adatok értékét, a hegység florisztikai tagolódását a fajkészlet 
alapján elemezte. Különböző élhosszúságú kvadrátokból felépülő hálórendszerekben (UTM-rendszer) 
sokváltozós módszerekkel vizsgálta a fajok eloszlását, különféle adathalmazokon (fajszükítések, 
adattranszformációk). Az ordináció eredményei alapján a florisztikai rokonságok a valós térben ábrázolva is 
megjeleníthetők. Az ilyen megoldások már hipotézisek megerősítésére vagy megcáfolására, ill. korábbi 
feltevések elvetésére, önálló florisztikai egységek felismerésére is alkalmasak, mint azt Barina Zoltán 
megmutatta. Végül is ezen az úton is eljuthatunk –igaz, fáradságos munkával- flórahatárok megvonásához, 
ami azonban biztosabb lábakon áll, mintha azt néhány faj lokális elterjedésének határa alapján tettük volna. 
Megjegyezzük még, hogy a fentiekhez hasonló tagoló-csoportosító feladatokhoz gazdag módszertant nyújt 
PODANI 1997). 

 

Flóragrádiensek 
 

A florisztikai grádiens, flóragrádiens szavak gyakran felbukkannak az irodalomban, nemegyszer eltérő 
jelentésben. Flóragrádiensek a tér több léptékében létrejönnek. Alkalmazzák a növényzet durvább léptékben 
megjelenő, ővszerű egymásra következésének megjelölésére. A földfelszín valamilyen fizikai jellemzőjének: 
a földrajzi szélességnek, a tengerszintfeletti magasságnak, vagy éppen az ariditásnak, szalinitásnak stb. 
változása a fajszám folyamatos és sokszor drasztikus megváltozását okozza, ezek a nem-random 
mintázatokat mutató földrajzi grádiensek (BROWN 1988). A geográfiai grádiensek mélyrehatóak, mivel 
többnyire nemcsak a flórát, hanem a teljes biótát érintik, így a szó szoros értelmében a biodiverzitást.  

Főleg hegyvidékeken egykor frekventált kutatási téma a magassággal létrejött, egy-egy faj 
gyakoriságának növekedésében, majd azt követő csökkenésében, illetőleg az ilyen fajok egymásutániságában 
megnyilvánuló grádiensszerű eloszlás vizsgálata (a jelenségre alapul az ökológiából ismert grádiens-analízis 
metodológiája).  
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Másfelől finom léptékben is létrejön a fajkészlet grádiensszerű megoszlása, pl. zonációs jelenségeknél, 
illeve ökotónokban (ennek társulástani kifejeződése a cönotón).  

Gyakori chorológiai-biogeográfiai jelenség, amikor a fajok egymást követő „hullámokban” 
direkcionálisan ritkulnak (másfelől nézve sűrűsödnek) a térben. Az ilyen, finomabb léptékben fellépő 
grádiens nem az összfajszám megváltozásában, hanem a valamiképp (pl. a közös eredetben) összetartozó 
fajok számának fokozatos csökkenésében (növekedésében) nyilvánul meg. A Kárpát-medence különösen 
alkalmas helyszín ilyenfajta grádiensek kutatására. 

Áreahatárok sűrűsödésének interpretálására máig ható, klasszikus példa Zólyomi Bálint dolgozata a 
közép-dunai flóraválasztóról (ZÓLYOMI 1942). Az ebben közölt elmélet a hazai növényföldrajz egyik pillére. 
Nem statisztikai módszerekkel de annál nagyobb intuícióval, áreageográfiai tudással mutatta ki hogy az 
említett terület (a Duna-kanyar környéke) egy flóratörténeti forró pont (sáv), ahol délnyugat felől nagyszámú 
középeurópai, szubmediterrán, atlantikus stb., északkelet felől pedig kontinentális, mőziai, dácikus faj lokális 
elterjedési határa találkozik, és a két, ellenkező irányú, több száz faj által létrehozott mindkét grádiens 
meredekké válik: a területegységre eső áreahatárok sűrűsödnek. Egyébként az 1942. évi ismeretekkel 
összevetve a mai kép – köszönhetően a nagyszámú új adatnak – jóval gazdagabb (CSIKY 2004, SRAMKÓ 
2004). Az utóbbi dolgozat azonban nem a grádienseket, hanem az érintett fajok feltételezett eredetét, 
jelenlétük háttér-tényezőit elemzi. Arra is nyújt példát, hogy az elterjedési mintázatok és főleg azok 
összecsengése a migrációs útvonalak felderítése felé vezethet. Különösen igaz ez ma, amikor az ilyen 
dinamikus áreageográfiai hipotéziseket már a fajok elterjedéstörténetének vizsgálatára alkalmas genetikai 
markerekkel ellenőrizhetjük (VARGA 2010).  

A Zólyomi Bálint által kitaposott utat Barina Zoltán szélesítette tovább. Ő a Dunántúli-középhegység 
vonulatának hossztengelye mentén a flórát mintegy kettévágva, nyugati és keleti félre elkülönítve vizsgálja. 
A terület nyugati fele alatt a Keszthelyi-hegységtől a Gerecséig húzódó hegység Kisalföld és Dunántúl felé 
eső területeit, keleti alatt ugyanannak a Mezőföld felé eső részét érti. E két flórában „a fajok áreáját egymásra 
vetítve délnyugatról északkelet felé tartó grádiens mutatható ki az áreák különböző mértékű északkeleti 
irányba való húzódása alapján”. Az előző grádienst elsősorban (szub)atlantikus, középeurópai, főleg erdei 
fajok áreái szolgáltatják, míg az utóbbit gyakran a xerotherm szubmediterrán elemeké, mint ezt a közölt 
ponttérképek is mutatják. Az utóbbi grádiens jóval tovább, a Dél-Börzsönyig és a Naszályig, de még tovább 
is nyomon követhető (BARINA 2004). 

Mindezen megállapítás a fajok lokális mintázatain alapul (nem is alapulhat máson) és egyetérthetünk 
Barinával, hogy különböző makro-áreájú fajok is kialakíthatnak hasonló lokális mintázatokat. Másrészt, 
teljes elterjedéséből nem következtethetünk a lokális áreára. Nem hallgathatjuk el, hogy említett szerzők által 
összegyűjtött tényanyag „tálcán kínálja” a kvantitatív kiértékelést. 

Ismeretes néhány további hazai esettanulmány is. A Duna-Tisza köze jó példáit szolgáltatja áreák 
fokozatos fellazulásának. Első dolgozatunkban (FEKETE et al. 1999) kimutattuk, hogy a Duna-Tisza köze 
hazai szakasza erdőssztyepp vegetációjában az erdei fajok túlnyomó többsége grádiens-szerű eloszlás követ, 
a régió belseje felé jelenlétük ritkul, majd elmarad. Ez jól magyarázható az abiotikus tényezők fokozatos 
változásával (ÉNy-DK irányú fokozatosság a homok rétegvastagságának növekedésében, a homokban 
található kolloidfrakció mennyiségének csökkenése, a szemiariditási index értékének növekedése). Az erdei 
flórának csak egy kis töredéke – cönológiailag mind tág kötődésű növény – mutat egyenletes elterjedést a 
régióban. Elemeztük a régió xerotherm gyepfajainak (az egyszerűség kedvéért: sztyeppfajainak) elterjedését 
is (FEKETE et al. 2008). Csakúgy, mint az erdeiek, a sztyeppfajok lokális elterjedésének hasonlósága alapján 
is csoportok különböztethetők meg. Nem várt eredmény, hogy számos sztyeppfaj elterjedési mintázatában 
hasonló tendenciák (elsősorban: a déli irányba mutató ritkulás) mutathatók ki. Fordított kép (délre 
koncentrálódó, észak felé híguló adatfelhő) a régió sztyeppfajainál alig alakul ki. A sztyeppfajoknak ezen 
térbeli viselkedésére az abiotikus tényezők eloszlása már nem ad értelmes magyarázatot. Igaz, vannak olyan 
xerotherm fajok, amelyeknél grádiens-szerű eloszlás nem mutatható ki, ezek nem is valódi sztyepp-elemek, 
hanem az edafikus félsivatagot képviselő homokpusztáink fajai. Jelenlétüket a szélsőséges vízgazdálkodású 
durva homok határozza meg, így ez az edafikus hatás felülírja a klímaelemek területi eloszlásának hatását. 
Közben kiderült, hogy léteznek torzító tényezők, olyanok, amelyek figyelembe veendők a ponttérképek 
értékelésénél. Ugyanis eltérő fajoknál is konzekvensen feltűnnek hasonló mintázatú elterjedési 
diszkontinuitások, adathiányos szakaszok. Ez részben a megfigyelők relatív hiányának tudható be, részben 
valódi adathiánynak, pontosabban a terület használatbavétele miatt mára már eltűnt természetes 
növényzetnek. Ezzel ellenkező jelenség az adatkoncentrálódás, adatbőség, pl. ott, ahol szerencsés 
körülmények miatt a természetes növényzet nagyobb szakaszon megőrződött. Adatbőséghez vezet a 
megfigyelők bősége is, pl. Budapesthez közeli területeken. Ezért kellett normalizációs eljárást alkalmazni, 
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olyat, amely figyelembe veszi az eltérő kutatói jelenlétet. Ezt követte egy, rácshálózatra alapozott 
interpolációs eljárás. Egy harmadik tanulmányban aztán az erdei és sztyeppfajok együttes elemzésére került 
sor (FEKETE et al. 2010). Kimondhattuk: a terület déli részén összefüggő sztyeppzóna nem mutatható ki és 
ennek megfelelően chorológiai szimmetria sem, hiszen az erdőssztyepp két komponense közül csak az egyik 
alakul ki: az észak felől szegélyező zárt erdőzóna, dél felől a másik, a sztyeppzóna, mint mondtuk, hiányzik. 
Hogy a régió északi felében nemcsak az erdei fajok, de a sztyeppfajok is sokasodnak, az legalább is részben a 
Középhegységet képviselő, a síkságot szegélyező dombvidék hatásának, mint faj-forrásnak tulajdonítható.  

Hisszük: a chorológiai grádiensek tanulmányozásának haszna túlmutat önmagán. Még akkor is, ha a 
Duna-Tisza közi vegetációmozaik egyes elemei már eltűntek vagy átalakultak, a módszer, a pannóniai 
erdőssztyepp zóna fajainak térbeli eloszlás-vizsgálata (még ha „maradék” áreákról is van csak szó) alkalmas 
eszköz arra, hogy a zóna inhomogenitásáról, a szomszédos területek általi befolyásoltságról képet kapjunk. 
Egy mezőgazdasággal erősen hasznosított tájban az egykori vegetáció-zónákról csak a flóra-adatok 
statisztikai elemzése tud újat mondani. 

Előnyt jelent, ha ismerjük a centrumot, ahonnan a kérdéses flóra kisugározhat. A fajgazdagság forrásától 
számított távolság és a hozzá tartozó fajszám korrelációja felhasználható a grádiens létének bizonyítására. A 
Mezőföld löszvidékén így mutattak ki erdei és erdőssztyepp fajoknak a Dunántúli-dombvidékhez illetve a 
Dunántúli-középhegységhez, mint „forráshoz” köthető, onnan induló, nyugat-keleti irányú sűrűség-
grádienseit (HORVÁTH 2002). Ez a vizsgálat egyébként az első hazai példa a jelenség kvantitatív értékelésére.  

A grádiensek szerepe a növényföldrajzi területbeosztás kapcsán is megnyilvánul. A Soproni-hegységi 
flóra területi tagolása során Király Gergely úgy találja, hogy markáns határvonal helyett „florisztikai 
lépcsők” vagy flóragrádiensek azok a sávok, amelyeken belül a mintázat-határ, két flóra elválása végbemegy 
(KIRÁLY 2004). Hasonlóan ÉNy-Dunántúlon, a Kisalföld nyugati peremén (a főleg a Répce-síkon) kialakult 
erdők növényeinek előfordulási ponttérképei alapján kimondják, hogy éles flórahatár helyett egy 2-3 km 
széles sáv tekinthető lokális flóraválasztónak. Az igényesebb erdei fajok nyugat felől a sáv vonalában 
sűrűsödnek, majd a Kisalföld felé fokozatosan elhalkulnak (KIRÁLY A. – KIRÁLY G. 2008).  

 

Flóradinamika 
 

Amíg az előzőekben a flóra statikus ismérveire építettünk, addig az alábbi két fejezetben a flóra rövid 
időtávú dinamikus tulajdonságai kerülnek előtérbe. 

 

Flóramigráció: adventívek 
 

A nagy kérdéskört csak néhány megjegyzés erejéig érintjük. Új és újabb adventívek beérkezésének, 
megtelepedésének észlelése több floristát is motiváló hálás téma. A megtelepedés társulástani 
következményekkel (kompozíciós változások, degradációs folyamatok) járhat, de ugyanígy releváns 
kérdések tehetők fel a biotika oldaláról is (flóragazdagodás, szegényedés és időbeliségük). A migráció 
sebességéről ma már hiába faggatjuk a természetes flóra fajait, nem így az adventív flórát. Bármilyen jó, 
sokszempontú feldolgozások jelennek meg tájidegen özönnövényeinkről, terjedésük sebességéről, netán 
időnkénti megtorpanásáról, gócairól, a megtelepedés együttes időbeni-térbeni adatainak megjelenítéséről 
éppen ma, a tömeges adventív-inváziók korában kevés használható új adatra, pontos feljegyzésre bukkanunk. 
Pedig Priszter Szaniszló korán jó példákkal jár elő (PRISZTER 1960), amikor megszerkeszti az Orobanche 
cumana, az Ambrosia artemisiifolia, a Xanthium spinosum, az Amaranthus chlorostachys megtelepedési-
terjedési térképeit. A terepi megfigyelések adott esetben retrospektív munkával, herbáriumi példányok 
adataival jól kiegészíthetők. Jó példa erre a kelet-ázsiai származású, hozzánk dísznövényként betelepített 
növény, a Humulus japonicus, amely később meghonosodott és invazívvá vált. A herbáriumi és irodalmi 
adatok ezesetben lehetővé tették, hogy a növény elterjedési ütemét kvantitative is kifejezzék ( BALOGH – 
DANCZA 2007).  

Az invazív fajok elterjedésének térképezésére a Magyar Flóra Térképezése Programon (lásd utolsó 
fejezet) belül projektet indítottak. A 44 faj – jórészt neofitonok – elterjedési térképe közül néhányat (habár 
nem végleges állapotban) BALOGH et al. 2008 be is mutatott. Ezek és a többi térkép egyfajta null-állapotot 
képviselhetnek, amelyből az adventívek szétterjedése levezethető lesz.  
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A megtelepedés-elterjedés dokumentálásában egyébként a zoológia megelózi a botanikát -elég ha csak a 
gyapottok bagolylepkére, inváziójának mintaszerű leirására, elemzésére gondolunk (l. SZÉKÁCS et al. 2004, 
és az ott közzétett irodalom). Igaz, a sok súlyos mezőgazdasági kártevő megfigyelésére már korán komoly 
fénycsapdahálózatot építettek ki.  

A fajkészlet-hipotézis 
 

A lokális és regionális fajkészlet fogalma a kilencvenes évek elején fogalmazódott meg, a társulás 
szerveződéssel kapcsolatosan. A hipotézis szerint (CORNELL – LAWTON 1992) a társulások fajtelítettsége 
gyakran nem következik be, ilyenkor belső interakciók (elsősorban kompetíció) hiányában niche-térrészek 
maradnak szabadon, mint a telítetlenség jele. Az ilyen társulások nyitottak a kívülről történő kolonizációs 
hatásokra. Ekkor a társulás fajgazdagsága függ a környező fajkészlettől. (Erre utal több kutatási eredmény is. 
Többéves megfigyelések szerint pl. folyamatos „turnover” mutatható ki természetes gyep-állományok 
fajkészletében. A társulás „feltöltődik” a lokális flórából.) Indirekt módon erre utalhat a társulás-fajgazdagság 
és a környező - lokális vagy regionális - fajkészlet között mutatkozó korreláció. (Nem közömbös itt tudnunk, 
hogy a lokális fajszám is egyenesen arányos a regionális fajszámmal, vö. GASTON - SPICER 2004). 
Megfordítva: egy kimutatott ilyen korreláció azt implikálja, hogy a társulás faji sokféleségének legalább is 
egy része a környező fajkészlet függvénye. Végül is a társulás fajgazdagság magyarázatában a lokális 
folyamatok jelentőségéhez képest megnő a biogeográfiai, történeti és evolúciós mozzanatok szerepe.  

A legtágabb keret, amelyből egy céltársulás (pl. egy hegyvidéki égeres, egy évelő homokpusztagyep) 
építkezhet, egy célszerű hipotézis szerint a regionális fajkészlet. Ez lehet egy egységes fiziográfiájú táj (pl.: 
Bakony, Kisalföld stb.) flórájából képezett részhalmaz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a flórának nem minden 
tagja jöhet szóba, csupán azok, amelyek adottságaiknál fogva képesek beilleszkedni a céltársulásba. Ezt a 
beilleszkedést abiotikus és biotikus szűrők akadályozhatják. A lokális fajkészlet egy tájtípus (egy hegyvidéki 
patakvölgy, vagy egy homoki társulások mozaikját hordozó homoki táj) flórakincse, a fentiekkel azonos 
megszorításokkal. Innen a fajok a céltársulásba közvetlenül juthatnak be. Végül a céltársulás állományainak 
fajkészlete, fajgazdagsága az, ami legkönnyebben meghatározható. A háromféle flórát migrációs gátak 
választják el egymástól. 

Láttuk, hogy a fajkészlet-hipotézis alapvető társulásszerveződési kérdéshez: a társulás niche-tér 
felosztásához kapcsolódik. De köze van a species-área összefüggéshez is, amint e függvények hasznosságát a 
kérdés kapcsán BARTHA – ITTZÉS (2001) megmutatta. Nekünk itt mégsem fenti elméletek az érdekesek, 
sokkal inkább azon elvek kidogozatlansága, amelyeket követhetnénk a lokális vagy regionális fajkészletek 
meghatározásakor. Itt két lehetőség körvonalazódik. Alapozhatunk például a fajok indikátor tulajdonságaira. 
Ehhez kiinduláskor a céltársulás teljes fajkészletét minősíthetjük egyfajta indikátor-rendszer, pl. az 
Ellenberg-féle vagy a Zólyomi-féle rendszer változói, a hőmérséklet-, talajnedvesség-érték stb. szerint, majd 
az így kapott medián-értékekkel a társulást jellemezzük. A lokális vagy regionális fajkészlet meghatározásá-
hoz a teljes flórákból számba vesszük azokat a fajokat, amelyek ezen értékeknek megfelelnek (DUPRÉ 2000). 
A potenciális fajkészlet kijelölésének másik útja az, amikor a környező flórából azon fajokat választjuk ki, 
amelyek a hierarchikus szociológiai rendszer szüntaxonjai szerint a céltársulásban előfordulhatnak. A kutatói 
intuíció az, amely megszabja: „szűkebb” vagy „tágabb” szüntaxon mellett döntünk. A „tágabb” 
(magasabbrendű) szüntaxon általában elterjedtebb fajokkal jellemezhető, ezek esetleg hatékonyabb terjedési 
képességgel rendelkezhetnek. Ez azért lényeges, mivel a céltársulásba bejutást a diszperzál nagyban limitálja. 
A lokális társulás-állományok tulajdonképpen egy-egy meta-közösség részei, tagjait diszperzál-vektorok (víz, 
szél, állatok) révén propagulumok cseréje köt össze. Fontos ezért a társulás fajainak biológiai természetű 
diszperzál tulajdonságait megismerni, a társulás-releváns vektorokkal együtt, amelyek a kolonizációs 
szűrökön való átjutást segítik. (A diszperzál-tulajdonságokról és adatbázisba szervezéséről ld. OZINGA et al. 
2004). A diszperzál-tulajdonságok ismerete segíthet a lokális és regionális flórák „hatókörzetének”, 
tértartományainak a meghatározásában is.  

 

Erős alapok: a flóra térképezése 
 

A flóra térképezését soha nem vették olyan komolyan, mint éppen ma. A szofisztikált terepfelvételező, 
adatkiértékelő protokollra építő nagy térképező projektek terepbotanikusok százait mozgatják meg, nagy 
adatbázisokat hoznak létre.  

PETRIK et al. (2010) 80 befejezett közép-európai térképezési projektet vetettek vizsgálat alá, ezek mind 
olyan regionális vagy nemzeti projektek, ahol az adatgyűjtés egy rács-rendszerben folyt. A felmért területek 
kiterjedése igen változó (76 km2 től 357.000 km2). A rácsrendszerek egy-egy cellájának (a mintavételi 
egységnek) mérete is erősen különbözött, nemkülönben a felvétel időtartama is (2–38 év), és a térképezők 
száma (1–1300!). Sejthető, hogy a fenti eltérések befolyásolják az eredményt, például torzítják a megfigyelt 
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fajszám értékét. A változók hatását többszörös regressziós modellel elemezve azt kapták, hogy a megfigyelt 
fajok száma varianciájának legnagyobb hányadáért a felbontás mérete, majd a térképezés időtartama a 
felelős, ezt követi végül a térképezők száma. Ezek a tapasztalatok egy többé-kevésbé standard módszerért 
kiáltanak.  

A flóratérképezésben legnagyobb tapasztalattal talán Nagy-Britannia rendelkezik. Az ország első 
komplett felmérésben, a múlt század ötvenes éveiben 10 × 10 km-es kvadrátokból álló hálózatban 
regisztrálták a fajokat (az eredményeket 1962-ben publikálták). Az 1970-es, 1980-as években a felbontást 
huszonötszörösre növelték, majd legújabban százszorosra (ahol tehát egy kvadrát mérete 1 km2). A 
kiértékelési lehetőség végtelen. A különböző időpontokban készült térképek összevetésével bemutatták a 
flóra változásának nemcsak irányait, de okait is. Kiderült pl. hogy az ország minden táján csökkent a ritkább 
fajok száma (PRESTON et al. 2002a, 2002b, l. még CRAWLEY 1996). Hasonlóan intenzív és repetitív a holland 
flóratérképezés (TAMIS 2005). A svájci flóra atlaszát is már a hetvenes években elkészítették (WELTEN – 
SUTTER 1982), majd új rácsháló szerint újrakezdték a térképezést. Rendkívül impresszív az interneten 
könnyen elérhető Swiss Web Flora [WOHLGEMUTH in (http://www.wsl.ch/land/products/webflora/ 
floramodul1-de.html), lásd még WOHLGEMUTH 1993] amely az országot csaknem 600, nem-egyenlő méretű 
földrajzi mikro-egységre tagolva mutatja be a flóra fajainak aktuális térbeli eloszlását, de a korábbi adatok, 
kipusztulások feltüntetésével a flóraváltozást is.) 

Jól illeszkedik fenti projektekhez a 2002 és 2005 között az ország teljes területére terített háló 
kvadrátjaiban végrehajtott Magyar Flóratérképezési Program (v.ö. KIRÁLY 2003a, 2003b.) Reméljük, hogy az 
eljövendő Opus Magnum, a hazai flóra fajainak aktuális elterjedését bemutató atlasz egy sor, a releváns 
léptékben feltehető biotikai kérdés vizsgálatára és megoldására is eddig hiányzó erős alapot nyújt. És abban 
is bízunk –tanulva a külföldi felmérések tapasztalataiból- hogy a 2005-ben lezárt térképezést újabb, 
megismételt felmérés követi majd. Finomabb térléptékekre különösen érvényes, hogy az ismétléssel 
kaphatjuk meg az egyedüli esélyt bepillantani a szüntelenül zajló, de kevéssé ismert flóradinamikába: az 
időleges vagy „végleges” megtelepedési, kipusztulási vagy migrációs folyamatokba.  

 

Összefoglalás 
 

A flóra (és a faunával együtt: a bióta) feltárása kezdettől fogva együtt járt a taxonok térbeli 
elterjedésének leírásával. Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a térbeli mintázatok több léptéknél is 
kialakulnak. Durva földrajzi léptéknél bontakozik ki pl. a flóraelemek elterjedési képe. Egy-egy régión belül 
a flórában – főként a klíma-vezérelte flóramozgások miatt – több flóraelem is jelen lehet. Ezeknek, 
különösen a helyről-helyre változóan jellegzetes képviselőiknek térbeli eloszlása, a flóraelemek aránya, 
valamint a bennszülött és maradvány-fajok jelenléte alapján a régió területi tagolása (akár hierarchikus 
tagolása is) elvégezhető. Mindez a hagyományos növényföldrajz tárgya. Léteznek azonban más, térbeli-
florisztikai mintázatok is, olyanok, amelyek finomabb felbontásnál vizsgálhatók. Ilyen pl. a chorológiailag 
rokon fajok lokális áreaperemeinek egybeesése, amit a florisztika területi egységeit (l. fent) megvonó-
osztályozó botanikusok ki is használnak. Máskor az ilyen fajok lokális áreáinak határai egy adott irányban 
egymást követve rendeződnek, miközben a fajok száma grádiens-szerűen csökken vagy éppen nő. Egy ilyen 
mintázat mögött ökológiai és/vagy migrációs okok állnak. A fent említett mintázatok grafikusan, 
térképszerűen megjeleníthetők, könnyen felismerhetők. Fajtöbbesek (sokelemű fajsokaságok) is képeznek 
mintázatokat a földrajzi térben. E mintázatok szemmel nem, csak mintavételt követő (sokváltozós) 
analízisekkel detektálhatók. Így válhat ismertté pl. egy-egy táj (hegység, folyóvölgy, medence stb.) 
florisztikai struktúrája, tagolódása. A flóra térbeli mintázatát statikusként kezeljük, de persze nem az. A sok 
vonalon zajló flóradinamika, a megtelepedések és kihalások át- meg átrajzolják a mintázatokat. Feltűnősége 
miatt az adventív növények megtelepedését és terjedését hoztuk példának. Feltételezhető, hogy a 
növénytársulások fajgazdagsága, annak fenntartása mögött is flóradinamikai folyamatok állnak, az erre 
vonatkozó ún. fajkészlet-hipotézis ellenőrzésében, a módszertan kidolgozásában a floristákra számos feladat 
vár. A flóra térbeli és időbeli jelenségeinek, mintázatának leírása és értelmezése a florisztika (általánosabban: 
a biotika) hatáskörzetébe tartozik. A tudományos közlés bevett kritériumainak eleget tevő biotikai munkában 
az adatgyűjtés ill. a flóra-adatbázis létrehozása a megismerés első szakasza.  
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Summary 
Floristics today and tomorrow 

G. FEKETE 
 

 Description of the flora and fauna (biota) has often been associated with the study of spatial distribution 
of species. It became apparent early in these studies that spatial patterns can emerge simultaneously at 
multiple spatial scales. For example, we can observe the distributions of various floristic elements unfolding 
at coarse geographic scales. 
 It is possible to encounter multiple floristic elements within the same region, mainly due to shifts in the 
distributional limits of species, caused by climate changes in the past. These data, in particular, a spatial 
variation in the occurrence of species that are characteristic for particular floristic areas, and the presence vs. 
absence of endemic and relict species can be used for a subdivision of the region, potentially, in a 
hierarchical way. This is a subject of classical biogeography. 
 Other floristic patterns unfold at finer resolutions. An important observation is a fine-scale (local) 
coincidence in the distributional limits of those species that belong to the same chorological group according 
to their broader-scale distributions. These data are utilized in delineating the borderlines between floristic 
regions or subregions. In other cases, the local distributional limits are observed to be sequential in a 
particular direction, and the number of species is increasing or decreasing across space. These gradient-like 
patterns can be caused by ecological factors and/or by differences in the velocity of the migration of species. 
 The aforementioned patterns can be visualized graphically, and can be relatively easily recognized on 
distributional maps. Sets of multiple species can also make characteristic spatial patterns. These are usually 
not recognizable visually, thus, appropriate sampling techniques and multivariate data analyses are needed 
for their detection. This can reveal the floristic structure and subdivision within a landscape (in a mountain, 
river valley, basin, etc.). 
 Spatial patterns of the flora and fauna are not static; their dynamic changes at multiple frontlines, 
resulting from local colonizations and extinctions, redraw the patterns incessantly. I briefly discuss the 
colonization and spreading of adventive species as a notable example. In general, dynamic changes in the 
geographical distributions of species are important factors in the assembly of plant communities, and in the 
maintenance of their diversity. Advances in floristic and faunistic research are crucially needed for 
understanding these processes, and for developing a suitable set of methods for hypothesis-testing, for 
example, in the study of the species-pool hypothesis. Data collection with a well-defined methodology, and 
the development of floristic/faunistic databases are important foundations in this branch of science. 
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