
Fajnevek és társulások 
a Társulások Magyarországon c. bemutatóban érintett fajokhoz 

 
Minden faj előfordulhat (a reliktumokat kivéve) a feltüntetetten kívül más társulásokban is, és természetesen 

minden társulást jóval több növényfaj alkot. Itt csupán a bemutatóban található faj-társulás párosításokat 

tüntettem föl tanulást könnyítő célzattal.  

* karakterfaj az adott társulásban  ** karakterfajok, melyek alapján a társulástípus altípusokra különül 

vörös acsalapu patakmenti magaskórós 
gyalog- akác patakmenti magaskórós 

 alga fajok lebegő hínáros 

homoki árvalányhaj nyílt homokp.gy., zárt homokp.gy. 
kunkorgó árvalányhaj zárt homokp.gy., löszpusztarét 

pusztai árvalányhaj zárt homokp.gy. 

 árvalányhaj fajok sz., m., d. lejtősztyepprét* 
halovány aszat patakmenti magaskórós 

szártalan bábakalács hegyi kaszálórét 

 bárányparéj száraz szik. 
 békabuzogány nádas 

 békalencse lebegő hínáros 

hínáros  békaszőlő gyökerező hínáros 
 békatutaj lebegő hínáros 

lisztes berkenye hársas-kőrises 

kúszó boglárka mocsárrétek 
réti boglárka mocsárrétek 

sziki boglárka nedves szik. 

 boróka nyáras-borókás* 
 bükk szubmont.bükk.*, illír bükk.*, montán bükkös*, szurdokerdők 

zalai bükköny illír bükk. 

pusztai cickafark száraz szik. 
sziki cickafark nedves szik. 

 cickafark fajok száraz szik. 
 ciklámen illír gyerty.tölgy. 

nagy csalán romtalaj-gyomt. 

kormos  csáté láprétek 
barázdált  csenkesz löszpusztarét* 

deres csenkesz sz., m., d. sziklagyepek* 

ezüst- csenkesz nyílt homokp.gy., zárt homokp.gy. 
juh- csenkesz hegyi kaszálórét 

keskenylevelű csenkesz sz., m., d. lejtősztyepprét* 

magyar csenkesz nyílt homokp.gy.*, zárt homokp.gy.* 
réti csenkesz mocsárrétek** 

sovány csenkesz száraz szik.* 

vörös csenkesz hegyi kaszálórét 
vad cseresznye illír bükk. 

 cserszömörce molyhos tölgyesek 

 csillárkamoszat gyökerező hínáros 
lónyelvű csodabogyó illír gyerty.tölgy. 

fekete csucsor vetési gyomt. 

 csűdfű fajok zárt homokp.gy. 
kövér daravirág mészkő sziklagyep 

szőrös disznóparéj romtalaj-gyomt. 

réti ecsetpázsit hegyi kaszálórét, mocsárrétek** 
enyves  éger láperdő*, puhafa ligeterdő 

 fagyal cseres tölgyes, nyílt homoki tölgy.., zárt homoki tölgy.. 

 fenyérfű szilikát lejtősztyepprét 
aranyos  fodorka szilikát sziklagyepek 

kövi fodorka mészkő sziklagyep 

füles fűz bokorfüzesek 
 fűz fajok (pl. csigolyafűz,    

mandulalevelű fűz, törékeny 

fűz, kosárkötő fűz) 

bokorfüzesek*, puhafa ligeterdő* 

borzas füzike patakmenti magaskórós 

 galagonya cseres tölgyes, hársas-kőrises, nyílt homoki tölgy., zárt homoki tölgy. 

fényes galaj molyhos tölgyesek 
ragadós galaj bokorfüzesek 

szürke galaj mészkő lejtősztyepprét 

hegyi gamandor dolomit lejtősztyepprét 
szelíd gesztenye illír gyerty.tölgy. 

magyar gurgolya mészkő sziklagyep 

 gyertyán gyertyános tölgyes*, illír gyerty.tölgy.*, szubmont.bükk. 
eper- gyöngyike sziki tölgyes 

karcsú gyöngyike molyhos tölgyesek 

prémes gyöngyperje szilikát lejtősztyepprét 
 gyöngyvirág zárt homoki tölgy. 

győzedelmes hagyma szurdokerdők 

hegyi hagyma szilikát sziklagyepek 
medve- hagyma gyertyános tölgyes 

sárga hagyma szilikát sziklagyepek, mészkő lejtősztyepprét 

baracklevelű harangvirág cseres tölgyes 
olasz harangvirág molyhos tölgyesek 

terebélyes harangvirág hegyi kaszálórét 



ezüst hárs nyílt homoki tölgy., zárt homoki tölgy. 
nagylevelű hárs hársas-kőrises*, illír gyerty.tölgy. 

 hárs fajok illír bükk. 

erdei here cseres tölgyes 
erdélyi  hérics löszpusztarét 

tavaszi hérics mészkő lejtősztyepprét 

vízi hídőr nádas 
süllő- hínár gyökerező hínáros 

tüskés- hínár gyökerező hínáros 

 hóvirág gyertyános tölgyes 
kisvirágú hunyor illír gyerty.tölgy. 

sárga ibolya szurdokerdők 

havasi ikravirág szurdokerdők 
erdei iszalag puhafa ligeterdő 

havasi iszalag szurdokerdők 

hegyi juhar szurdokerdők 
mezei juhar hársas-kőrises 

tatár- juhar tatárj.lösztölgy.* 

tavi káka nádas 
 kakasmandikó illír gyerty.tölgy. 

orvosi kálmos nádas 

 kamilla (ld. székfű, orvosi) nedves szik. 
cifra kankalin dolomit lejtősztyepprét 

 kányabangita láperdő, keményfa ligeterdő 

réti kardvirág hegyi kaszálórét 
 kecskerágó cseres tölgyes, keményfa ligeterdő, molyhos tölgyesek, nyílt homoki tölgy.., zárt homoki tölgy.. 

odvas keltike gyertyános tölgyes 
japán keserűfű patakmenti magaskórós 

orvosi kocsord sziki tölgyes 

 kolokán lebegő hínáros 
 komló puhafa ligeterdő 

mocsári kosbor láprétek 

poloskaszagú kosbor láprétek 
mocsári nőszőfű (kosbor ez is) láprétek 

 ködvirág mészkő sziklagyep 

 kökény cseres tölgyes, nyílt homoki tölgy.., zárt homoki tölgy.. 
leány- kökörcsin mészkő lejtősztyepprét 

magas kőris keményfa ligeterdő* 

magyar kőris hársas-kőrises*, szurdokerdők 
 kőris fajok láperdő 

 kőtörőfű fajok mészkő sziklagyep 

 kövirózsa fajok szilikát sziklagyepek, mészkő sziklagyep 
 kutyabenge bokorfüzesek, láperdő 

tavaszi lednek cseres tölgyes 

fehér libatop romtalaj-gyomt. 

báka- liliom gyökerező hínáros 

közönséges lizinka patakmenti magaskórós 

 madársóska szubmont.bükk. 
papsajt- mályva romtalaj-gyomt. 

csattanó maszlag romtalaj-gyomt. 

saj- meggy molyhos tölgyesek 
 mézgás éger - ld. enyves é. 

sziki mézpázsit nedves szik.* 

 mogyoró cseres tölgyes, hársas-kőrises, nyílt homoki tölgy.., zárt homoki tölgy.. 
 mohák láperdő 

szagos müge gyertyános tölgyes, szubmont.bükk. 

 nád nádas* 
szürke napvirág mészkő sziklagyep 

homoki nőszirom nyílt homokp.gy., zárt homokp.gy. 

mocsári nőszirom láperdő 
mocsári nőszőfű láprétek 

fehér nyár nyáras-borókás*, nyílt homoki tölgy., zárt homoki tölgy. 

fekete nyár puhafa ligeterdő* 
rezgő nyár zárt homoki tölgy. 

 nyár fajok láperdő 

 nyír zárt homoki tölgy. 
lápi nyúlfarkfű láprétek 

magyar nyúlfarkfű mészkő sziklagyep 

 nyúlfű nádas 
 ördögharaptafű láprétek 

üstökös pacsirtafű hegyi kaszálórét 

tőzeg- páfrány láperdő 
ürömlevelű parlagfű romtalaj-gyomt. 

mocsári perje mocsárrétek 

sovány perje mocsárrétek 
pilisi len mészkő sziklagyep 

ezüst pimpó szilikát lejtősztyepprét 
 pipacs vetési gyomt. 

 rucaöröm lebegő hínáros 

pávafarkú salamonpecsét montán bükkös 
bókoló sás magassásos 

borzas sás magassásos 

bükk- sás szubmont.bükk. 
lápi sás láprétek 

lappangó sás dolomit lejtősztyepprét 



mocsári sás magassásos 
parti sás magassásos 

zsombék- sás magassásos 

 sás fajok láperdő, keményfa ligeterdő 
 sédbúza mocsárrétek** 

kárpáti sisakvirág montán bükkös 

változékony sisakvirág montán bükkös 
húsos som cseres tölgyes, hársas-kőrises, nyílt homoki tölgy.., zárt homoki tölgy.. 

 sóvirág száraz szik. 

 sulyom lebegő hínáros 
keleti szarkaláb vetési gyomt. 

orvosi (kamilla) székfű  nedves szik., száraz szik. 

bogláros szellőrózsa gyertyános tölgyes 
 sziksófű nedves szik. 

vénic szil keményfa ligeterdő* 

vad- szőlő puhafa ligeterdő 
sövény- szulák bokorfüzesek 

 tátorján löszpusztarét 

 téltemető gyertyános tölgyes 
sziklai  ternye szilikát sziklagyepek 

fehér tippan mocsárrétek** 

cser- tölgy cseres tölgyes*, tatárj.lösztölgy. 
kocsányos tölgy tatárj.lösztölgy.*, nyílt homoki tölgy.*, zárt homoki tölgy.*, sziki tölgyes*, keményfa ligeterdő* 

kocsánytalan tölgy gyertyános tölgyes*, illír gyerty.tölgy.*, tatárj.lösztölgy., cseres tölgyes, illír bükk. 

molyhos tölgy molyhos tölgyesek*, tatárj.lösztölgy. 
fehér tündérrózsa gyökerező hínáros 

fekete üröm romtalaj-gyomt. 
sziki  üröm sziki tölgyes 

borsos varjúháj mészkő sziklagyep 

fehér varjúháj szilikát sziklagyepek 
 vízidara lebegő hínáros 

magyar zergevirág sziki tölgyes 

enyves zsálya zárt homoki tölgy. 
kónya zsálya löszpusztarét 

 


