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Magyarország erdős-sztyepp zónájában kiterjedtek a xerofil löszgyepek. Ezek gyakran olyan helyeket 
foglalnak el, ahol korábban erdő állt. Mára a száraz gyepekhez vezető másodlagos szukcessziósornak 
többnyire csak a végső stádiumaival, leggyakrabban a Festuca rupicola dominálta társulásaival találkozunk. 
Igy ritka az a szituáció, ahol a sztyepprétté válás köztes stádiumai még nem számolódtak fel. Az erdőirtást 
követő sztyeppesedési folyamatban központi szerepet játszhat a Brachypodium pinnatum, amelynek 
xeromezofil állományai éppen e közbülső állapotokat képviselik.  
A Brachypodium pinnatum a maradvány erdőfoltokban sokszor összefüggő, de laza gyepszőnyeget képez. A 
lombkorona eltávolítása után fényre kerülve a fű gyepje zárttá, tömötté válik. A Brachypodium pinnatum 
dominanciájú állományok fák és cserjék védelme nélkül is sokáig fennmaradnak és őrzik az erdő 
aljnövényzetéből átörökölt erdei fajokat. E hosszú távú perzisztenciához nagymértékben éppen a 
Brachypodium pinnatum klonális architektúrája, térbeli terjedésének sajátos mechanizmusa és erős lokális 
helymegtartó képessége járulhat hozzá. Később azonban a sűrű gyep a termőhely fokozódó szárazodása és a 
lokális zavarások hatására felnyílik, ellenállóképessége az új fajok inváziójával szemben jelentősen 
meggyöngül, fokozatosan telítődik xerofil fajokkal. A kutatási területen (Gödöllői-dombvidék, Szarkaberki-
völgy) egy közel 100 éve folyó erdőirtást követő sztyeppesedési folyamat eredményeként a Brachypodium 
gyepeknek számos típusa létezik a Brachypodium dominálta magas növekedésű állományoktól (erdei típus) a 
kétszikű fajokban gazdag, magas fajdiverzitású típusokon át (átmeneti típus) az egészen nyílt, erősen 
sztyeppesedett állományokig (sztyeppesedett típus). Ezért a Brachypodium gyepek kiváló lehetőséget 
nyújtottak a kompozíciós differenciáció és a térbeli szerveződés tanulmányozására  a "társulások" átalakulása 
során.  
Jelen munkában a fajok finomléptékű koegzisztenciális mintázatának változását mutatjuk be a xeromezofil 
Brachypodium pinnatum gyep említett 3 típusának állományában, amelyek az erdőtől a xerofil gyepek felé 
tartó másodlagos szukcesszió korai (erdei típus), közbülső (átmeneti típus)  és késői (sztyepedett típus) 
szukcessziós fázisait reprezentálják. Ezek a szukcessziós állapotok egyben egy "fény grádienst" is 
képviselnek a Brachypodium abundanciájának jelentős csökkenése mentén. 
Azt tanulmányoztuk, hogy milyen az átstruktúrálódás a páros faj-asszociáltsági viszonyok és a koalíciós 
szerkezetek alapján a szukcessziós grádiens mentén. Vizsgáltuk, hogy 1) mennyire sajátos, esetleg egymástól 
eltérő koalíciós struktúra jellemző az egyes szukcessziós stádiumokra, valamint 2) hogy a fajok kisléptékű 
térbeli eloszlása, koegzisztenciális mintázata sztochasztikus vagy inkább determinisztikus jelleget mutat.    
Az egyedek (rametek) előfordulását 5x5 cm-es érintkező négyzetek 20 x 110-es gridje mentén felvételeztük. 
A mikrostruktúrák változását információelméleti módszerekkel  vizsgáltuk 12 térfolyamati lépésben. A 
statisztikailag szignifikáns páros asszociáltságokat Monte Carlo randomizációs teszttel határoztuk meg. 
A szukcesszió során a szignifikáns asszociációk frekvenciája (fajszámmal standardizált lehetséges páros 
fajkombinációk száma) csökkenő tendenciát mutatott (14,2%, 12,9% és 10,2%). A szukcessziós 
stádiumokban igen bonyolult asszociáciáltsági struktúrákat detektáltunk. Nem volt erősen kifejezett az 
egymástól elváló koalíciók differenciációja. A korai fázis a mezikus fajok koalíciójával jellemezhető. Az 
alacsony frekvenciájú mezikus egyszikűek és kétszikűek (pl.: Dactylis glomerata, Betonica officinalis) az 
állományok kisebb nyiladékaiban jelennek meg és ékelődnek be a gyakori fajok közé. A koalíciós struktúra 
legfejlettebb az átmeneti szukcessziós állapotban, ahol nagyon sok egyszikű és kétszikű mezikus és xerikus 
faj egymással elkeveredve alkot egyaránt pozitív és negatív szignifikáns asszociációkat. A késői szukcessziós 
fázisban az évelő füvek és sások között csak negatív asszociációk találhatók. A xerofil füvek között erős a 
térbeli szegregáció. Az egyes szukcessziós állapotokra sajátos koalíciós struktúra jellemző. A fajok többsége 
nem mutat random eloszlást, az erdei és sztyeppfajok nem véletlenszerűen fordulnak elő az egyes 
koalíciókban. Ugyanakkor a szukcessziós állapotok között sok faj mutat átfedéseket, folytonos átmeneteket. 
A fajok helyettesítési mintázata diffúznak tekinthető, teljes fajcserék állomány szinten nem történnek. 
Megállapítható, hogy a mikrostruktúra változások és a domináns és szubordinált fajok csoportosulásának 
átszerveződése a szukcesszionális vegetációban lassan és fokozatosan megy végbe a Brachypodium klónok 
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életképességének csökkenésével párhuzamosan. A xeromezofil Brachypodium pinnatum társulás végső 
szukcessziós állapotában, az erősen elsztyeppesedett állományaiban végül is összegyűlik egy olyan 
fajgarnitúra és elkezdődik egy olyan koalíciós struktúra kialakulása, amely a xerofil Poaceae fajok uralta 
gyepekre jellemző. Hazánk klímájában hosszú távon a Festuca rupicola dominanciájú sztyepprétek 
kialakulása és stabilizálódása valószinűsíthető, amely átalakulás végül a xeromezofil Brachypodium gyepek 
koalíciós szerkezetének felbomlását és az erdei fajok eltűnését eredményezi. 
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Coalition structure changes along a successional gradient from forest to steppe 
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Loess grasslands have wide distribution in the forest-steppe region of Hungary. They can be found regularly 
on formerly forested sites, mostly in the final stage of secondary succession. In these grasslands Festuca 
rupicola is a common species. The intermediate successional stages are rare and differ from the final stage by 
the importance of Brachypodium pinnatum. Clones of Brachypodium pinnatum survive forest cut and they 
develop into species rich xeromesophilous Brachypodium communities. These grasslands can persist for a 
long time and slowly change into a more xeric type of Festuca rupicola dominated grasslands, typical of loess 
vegetation of the area. During these changes many mesic, forest and forest-edge species disappear, parallelly 
with the colonization of several xeric loess-steppe species. Therefore Brachypodium grasslands provide an 
excellent opportunity to study the transformation of plant communities. The fine-scale pattern of species 
coexistence during community transitions is unknown. 
We studied which species pattern transformations were characteristic during the shifting process of a 
xeromesophilous Brachypodium pinnatum community into xerophilous communities and how the 
replacement of mesic and xeric species and coexistence structure changes between species happened along a 
successional gradient, along a varying fine-scale coenological and environmental conditions. Here the results 
of fine-scale within stand multispecies spatial coexistence relations are presented in stands (Forest-type, 
Transitional- and Steppe-type) representing the early, middle and late successional phases of 
xeromesophilous Brachypodium community. These successional stages also present a light gradient 
associated with the declining dominance of Brachypodium pinnatum. 
Micro-maps of rooting individuals (or ramets) of vascular plant species were recorded in 20x110 grids of 
contiguous 5x5 cm micro-quadrats. Pairwise interspecific associations and multispecies spatial patterns were 
analysed by information theory methods of Juhász-Nagy. The significance of the associations was assessed 
by Monte-Carlo randomization tests based on the Site Model of Wilson. 
We found a decreasing trend of frequency (standardized by the number of possible species pairs) of 
significant associations during the secondary succession. There were some particular coalition structure 
characteristic for the successional stages. Grassland types were spatially well-structured with highly comp-
lex multispecies coalitions. Coalition structures were the most developed in the Transitional-type. There were 
great differences how the individual species were spatially assembled in the 3 stages. Early stage was 
characterized by a coalition of mesic species. Xeric and mesic grasses formed a coalition in the middle stage 
but they were segregated in the late successional stage. The pattern of species replacement was diffuse and 
gradual instead of  a complete replacement of species during the transformation process at stand scale. 
Considering the relative role of dominant and subordinated species in the spatial organization of these 
communities, we found contrasting patterns of the multiple associations according to the abundance and 
successional status of species. Subordinated grass species were generally strongly associated to the 
community, that indicated indirectly they could not appear everywhere within the community. The new 
colonizing subordinated species prefered certain patch types (or gaps). 
We concluded that micro-structure changes and the reorganization of the assemblages of subordinated 
species in the successional communities were slow and gradual, parallelly with the decreasing viability of 
Brachypodium clones. At the final successional stage of xeromesophilous Brachypodium pinnatum 
community the coalition structure was very similar to that of the xerophilous Festuca grasslands, except for 
the presence of Brachypodium pinnatum. However, complete replacement of Brachypodium pinnatum by 
Festuca rupicola and by other steppe grass species could take place in the long run. We believe that as the 
Brachypodium pinnatum community does not represent a stabile community in the Pannonian forest-steppe 
region, it will be converted by natural processes into a Festuca rupicola grassland wich can be considered as a 
steady-state formation. The shifting process on the forest to steppe gradient can be very similar to that we 
observed in our study site. Such a change eventually leads to the demise of many forest species.  


