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A Zürich-Montpellier (ZM) módszerekkel történő vegetációtérképezés a vegetációs egységek 
megkülönböztetéséhez egyfajta cönológiai tapasztalat és érzék meglétét követeli meg. Mindkét említett 
szükséges feltétel meglehetősen nehezen értelmezhető, nem kvantifikálható és szubjektív, sőt mi több 
intuitív. Logikusan következik, hogy a különböző tapasztalattal és fantáziával rendelkező térképezők által 
készített vegetációtérképek olykor - és még nem is csak a legkritikusabbnak látszó vegetációs egységek 
esetében is - nagy eltéréseket mutathatnak. A különbségek mind a vegetációs egységek elkülönítése, mind 
azok határainak meghúzása terén jelentkezhetnek. A szubjektivitás kiküszöbölésére több lehetséges megoldás 
kínálkozik. Részben ide sorolhatók azok a munkák, melyek a konkordanciaelvet alapul véve a ható 
környezeti faktorok alapján létesítenek kapcsolatot egy szimulált vegetációtérkép és az adott faktorok által 
meghatározott (előzetesen leírt) társulások között. Ezek az összefüggések viszont csak a viszonylag 
zavartalan, természetes növényzetű területek (leginkább potenciális) vegetációjának "megjósolására" 
alkalmasak. Nagyobb objektivitás látszatát keltik a sokváltozós módszerek felhasználásával csoportosított 
élőhelyek klasztereinek allokálásával nyert térképek. Az analízis attribútumai a legtöbb esetben nem 
cönológiai adatok, emellett a legtöbb megjelent publikációban az egyes analizált objektumok egymástól 
távolabb vannak, azaz nem fedik le teljesen a térképezett területet. 
Felvetődik a kérdés, vajon a sokváltozós módszereknek az alkalmazásával elkülönített csoportok (nódumok) 
megfeleltethetők-e valamely ZM-szüntaxonnak, felfoghatók-e önálló vegetációs egységekként, illetve 
mennyire reprodukálhatók az így elért eredmények (az egységek és határaik) a vegetációtérképen, vagyis 
valóban olyan "objektívek-e" az ilyen módszerek, mint amennyire elsőre mutatkoznak. A metodológiai 
inkoherenciák elkerülése végett az analízist a minimál áreát megközelítő méretű kvadrátok /nem pedig 
például mikrokvadrátok/ cönológiai adatainak a felhasználásával (kell) célszerű elvégezni. 
A vegetációtérképezés klasszikus gyakorlata szerint - legalábbis elvi síkon - a vegetációs egységek 
megkülönböztetése megelőzi a köztük lévő határok meghúzását, melyek a vegetációs egységek allokálása 
révén mintegy automatikusan kirajzolódnak. {A távérzékelési módszerek alkalmazásakor a helyzet némiképp 
fordított, hiszen mind a közvetlenül felhasznált légifotó, űrfotó, mind azok feldolgozott (pl. digitalizált, 
kompozitstruktúrára vizsgált) információtartalmuk kapcsán legfeltűnőbben a határok rajzolódnak ki, és 
legtöbbször utólag történik meg egy-egy homogénnek minősülő folt (sokszor - főleg, ha a terület nehezen 
bejárható, vagy nagyon kiterjedt - csak reprezentatív állományainak kiválasztása alapján történő) 
megfeleltetése valamely vegetációs egységnek.} Ennek ellenére érdemes a vegetációs egységek közötti 
határok oldaláról is megközelíteni a ZM-metodológia alkalmazásával kapott határoknak az összevethetőségét 
a numerikus szüntaxonómia eredményeivel. 
 

A fentebb jelzett kétféle megközelítésnek megfelelően két vizsgálat eredményei kerülnek bemutatásra. A 
vegetációs egységek numerikus szüntaxonómiai elkülönítésére a zsombói lápréten kijelölt 208, 5x5 m-es 
kvadrát cönológiai adatait analizáltuk. A kvadrátok kijelölésekor nem voltunk tekintettel a vegetációs 
egységek (vélt vagy valós) határaira. Vizsgáltuk, hogy a tavaszi és a kora őszi aszpektus analizálásával 
kapott nódumok mennyiben feleltethetők meg a ZM-metodológia alapján megállapított vegetációs 
egységeknek. A részletesen feldolgozott terület kijelölésének fontos szempontja volt, hogy rajta minél több - 
cönológiailag megkülönböztethető - vegetációs egység forduljon elő. Ügyeltünk viszont arra, hogy az 
egyébként jelentős fajkészlettel rendelkező, hasonló jellegű (azaz réti) vegetációs egységek között ne csak 
éles határvonalak húzódjanak (ezzel elkerülhetőnek véltük azt, hogy a sokváltozós analízis ne legyen más, 
mint egy bombabiztos kísérlet trivialitásoknak bonyolult módszerekkel történő kimutatására). Így esett a 
választás a zsombói terület legmélyebb térszínű zsombékosának peremén elterülő, mintegy negyed hektár 
kiterjedésű, kultúrerdővel határos részére. A terület mikrodomborzati változatossága - valamint alakjának 
alkalmas megválasztása - lehetővé tette, hogy a Zsombón előforduló réti növénytársulások számos alegysége 
képviselve legyen, párhuzamosan klasszikus ZM-módszerekkel elkészítettük a terület vegetációtérképét. 
A vegetációs egységek közötti határok kimutatására szintén a zsombói (láp)réten választottunk objektumot, 
nevezetesen a rét nagyobb kiterjedésű Agrostio-Caricetum állományában a festucetosum pseudovinaenak és 
a plantaginetosum maritimaenek tekintett vegetációs egységek átmeneti határzónáját. Jelen esetben is - 
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csakúgy, mint az előző esettanulmány végrehajtása során - ügyeltünk arra, hogy a határ ne legyen túl éles a 
vegetációs egységek között. A vizsgálat olyan mintaelrendezést igényelt, amely lehetőséget biztosított az 
adatok sokoldalú feldolgozására: az alkalmazott kvadrátelrendezés mellett, az adott terepi viszonyokhoz 
igazodva akkor volt elérhető az a kedvező helyzet, hogy a feltételezett környezeti gradienssel párhuzamos 
átlójú, illeszkedő kvadrátok közül hasonló számú essen a két szubasszociációba, illetve az átmeneti 
állományba, ha az átlók hosszát 60 cm-nek választottuk. Összesen 115 felvétel készült. Az e méretből adódó 
kvadrátnagyságú felvételi területen még jelentős a fajok száma (így a cönológiai karakter megnyilvánulhat), 
bár az adott vegetációtípus minimál áreájánál ez a kvadrátnagyság lényegesen kisebb. 
 

A vegetációs egységek és a nódumok összevetésére irányuló esettanulmány eredményei rámutatnak arra, 
hogy a numerikus klasszifikáció (vegetációtérképezésben történő) alkalmazásának feltételei vannak. Egyrészt 
vegetációs időszaktól függően az analízis eltérő eredményre vezethet (réttársulások esetében, úgy tűnik, a 
tavaszi - kora nyári aszpektus fajösszetétele áll legközelebb az egy-egy társulásról kialakult cönológiai 
képzethez, ugyanis a vegetációtérképet a tavaszi aszpektus felvételeinek klasszifikációjával egybevetve 
összefoglalóan megállapítható, hogy a megkülönböztetett cönotaxonok és a nódumok között nagyfokú 
párhuzamosság mutatható ki, a nódumok elhelyezkedése igen pontosan rajzolja ki a fontosabb 
társuláshatárokat, míg a kora őszi aszpektus cönológiai felvételeinek klasszifikációjakor jószerével csak a két 
véglet különül el élesen). Másrészt minden objektivitása ellenére a numerikus analízisnek, adott esetben 
klaszteranalízisnek vannak szubjektív elemei. Kezdődik a módszer kiválasztásával, folytatódik a nódumok 
elhatárolásával (pl. milyen hasonlósági szinten történjen); Számos cönológiailag értelmezhetetlen klaszter 
alacsonyabb hasonlósági szinten különült el a társulástanilag megkülönböztethetőknél. A klaszteranalízisben 
ugyanis a fajok nem jelentenek többet az analízisben felhasznált attribútumaiknál. A legtöbb esetben azonban 
az alkalmazott numerikus analízisek nincsenek tekintettel olyan vegetációjellemzőkre, melyek viszont a 
cönológiai tapasztalat fontos részét képezik, így például a fiziognómiára. Adott kontextusban a numerikus 
analízisek jól alkalmazhatók egy-egy vegetációs egység heterogenitásának, például az egyéb állományokba 
beékelődő társulásfragmentumoknak a kimutatására, a szezonális dinamika indikálására, problémás 
esetekben - reprezentatív mintavétellel - valamely vegetációs egység önállóságának megerősítésére vagy 
elvetésére. 
A másik esettanulmány kapcsán megállapítható, hogy a klaszteranalízis megerősíti a szubasszociációk 
közötti felvételek tranzitórikus jellegét. A vegetációtérképezés szempontjából az analízis a következő 
eredményeket szolgáltatta: A feltételezett szubasszociációk klaszteranalízisének összevetése az átmenet 
állományait is tartalmazó felvételek analízisével nagy biztonsággal rajzolja ki a két szubasszociáció közötti 
átmeneti sávot, amely adott esetben három méternek adódik. Ez a távolság egy jó felbontásúnak tekinthető 1 
: 5000 léptékű vegetációtérképen 0,6 mm-nek felel meg, mely már csak vonalobjektumként (praktikusan a 
két szubasszociáció határaként) ábrázolható. Ha ilyen módon járunk el, és az átmeneti sáv feltételezett 
közepén húzzuk meg a határt, az eltérés - 0,20 mm-es vonalvastagságot feltételezve 0,2 mm, amely 
jelentéktelennek számít. A további ordinációs analízisek a fajok korrelációs kapcsolatainak változása szintjén 
igazolták az átmenetnek mint önálló vegetációs egységnek a létét.  
 

A numerikus módszerek cönológiai adatbázisra épülő alkalmazása a vegetációs egységek 
megkülönböztetésében és a vegetációs egységek közötti határvonal megállapításában hasznos kiegészítője 
lehet a ZM-módszerekkel történő vegetációtérképezésnek is, de a cönológiai tapasztalatot nem 
helyettesítheti. A numerikus módszerek alkalmazásával kiküszöbölni vélt szubjektivitás visszatér a sokféle 
lehetséges (azaz valamilyen szempontból indokolt) numerikus módszer közötti választással, majd az 
eredmények interpretálásának számos lehetőségével. A ZM-vegetációs egységeket alkalmazó 
vegetációtérképek esetében a numerikus módszerekkel kapott nódumok is szükségszerűen ZM-interpretációt 
kapnak. Jellemzően a távérzékeléssel és számítógépes feldolgozással létrejött (tárgykörbe eső léptékű) 
térképek készítői sem tudnak igazán kitörni a ZM-módszertan keretei közül: poligonjaiknak ZM-
társulásneveket keresnek, sőt a terepen azonosított ZM-fitocönózisokkal való összevetés alapján értékelik 
(hitelesítik?) a tapasztaltakat. JUHÁSZ-NAGY Pálnál találóbban nehezen lehetne megfogalmazni a 
tanulságokat: „Akkor van szükségünk a pontosabb módszerekre, ha az "elég kontrasztos különbségek" 
hiányoznak, ha a mintavétel kényszere feltétlen fellép, ha nem kerülhető meg a pontosabb adatértékelés 
feladata”. 
[Az említett vizsgálatok részletesebb leírása hozzáférhető a szerző kandidátusi értekezésében: A 
vegetációtérképezés elméleti kérdései, Szeged, 1997.] 
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Vegetation mapping and numerical syntaxonomy 
I. BAGI 
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The vegetation mapping based on the Zürich-Montpellier (ZM) methodology demands extended experience 
and a kind of sense for cenology. The mentioned two conditions could not have quantifying, they are 
subjective, moreover intuitive. Maps that were made by the allocation of relevés were classified into together 
by numerical methods have the appearance of higher objectivity. The case studies are presented in this 
contribution by comparison of the numerical groups of relevés and the ZM-classifications refer that the 
application of multivariate methods needs certain understandings. Partly, depending on the vegetation period, 
the classification of cenological relevés gave different results. In case of meadow communities, the numerical 
analysis of spring (early summer) vegetation gave the most similar clusters of relevés compared the ZM-
classification. On the other hand, in spite of the objectivity of numerical analyses, their application has 
subjective elements, e.g. the method selection, the determination of valid similarity value. In addition, the 
numerical methods do not differentiate among the plant taxa according to their cenological affinity, growing 
forms, therefore e.g. the physiognomy of the vegetation has no additional information, while it is very 
important for a cenologist in the identification of the communities. In a numerical analysis, a taxon does not 
mean more than its attributes (e.g. cover values) that have been used in the analysis. The application of 
numerical methods may be useful complement of vegetation mapping based on ZM-methodology of 
phytosociology both in classification of the vegetation units as well as in the localization of borders existing 
between them, but it does not able substitute the cenological experience. 
 
 


