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1. Bevezetés

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében finanszírozott projektünk célkitűzéseinek 

kialakításakor  abból  a  helyzetértékelésből  indultunk ki,  miszerint  a  Magyarországon  előforduló 

közösségi jelentőségű erdei élőhelyek állapotáról jelenleg korlátosak az ismereteink. A hiányok a 

tér-  és  időbeli  felbontás  finomságára  és  a  tematikai  gazdagságra  egyaránt  vonatkoznak.  Ennek 

következtében hiányoznak a mindennapi tervezést (erdőgazdálkodási üzemtervek, természetvédelmi  

kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási tervek) biológia szempontból kiszolgáló finom léptékű, a 

tervezési egységhez igazodó és gazdag tematikájú adatok.

Éppen  ezért  projektünk  egyik  fő  célkitűzése  a  jelenleg  rendelkezésre  álló  adatoknál 

tematikailag  gazdagabb  és  térben  több  léptékben  elemezhető  adatok  szolgáltatása  a 

természetvédelem  és  az  erdőgazdálkodás  szempontjait  egyaránt  figyelembe  vevő 

beavatkozások/kezelések tervezéséhez.

Mivel Magyarországon a fenti  céloknak megfelelő adatgyűjtésre  kiforrott protokoll nem áll 

rendelkezésre,  projektünk  egyik  fő  feladata  egy  megfelelő  erdőállapot-felmérési  módszertan 

kidolgozása. A kifejlesztésre kerülő módszertannal szemben elvárásunk, hogy:

• térben explicit, GIS rendszerekben és a TIR-ben használható és elemezhető információkat 

szolgáltasson

• adatokat  szolgáltasson  az  erdőlakó  élőlények  előfordulása/fennmaradása  szempontjából 

jelentős  olyan  jellemzőkről  is,  amelyekről  eleddig  hiányosak  ismereteink  (elsősorban 

erdőszerkezeti jellemzőkre, mikroélőhelyekre gondolunk)

• a  természetvédelmi  kezelések  tervezéséhez  közvetlenül  felhasználható  adatokat 

szolgáltasson, 1:  10 000 méretarányra skálázva,  vagyis alkalmas legyen az erdőrészleten 

belüli heterogenitás leképezésére

• költséghatékony legyen, a felhasználás szempontjából szükséges és elégséges adatminőséget 

a lehető legkisebb ráfordítás mellett eredményezze

• peremfeltétel  a gyors és egyszerű adatgyűjtés, hogy nagy területeken (teljes Natura 2000 

területeken) és a szakmai érintettek legszélesebb köre által  (kutatói,  természetvédelmi és 

erdészeti ágazat) elvégezhető legyen
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• az adatokból a hagyományosan használt  adatfedvények (különösen Á-NÉR élőhelytérkép 

foltjellemzéssel és EU jelentőségű élőhelyek térképe) is előállíthatók legyenek.

A fenti elvárásoknak való megfelelést elképzeléseink szerint egy újszerű – nem a hagyományos 

folttérképezésen  alapuló  –  ponthálózatban  végzett  egységes  adatgyűjtésen  alapuló  módszertan 

szolgálja.  Az  így  gyűjtött  adatokból  térinformatikai  módszerekkel  objektív  és  változónként 

független folttérképek nyerhetők ki.

Jelen tanulmány a módszertani fejlesztés első fázisának eredménye, melynek keretében a hazai 

és nemzetközi tapasztalatokat próbáljuk összegezni.
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2. Magyarországi erdőkre vonatkozó adatgyűjtési rendszerek

E fejezetben a Magyarországon végrehajtott egyszeri vagy rendszeres, erdőkre (is) vonatkozó 

adatgyűjtési rendszerek áttekintését adjuk abból a szempontból, hogy a projekt céljainak megfelelő 

módszertan  kidolgozása  szempontjából  milyen  tanulságokkal  szolgálnak.  Ennek  megfelelően 

elemzésünk kiterjed a következőkre:

• a felmérés célja;
• a felmérés térbeli kiterjedése;
• a gyűjtött adtatok térbeli felbontása;
• a  felmérés  mintavételi  elve  (mintaterület  kiválasztás  elve,  minta  mérete,  mintavételi 

egységek nagysága);
• a felmérésbe vont jellemzők köre;
• az  egyes  jellemzők  mérésének/becslésének  módszere,  különös  tekintettel  az  adatgyűjtés 

módjára (becslés, mérés, alkalmazott skála), időigényére, s ezeken keresztül a mi céljainkra 
való alkalmasság szempontjából való értékelésre.

Egy-egy program teljes részletekbe menő feldolgozása, ismertetése helyett az a célunk, hogy az 

adott  program  azon  elemeire  koncentráljunk,  amelyeknek  a  mi  projektünk  célkitűzései 

szempontjából jelentősége van.

2.1 Országos Erdőállomány Adattár

Cél:

Az  adattár  létrehozásának  célja  a  magyarországi  erdőállományok  állapotleíró  adatainak 

rendezett és rendszerezett elhelyezésének, illetve a tervezett és elvégzett erdőgazdálkodási munkák 

dokumentálásának biztosítása volt.  A központilag működtetett,  erdőrészlet-alapú,  teljes országos 

lefedettséget  biztosító  adattár  létrehozásával  többek  között  lehetőség  nyílt  a  különféle  (pl. 

erdőterületre, termőhelyi viszonyokra, fafajösszetételre, fakészletre, növedékre, egészségi állapotra 

vonatkozó) országos statisztikák könnyed elkészítésére, az ágazati tervezési folyamatok országos, 

regionális és lokális léptékű támogatására, az erdőterületeken elvégzett munkák időbeli és térbeli 

értékelésére.
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Történet:

Az adattár elődjének felállítása 1971-ben kezdődött, szerkezete, felépítése és tartalma az elmúlt 

négy évtizedben sokszor változott. Lényegi elemei ugyanakkor szinte alig módosultak, hiszen az 

adatbázis ma is az erdőrészletek azonosító adatait, gazdálkodás és védelem szempontjából releváns 

minősítését,  a  termőhelyi  viszonyok  bemutatását,  a  faállomány  fafajsoros  leírását,  a  tíz  éves 

üzemtervi/erdőtervi ciklusra tervezett szakmai feladatokat tartalmazza, illetve biztosítja az elvégzett 

munkák dokumentálásának lehetőségét.

Általános jellemzők:

Az  adattár  működtetését  napjainkban  a  2009.  évi  XXXVII.  tv.  38.  §-a  írja  elő.  Ennek 

értelmében  az  adattár  a  nyilvántartott  erdők és  az  erdészeti,  közjóléti  létesítmények  adatait,  az 

erdőkben  előírt  (engedélyezhető)  ill.  végrehajtott  erdőgazdálkodási  tevékenységeket  és  a 

bekövetkezett változásokat foglalja magába.

Az Országos Erdőállomány Adattár és az erdőállapot-leíró adatok kapcsán gyakran emlegetett 

ESZIR (Erdészeti Szakigazgatási és Információs Rendszer) nem azonos fogalmak, hiszen az ESZIR 

több funkciót ellátó, tágabban értelmezhető rendszer, célja a teljes erdészeti szakmai tevékenység 

elektronikus  nyilvántartása.  Az  ESZIR  az  adattár-működtetés  mellett  hatósági  feladatok 

(nyilvántartásba  vétel,  erdőterv-kiadás,  éves  bejelentés,  elvégzett  munkák  és  E-lap  vezetése, 

növedékesítés stb.),  pályázatkezelési  feladatok  (nyilvántartások  vezetése,  ellenőrzések stb.), 

térképészeti-térinformatikai feladatok (digitális erdészeti térképállomány készítése és karbantartása) 

és egyéb más feladatok ellátását is biztosítja.

Maga  az  adattár  tulajdonképpen  egy  ORACLE-alapú  adatbázis,  melyhez  szervesen 

kapcsolódik egy DigiTerraMap által kezelt digitális térképállomány.

Az adattár és a kapcsolódó térkép tartalma legnagyobb hányadban az egy-egy erdőterületen 

tízévente esedékes körzeti erdőtervezés során kerül felvételre, de ezt jellemzően az egyedi hatósági 

ügyek  kapcsán  keletkezett  adatok  is  kiegészítik,  s  az  adatbázis  tartalmát  automatikus  (évente 

esedékes) frissítés (növedékesítés) is változtatja.

Adattartalom:

Az adattár erdőállapot-leíró adatai a vonatkozó irányelvek szerint  „optimálisan”  3-10 ha-os 

nagyságú erdőrészletekre vonatkoznak, s az ország teljes erdőterületét lefedik. Az erdőállapot-
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leíró  adatok  alaphelyzetben  a  körzeti  erdőtervezés  során  felvett  adatok,  rögzítésüket,  illetve  a 

körzeti  erdőtervezés  folyamatát  az  elmúlt  években  több  változatot  megért  ún.  erdőtervezési 

útmutató és kódjegyzék részletesen szabályozza (Anon. 2004a,b; Anon. 2012).

Az erdőállapot-leíró adatok legteljesebb halmaza az adattárban található, kisebb számú adatot 

tartalmaz  a  terepi  erdőtervezési  munkák  során  felvett  erdőrészlet-leíró  lap  (L-lap)  és  még 

kevesebbet az erdőtervbe befűzött erdőrészlet-lap.

Az  erdőrészlet-leíró  lapon  (L-lap)  felvett  adatok,  változók  sokfélék  és  viszonylag  nagy 

számúak. A közöttük való eligazodáshoz a változókat célszerű csoportokba foglalni:

1. Azonosító adatok. Közülük legfontosabb a község kódja, az erdőtag sorszáma, valamint a 

részlet betűjele. Ezek az azonosítók teszik lehetővé az adattári adatok és a digitális erdészeti térkép 

megfeleltethetőségét, összekapcsolhatóságát.

2. Részletadatok. Az erdőrészletek adminisztratív besorolását rögzítő adatok. Közülük az erdők 

kezelési-fenntartási lehetőségei (s így az erdők állapotjellemzői) szempontjából leginkább lényeges 

besorolást a Natura 2000 hálózat (része vagy nem része a hálózatnak), a védettség foka (nem védett, 

fokozottan védett, védett), az erdőrezervátum-besorolás (sorszám), az erdőrezervátum-terület típusa 

(magterület, védőzóna). Rendkívül fontos az erdőrészletek rendeltetés szerinti besorolása (védelmi, 

gazdasági,  egészségügyi-szociális-turisztikai,  oktatási-kutatási  rendeltetések),  valamint  a 

megállapított  üzemmód  (vágásos,  szálaló,  faanyagtermelést  nem  szolgáló,  átalakító  üzemmód). 

Érdekesség, hogy ennél az adatcsoportnál találjuk a vadeltartó képesség szerinti besorolást (nincs, 

igen gyenge, gyenge, közepes, jó, kiváló), mely bizonytalan használhatósága ellenére is egyfajta 

leképezése az erdőállapot-vad kapcsolatnak.

3.  Az  erdőrészlet  termőhelyi  jellemzői. A  vizsgált  erdőterület  topográfiai  és  termőhelyi 

viszonyainak tömör leírását találjuk ennél az adatcsoportnál. A topográfiai helyzetet a tengerszint 

feletti  magasság  (térkép  alapján),  fekvés-kitettség  (térkép,  iránytű  és  terepi  becslés  alapján), 

domborzat  (terepi  besorolás  alapján)  és  lejtés  (lejtmérő  alapján)  adatsorai  körvonalazzák.  A 

helyszíni becslés és közvetlen vagy közvetett termőhely-meghatározás alapján meghatározott klíma, 

hidrológia,  genetikai  talajtípus,  termőréteg-vastagság  és  fizikai  talajféleség  (együttesen:  a 

termőhelytípus-változat)  a  termőhelyi viszonyokat  legtömörebben leíró,  praktikus  változócsoport 

(Járó 1973).
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4.  Egyéb  leíró  adatok.  Az  erdőrészlet  különböző  jellemzőit  rögzítő  egyéb  besorolások, 

változók. Közülük az erdőállapot-jellemzők szempontjából leginkább releváns a záródás minősítése 

(helyszíni becslés: megfelelő, nem megfelelő), a cserjeszint fedettsége (helyszíni becslés alapján), a 

faállomány-típus (a fafajsorok adataiból levezetett kategória, részben helyszíni besorolás, részben 

adattári származtatás alapján), az erdőrészlet természetessége (besorolás a 2009. évi XXXVII. tv. 6 

fő  kategóriájába,  jórészt  a  fafajösszetétel  alapján),  valamint  a  cserjeszint  (az  idegenhonos  és 

intenzíven terjedő fajok) leírása.

5. A faállomány fafajsoros leírása. Az erdő (a faállomány) tényleges állapotleíró adatai ebbe az 

adatcsoportba sorolhatók. Itt dokumentálják az elkülönülő szinteket, a szintek záródását, továbbá a 

fafajsorokhoz köthető adatokat. A fontosabb változók, adatok a következők:

Szintek elkülönítése:

• jelzőszám (felső  szint,  alsó  szint,  felújítási  szint,  hagyásfa  /  a  korábbi  állományrészek  az  ESZIR 
változásai miatt megszűntek / alsó szint leírása csak a felső szinthez viszonyított 30%-os famagasság-
különbség és minimum 25%-os fedettség esetén lehetséges)

Szintek záródása:

• az egy szinthez sorolt fafajsorok összesített záródása (helyszíni szembecslések átlaga alapján)

Fafajsorok leírása:

• fafaj betűkód
• fafaj jel
• eredet (helyszíni becslés alapján: mag, gyökérsarj, tuskósarj)
• elegyarány (szembecslés  útján vagy körlapmérés/fatérfogatmérés  esetén a helyszíni  és  a  fatermési 

táblás fatérfogat-adatokból számolva)
• az  elegyedés  módja  (helyszíni  becslés  alapján  kategorizálva:  főfafaj,  szórt  elegy,  csoportos  elegy,  

tömbös elegy, soros elegy, mozaikszerű elegy)
• átlagkor (korábbi adatok vagy helyszíni becslés alapján)
• átlagmagasság (helyszínen, relaszkóppal vagy más műszerrel mért átlagtörzsek alapján)
• átlagos törzsátmérő (helyszínen, mérőszalaggal mért átlagtörzsek alapján)
• körlapösszeg (helyszínen, relaszkóppal mért adatok alapján)
• törzsszám (1 ha-ra vetített adat / a körlap és az átlagátmérő alapján utólag számítva)
• fatérfogat (1 ha-ra vetített adat / a mért magasság, átmérő és körlap alapján számítják)

6. Az egészségi állapot leírása. Itt  dokumentálják az esetleges károsodás mértékét, illetve a 

jellemző károsítókat.

7.  Az  erdőrészlet  szintű  tervezés. Ebből  a  rovatból  tájékozódhatunk  az  erdőtervi  ciklusban 

lehetséges/esedékes  fakitermelési  és  erdőfelújítási  munkák  köréről.  Mivel  az  erdőállapot-leírás 

szempontjából  ezen adatoknak nincs különösebb relevanciája,  ismertetésüktől eltekintünk (de:  a 

lokális történeti előzmények áttekintéséhez hasznos lehet az utolsó fahasználat  évére és módjára 

vonatkozó adat).

10



SH/4/13 – WP1

Az erdőrészlet-leíró lap (L-lap) terepi kitöltésének fontosabb mozzanatait (csak az állapotleíró 

adatokra koncentrálva) elsősorban módszertani okok miatt érdemes áttekinteni:

• az erdőrészlet határainak azonosítása, a terület alapos bejárása;
• a  fatérfogatmérés  módszerének  megválasztása  (fiatal  állományoknál  általában  fatermési  táblás  becslés, 

növedékfokozó gyérítési kor felett általában egyszerű körlapmérés, középkorú erdőkben választható megoldás; 
de: idősebb véderdőkben is inkább fatermési táblás becslés);

• területnagyságtól és állomány-változatosságtól függő számú (min. 3, de egyébként átlagosan hektáronként 1) 
mintapont felkeresése;

• mintapontok szerinti mérés és adatrögzítés:
• az állomány egészére felvett adat: záródás (szembecslés);
• fafajonként/fafajsoronként felvett adatok fatermési táblás becslés esetén: elegyarány (szembecsléssel), 

eredet, kor, magasság (mérés relaszkóppal vagy más műszerrel), átmérő (mérés mérőszalaggal);
• fafajonként/fafajsoronként felvett adatok egyszerű körlapmérés esetén: eredet, kor, magasság (mérés 

relaszkóppal vagy más műszerrel), átmérő (mérés mérőszalaggal), körlap (mérés relaszkóppal);
• a mintapontok adatinak átlagolása, az adatlap megfelelő rovatainak kitöltése;

• egyéb állományjellemző adatok (pl. szórványos elegyfák, károsítások) felvétele.

Az  erdőrészlet-leíró  lapon  (L-lap)  nem  szereplő,  de  az  adattárban  feltüntetett  adatok 

(igazgatóság,  körzet,  részlet  típusa,  használat  jogcíme,  szerződés  lejárati  ideje,  kötelezettség 

területe,  tűzveszélyességi  kód  és  megnevezés,  Natura  2000  jogi  jelleg  checkbox,  Natura  2000 

terület sorszáma-megnevezése-típusa, vadgazdálkodási körzet, vadgazdálkodási egység) jellegüknél 

fogva nem állapotleíró, hanem adminisztratív besorolást tükröző adatok.

Az adattári adatok közül projektünkhöz felhasználható fontosabb leíró adatok a következők:

Az erdőrészletekre/állományra vonatkozó originális adatok:

• tszf. magasság, fekvés, domborzat, lejtés
• klíma, hidrológiai viszonyok, genetikai talajtípus, termőréteg mélység, fizikai talajféleség
• cserjeszint fedettsége és leírása
• szintezettség

Az erdőrészletekre/állományra vonatkozó származtatott adatok:

• záródás minősítése
• faállománytípus
• természetesség

Az egyes szintekre vonatkozó originális adatok:

• záródás

A fajsorokra vonatkozó originális adatok:

• fafaj
• eredet
• elegyarány, elegyedés módja
• átlagkor
• átlagos magasság
• körlap
• törzsszám
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Az adatok felhasználásánál hangsúlyosan figyelembe veendő tényező, hogy az adattári adatok 

alapvetően  poligonokra  (erdőrészletekre)  vagy  azok  komponenseire  (pl.  fafajsorok)  vonatkozó 

átlagadatok, így azok az erdőrészleten belüli  változatosságot nem jelenítik meg. További fontos 

szempont,  hogy  egyazon  változó  eltérő  felmérési  módszerek  eredményeként  áll  elő  különböző 

erdőrészletekben, a körzeti erdőtervezők viszont felvilágosítást nyújthatnak az adatok hátteréről.

A digitális  erdészeti  térkép  attribútum-táblájába  feltöltve  projektünk  terepi  munkái  során 

felhasználható, tájékoztató jellegű háttéradatok lehetnek:

• poligon-azonosítók
• terület (ha)
• termőhelytípus-változat  (klíma,  hidrológiai  viszonyok,  genetikai  talajtípus,  termőréteg  mélység,  fizikai 

talajféleség)
• állományszintek száma (db)
• átlagkor (év)
• átlagos záródás (%)
• faállomány-típus (típus-kódok)
• 20% alatti elegyarányú, önálló sorral leírt fafajok (fafaj-kódok)

Pontszerű  mintavételezésre  (grid  hálópontjai  körüli  mintaterületen  esedékes  felvételezésre) 

tervezett  projektünk  felvételezési  protokolljának  kidolgozása  során  az  adattárban  rögzített 

termőhely- és erdőállapot-leíró változók közül (tekintettel a lehetséges mérési/becslési módokra és 

az alkalmazható skálákra) viszonylag kevés felhasználása merülhet fel:

• domborzati sajátosságok (helyszíni  szakértői  döntés alapján; megfontolandó egy új  skála kidolgozása és a 
mikrodomborzati sajátosságok leírása is)

• klímakategória  (helyszíni  szakértői  döntés  alapján; klímajelző  fafajok  előfordulása,  illetve  a  domborzat 
figyelembe vételével; különösen indokolt lehet az erdőrészlet-átlagtól való eltérés leírása)

• hidrológiai viszonyok (helyszíni szakértői döntés alapján; domborzati viszonyok és a hidrológiai viszonyokat 
indikáló aljnövényzet figyelembe vételével; itt is indokolt lehet az erdőrészlet-átlagtól való eltérés leírása)

• genetikai talajtípus (helyszíni szakértői döntés alapján, kizárólag az erdőrészlet-átlagtól való látványos eltérés 
leírása, legalább főcsoport szinten)

• szintezettség, a szintek elkülönítése (helyszíni szakértői döntés alapján; megfontolandó esetleg egy harmadik, 
középső szint elkülönítése is, ekkor azonban a különálló szint definíciója módosítandó)

• elkülönülő szintek záródása (helyszíni szembecslés alapján, 5%-os pontossággal vett érték)
• előforduló fafajok (fafaj-kódjegyzék alapján szintenként leírva)
• az  előforduló  fafajok  elegyaránya  (helyszíni  szembecslés  alapján,  szintenként,  5%-os  pontossággal  vett 

értékek; a tömegességi viszonyok emellett ordinális skálával is felvehetők)
• eredet (szintekre, fafajsorokra vagy összességében, mag-sarj megoszlásban becsülve)
• cserjeszint borítása (helyszíni szembecslés alapján, 5%-os pontossággal vett érték)
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2.2 Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE)

A rendszer az erdők fejlődésének és egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 

ellenőrzését  és  az  erdészeti  növényvédelmi  előrejelzés  készítését  szolgálja.  Egyes  elemei  több 

évtized óta működnek, ugyanakkor az újabb kihívások és feladatok kapcsán az elmúlt egy-másfél 

évtizedben új alrendszerei épültek ki.

Az EMMRE működését  jelenleg  a  2009.  évi  XXXVII.  tv.  és  a  153/2009.  (XI.  13.)  FVM 

rendelet szabályozza. A monitoring-program koordinációját és a feladatok egy részét az erdészeti 

igazgatás csúcsszerve, a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága végzi, de számos alprogram lebonyolítását 

az ERTI feladatkörébe utalja a vonatkozó jogszabály.

2.2.1 Erdővédelmi Figyelő-Jelzőszolgálati Rendszer (EFJR)

A rendszer célja a hazai erdők egészségi állapotára vonatkozó alapvető adatok, információk 

biztosítása volt. Elemei fokozatosan, 1961-től épültek ki, működési keretei az évtizedek során több 

alkalommal változtak.  A rendszer a fenti  néven (két fontosabb pillér  fenntartásával, illetve éves 

prognózis  összeállításával)  az  Erdészeti  Tudományos  Intézet  (ERTI)  keretein  belül,  2009-ig 

működött.

A rendszer  működése  részben  az  erdőgazdálkodók  adatszolgáltatásán,  részben  megbízott 

adatgyűjtők közreműködésén, részben erdővédelmi szakemberek kutatási tevékenységén alapult, a 

feldolgozási és elemzési munkákat az ERTI erdővédelmi szakemberei végezték.

2.2.1.1 Erdővédelmi Jelzőlapok Rendszere

Az erdővédelmi jelzőlapok megküldését jogszabály – a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet – írta  

elő a 200 ha feletti erdőterületet kezelő erdőgazdálkodók számára. A kötelező adatszolgáltatásnak a 

mindenkori erdészeti szakszemélyzet tagjainak évente négy alkalommal (április, június, augusztus, 

október) kellett eleget tenniük, ugyanakkor megállapítható, hogy a rendszer működése során mind 

az adatszolgáltatás rendszeressége, mind a megküldött adatlapok szakmai tartalma vonatkozásában 

mutatkoztak egyenetlenségek, hiányosságok.

Az  erdővédelmi  jelzőlapok  országos  lefedettséget  biztosító,  erdőrészlet-alapú  adatokat 

szolgáltató rendszere az erdőkben keletkezett biotikus és abiotikus károk helyének, célfafajának, 

mértékének  (ha,  m3)  rögzítésére,  illetve  az  elvégzett  védekezések dokumentálására  szolgált.  Az 

adatok  rögzítése  (külön  útmutató  szerint;  )  a  gazdálkodóknál  rendelkezésre  álló  információk, 
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megfigyelések, felmérések alapján történt.

A  beérkező  adatlapok  az  erdők  összetételét,  szerkezetét,  mintázatát  leíró  adatokat, 

attribútumokat  közvetlenül  nem  szolgáltattak,  ugyanakkor  rajtuk  keresztül  az  erdők  állapotát 

közvetlenül vagy közvetve befolyásoló (részben természetes bolygatásként értékelhető) károsítások 

dokumentálása, ha nem is teljes körűen, de biztosított volt.

A rendszer  ebben  a  formában  2012-ben  megszűnt,  ugyanakkor  projektünk  szempontjából 

megfontolandó az erdővédelmi jelzőlapokhoz készített útmutató szerinti egyes (elsősorban az erdők 

kompozícióját,  struktúráját  közvetlenül  vagy  közvetve  befolyásoló,  részben  természetes 

bolygatásként  értékelhető) károsítások kötelező  vagy opcionális  (részletesen kidolgozandó skála 

szerinti) rögzítésének protokollba illesztése (lásd még: 2.2.7 pont). Emellett az is megállapítható, 

hogy amennyiben többféle  méretű  mintavételi  terület  kerül  kialakításra  a  projektünkben,  úgy a 

károsítás-típusú adatok rögzítését a nagyobb/legnagyobb mintaterületen célszerű biztosítani.

2.2.1.2 Erdészeti Fénycsapda Hálózat

A fénycsapda-hálózat  célja  az  erdőkhöz  kötődő  rovarvilág  fajösszetételének,  denzitásának 

monitorozása, s a populáció-változások erdővédelmi vonatkozásainak elemzése.

Országos lefedettséget biztosítva, március-december hónapok között jelenleg 25 db Jermy-féle 

fénycsapda működik. A begyűjtött rovaranyag feldolgozása napi bontásban történik, az eredmények 

elsősorban faunisztikai, taxonómiai, gradáció-dinamikai jellegűek (Kolozs 2009).

A  fénycsapda-hálózat  elsősorban  az  erdei  lepkefauna  időbeli  változásainak  leképezését 

szolgálja,  az  erdők összetételére,  struktúrájára,  mintázatára vonatkozó adatokat  jórészt  közvetve 

sem szolgáltat. A hálózat adatai, eredményei projektünk szempontjából irrelevánsak.

2.2.1.3 Erdővédelmi Prognózis

1962 óta évente készített összefoglaló anyag, mely az erdővédelmi adatlapok, a fénycsapda-

hálózat adatai, illetve az ERTI célirányos kutatásai alapján az előző évben bekövetkezett károkat és 

a  tárgyévben  várható  károsításokat  ismerteti.  Újabban  csak  elektronikus  formában  jelenik  meg 

(2011/2012. évi összefoglaló: (Hirka 2012))

Az erdővédelmi  prognózis tartalma projektünk szempontjából  irreleváns,  szerepe  legfeljebb 

nagyobb térséget érintő károsítások következményeinek értelmezésénél lehet.
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2.2.2 Erdővédelmi hálózat (EVH) I. szint

Az erdővédelmi  hálózat  kialakításának  célja  a  légszennyezés  erdőkre  gyakorolt  hatásainak 

monitorozása,  a  faállományok  és  a  faegyedek  egészségi  állapottal  összefüggő  vonásainak 

rendszeres  rögzítése  volt.  A  program  kezdetei  óta  alapvetően  nagy-területű  kárfelvételként 

funkcionál és elsősorban az erdei fák koronaállapot-változásait regisztrálja. Létrejöttét az 1985-ben 

indított ICP Forests program (lásd 3.1.4 pont) indukálta, ugyanakkor a hazai felmérés az európai 

elvárásoknál részletesebb, átfogóbb, általánosabb (Kolozs 2009).

A hazai felmérések 1988-tól indultak, évente történtek (kivéve 2007, amikor csak részben, a 

nemzetközi kötelezettségvállaláshoz szükséges mértékben történt meg a felmérés).

Az adatgyűjtési hálózat országos lefedettséget biztosít, alapjául egy 4×4 km-es grid szolgál. A 

szisztematikus mintavételezés több mint 1100 hálópontot eredményez, mely pontok körül (a négy 

égtáj  irányában,  25-25 m-re levő mintapontok körül)  4×6 db fa  állapotadatainak felvételét  kell 

biztosítani.  Ez a  hálózat  praktikusan illeszkedik  a  nemzetközi  kötelezettség-vállalás  szerinti,  78 

mintapontból álló 16×16 km-es hálózathoz.

A kiválasztott mintafákra a felmérők nagyszámú változót rögzítenek. A változók (kártípusok) 

részben abiotikus károk, részben biotikus károk, részben ember által okozott károk (utóbbihoz értve 

a  vadkárt  is).  A felmérések  során  a  teljes  faegyedek  károsítottság-vizsgálata  történik,  s  ennek 

keretében a koronakárok (koronatörés, koronaelhalás, lombrágás, gombák-gubacsok károsítása, kis 

levél, hajtáskárosodás, immissziós kár, rendellenes elszíneződés), törzskárok (sebzések-sérülések, 

gomba-  és  rovarkárosítások,  emberi  eredetű  sebzések),  gyökfő-  és  gyökérkárok  (bekorhadás, 

gombakárok stb.),  talajkárok  (erózió,  szennyezések,  tömörödés stb.),  egyéb  károk  (aszálykár, 

tűzkár, széldöntés, törzstörés stb.) és vadkár (makkfelszedés, hántás, rágás, dörzsölés) rögzítésére 

kerül sor. A légszennyezettség-károk által motivált monitoring apropóján az egyes „kárhelyszínek” 

közül  kiemelkedő  jelentőségű  a  korona,  illetve  kiemelkedő  jelentőségűek  a  levélvesztésre 

vonatkozó információk (Kolozs 2009).

A kárértékek szembecsléses, útmutató (Anon. 2000) szerinti felvétele egységes kárfokozatokkal 

(2006-ig 10%-os, 2006 után 5%-os pontossággal) történik. A felvett értékek az ICP-kárfokozatoknak 

(0-10% = tünetmentes, 11-25% = veszélyeztetett, 26-60% = közepesen károsított, 61-99% = erősen 

károsított,  100% = elpusztult)  való megfeleltetést  is szolgálják.  Az adatminőség egyenletességét a 

felmérőknek  rendszeresen  szervezett  közös  tréningekkel,  szúrópróbaszerű  terepi  ellenőrzéssel  és 

számítógépen futtatott szisztematikus adatellenőrzéssel igyekeznek biztosítani.
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A programot eredetileg az erdészeti igazgatás területei szervei vitték, jelenleg a végrehajtás 

felelőse  az  ERTI.  Az  EVH-protokoll  szerinti  felméréseket  újabban  az  Egyesített  Erdészeti 

Monitoring (EEM) integrálja (lásd 2.2.8 fejezet).

Az  erdővédelmi  hálózat  keretében  végzett  vizsgálatok  alapvetően  faegyedekre  vonatkozó, 

részletes, egészségi állapotot tükröző adatokat tárnak fel, azonban a faegyed-szintű adatok (főként a 

korona- és törzskárok) között vannak az állomány egészének szerkezetére utaló adatok is. A károk 

jelenlétének és mértékének megállapítása ugyanakkor elég sok szubjektív elemet tartalmaz (etalon 

koronához viszonyítás, elszíneződés becslése stb.).

A protokoll tartalmából projektünk számára megint csak az abiotikus jellegű (faegyedekre, de 

állományokra  is  vonatkoztatható)  kárjelenségek lehetnek érdekesek.  Közülük is  azok,  melyek a 

koronaszint  szerkezetére,  az  álló-pusztuló  fákra,  illetve  a  biológiai  szempontból  is  jelentős 

mikroélőhelyek  törzsön  történő  kialakulását  előidéző  törzskárokra  vonatkoznak:  csúcsszáradás, 

fagyöngy, koronatörés, törzstapló, fagyléc, faodvak, emberi eredetű sebzések, bekorhadt tő, tűzkár, 

széldöntés,  vad  által  okozott  kár.  E  változók  vonatkozásában  projektünk  szempontjából 

megfontolandó  a  mintaterületre  vetített  prezencia-abeszencia  adatok  rögzítése,  illetve  az  egyes 

„kártípusok” egyszerűsített skálával való leképezése.

2.2.3. Erdővédelmi hálózat (EVH) II. szint

Az erdővédelmi  hálózat  II.  szintje  eredetileg  a  légszennyezés  okozta  erdőkárok felmérését 

megcélzó ICP Forests program 78 hazai mintaterületét tartalmazó 16×16 km-es hálózatot foglalta 

magába, ahol állományfelvételek, botanikai felvételezések és talajszelvény-feltárások, talajfúrások, 

talajfizikai  és  hidrológiai  vizsgálatok  is  folytak.  A kutatási  prioritások  változásával  azonban  a 

mintaterületek és a módszerek is jelentősen megváltoztak, a kialakított új rendszer pedig alapvetően 

egy intenzív monitoringot foglal magába (Kolozs 2009).

Az  ERTI  által  koordinált  program  keretében  jelenleg  15  magyarországi  mintaterületen, 

gazdasági jelentőségű fafajok (bükk, kocsánytalan- és kocsányos tölgy, szürke nyár, fenyők, akác) 

állományaiban  folynak  különböző  (elsősorban  az  állományok  víz-  és  szervesanyag-körforgalmát 

feltárni szándékozó) vizsgálatok. A vizsgálati kérdések (egészségi állapot, depozíció, légszennyező 

elemek,  csapadék-eloszlás,  növekedés,  légkörkémia stb.),  illetve  az  alkalmazott  módszertan 

mintaterületenként  változó,  a  program  összességében  nem  szisztematikus,  monitoring-jellegű 

állományszerkezet-, illetve állományállapot-leírással foglalkozik, hanem inkább célirányos kutatások 

gyűjtőprojektje.
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Az Erdővédelmi Hálózat II. szintjének módszerei, eredményei az elmondottak miatt projektünk 

szempontjából irrelevánsak.

2.2.4. Faállományok növekedésének megfigyelése (FNM)

A faállományok növekedésének megfigyelése szintén az ICP Forests hatására, 1993-ban indult. 

A program célja a hazai erdők növedékének és növedék-változásának vizsgálata, illetve közvetve az 

erdőállományok élőfakészletének meghatározása volt.

Az EVH I. szint rendszeréhez igazodó monitoringról volt szó: a mintavételi pontok a 4×4 km-

es rendszer hálópontjaiba,  illetve az átlósan közbeeső pontokra estek. Az átlósan 2,8×2,8 km-es 

gridet  alkotó  egyes elméleti  hálópontokhoz egy-egy 200×200 m-es trakt  tartozik,  ennek DNY-i 

sarka esik az elméleti hálópontra. A trakt cca. 8 km²-t, a trakt sarokpontjaiban található mintakörök 

pedig cca. 2 km²-t reprezentálnak (Kolozs 2009).

A  trakt-sarokpontok  (tényleges  mintavételi  pontok)  általános  adatainak  feljegyzése  után 

változó (4-25 m) sugarú körökben, 12-25 (átlagosan 20) törzs felvételével történtek a felmérések. 

Faegyedenként  az  alábbi  változók  felmérésére  került  sor:  fafaj,  eredet,  kor,  átmérő  (átlalóval 

mérve),  károsítás  oka-mértéke,  kitermelés  éve,  magassági  osztály,  famagasság  (relaszkóppal 

mérve). A mintakörökben holtfa-felmérés nem történt, de az elpusztult fákat dokumentálták (Anon. 

2008).

Az egyedi (törzsenkénti) felvételezés mellett a nem vagy nehezen megközelíthető erdőkben, 

rendkívüli  megoldásként  alkalmazták  az  ún.  állományleírás  módszerét  is.  Ebben az  esetben  az 

adatlapokat Országos Erdőállomány Adattárból származó átlagadatokkal töltötték fel.

A felvételezések 5 évente történnek, a terepen felvett adatokhoz az adattárból további adatokat 

rendeltek.  A  kiértékelések  (melyek  újabban  már  a  FieldMap-Inventory  Analysis  segítségével 

történtek) lehetőséget adtak adattári adatokkal való összevetésre, a fafajcsoportok területének (azon 

belül  a  kis  elegyarányú  fafajok  előfordulásának)  kimutatására,  a  fakészlet-adatok,  korosztály-

viszonyok, fafajmegoszlás, átmérő-megoszlás, őshonosság-tájhonosság vizsgálatára (Kolozs 2009).

Az FNM-program újabban – megváltozott  tartalommal – az Egységes Erdészeti Monitoring 

(EEM)  keretén  belül,  a  NÉBIH  Erdészeti  Igazgatósága  koordinálásával  fut.  Projektünk 

szempontjából  legérdekesebb  elemei  a  mintafák  károsítottságának  leírására  kidolgozott 

megoldások, skálák. Ezek az EEM-ben továbbra is megvannak, így értékelésükre ott (lásd 2.2.8 

fejezet) térünk ki.
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2.2.5. A vadállomány által okozott élőhely változás (VÉV)

A vadállomány által okozott élőhely változás vizsgálata egy az erdészeti igazgatás által 2001-

től  működtetett,  országos lefedettségű monitoring-program volt.  Elsősorban bükkös,  gyertyános-

tölgyes, kocsánytalan- és kocsányos tölgyes, cseres állományok természetes felújításaiban (felújítási 

korú és fiatalos állományokban) vizsgálta a nagyvad hatását. Eredetileg minimum 10 évre tervezték,  

maga a program azonban – érthetetlen okból – 2008-ban lezárult.

A  monitoringhoz  (fafajok  és  felújítási  módok  szerint  megállapított  súlyszámok  alapján 

elosztva) országosan közel 300 mintapontot jelöltek ki. A mintavételezés tehát nem szisztematikus 

és nem véletlenszerű volt, hanem „szakmai ismeretekre támaszkodó, a reprezentativitást a megadott 

feltételek alapján biztosító” hálózatot létesítettek (Kolozs 2009).

Mintapontonként  egy bekerített  és  egy kontroll  terület  felmérésére  került  sor:  ezek  azonos 

termőhelyi és faállomány-jellemzőkkel leírható, egymástól 10-30 m távolságra elhelyezett, 10×10 

m-es kvadrátok voltak. Felvételezésük előtt az azonosító adatokat és általános állományadatokat (pl.  

év  közbeni  ápolás,  eltérő  ápolás,  egyedi  rágásvédelem,  távolság  vonalas  létesítményektől  és 

vadászati-vadgazdálkodási  berendezésektől)  összegyűjtötték.  A felvételezések  kétévente,  kétféle 

módszertannal folytak.

A hagyományos módszertan szerint a 10×10 m-es területet 25 db 2×2 m-es kvadrátra osztották, 

majd  ezek  közül  100-200  db  közötti  csemetét  tartalmazó,  mintapontonként  különböző  számú 

kvadrát felmérésére került sor. A felvett változók a következők voltak:

• a lágyszárú növényzet borítása (10%-os pontossággal, egyszikűek-kétszikűek bontásban becsülve)
• a lágyszárú növényzet magassága (ún. effektív magasság, mérve)
• a mellékfafajok és cserjék záródása (10%-os pontossággal becsülve)
• a cserjék relatív átlagmagassága (a felújítási szint átlagmagasságához viszonyítva becsülve)
• a cserjék rágottsága (becsülve)
• a célállomány fafajai záródása (mérve)
• tárgyévi B, KTT, KST, CS újulat (1 m²-en magasság és tőszám fafajonként)
• egyedenként a magasság (mérve), csemeték károsítottsága

Az 1 m magasság feletti fiatalosokban alkalmazott becsléses módszertan során a 10×10 m-es 

területet  4 db 5×5 m-es kvadrátra osztották,  majd a teljes terület  újulat-állományára végezték a 

felmérést. A felvett változók köre itt az alábbiak szerint alakult:

• a lágyszárú növényzet borítása (10%-os pontossággal, egyszikűek-kétszikűek bontásban becsülve)
• a lágyszárú növényzet magasság (5 cm pontossággal becsülve)
• a cserjék záródása (10%-os pontossággal becsülve)
• a cserjék relatív átlagmagassága (a felújítási szint átlagmagasságához viszonyítva, becsülve)
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• a cserjék rágottsága (becsülve)
• tárgyévi B, KTT, KST, CS újulat (1 m²-en magasság és tőszám fafajonként)
• a fő- és mellékfafajok záródása (10%-os pontossággal becsülve)
• a fő- és mellékfafajok törzsszám szerinti elegyaránya (10%-os pontossággal becsülve)
• a fő- és mellékfafajok átlagos magassága (10 cm-es pontossággal becsülve)
• a fő- és mellékfafajok károsítottsága

A felmérések során az egyébként elhatárolható károsítás-típusok (ápolás-visszavágás, hántás-

dörzsölés,  taposás-törés,  nyári  hajtásrágás,  csúcshajtás-rágás)  mellett  egy  összevont,  integráló 

jellegű  változót  is  felvettek.  Ez  volt  az  ún.  halmozott  nagyvadkár,  melyet  a  hántás-dörzsölés, 

taposás-törés, nyári hajtásrágás, csúcshajtás-rágás értékei alapján 3 kategóriába soroltak: nem vagy 

gyengén rágott, mérsékelten rágott, erősen rágott csemeték.

A program során részletes fotódokumentáció készült, a terepi felvételezőknek évente kötelező 

képzést  tartottak  és  az  adatminőség  ellenőrzés  is  alapos  volt  (3  szint:  dupla  felvételek,  vezetői 

ellenőrzés, központi ellenőrzés). A kiértékelés részletessége ugyanakkor elmaradt a program egészére 

fordított figyelem és energia volumene mögött. A 2002-2008 között kapott idősorok alapján a VÉV 

kiértékelésével  elsősorban  a  fafajmegoszlás  változását,  a  magasság-különbségek  alakulását  és  a 

különböző kártípusok jelenléti arányában mutatkozó trendeket vizsgálták (Kolozs 2009).

Összefoglaló  értékelésként  elmondható,  hogy  a  VÉV  felmérési  protokollja  meglehetősen 

részletes  és  bonyolult,  ilyen  mélységű  adatgyűjtésre  a  projektünk  keretében  biztosan  nem lesz 

módunk.  A hagyományos módszertan  legtöbb eleme (elsősorban azok mérés-,  illetve időigénye 

miatt)  szintén  kizárható,  leginkább  a  becsléses  módszertan  elemeinek  (főként  az  újulat  és  a 

vadkárosítás leírására vonatkozó elemeinek) részbeni felhasználása jöhet szóba. Tanulságos, hogy a 

cserjék és a fatermetű fásszárúak cserjetermetű egyedeit külön kezeli a rendszer (ellentétben pl. a 

TERMERD-módszerrel).  A  cserjék  relatív  átlagmagasságának  újulathoz  viszonyított  becslése 

érdekes és átgondolandó megoldás (az újulattal is rendelkező mintaterületeken), s megszívlelendő a 

tárgyévi, egyéves újulat és a többéves újulat külön-külön történő dokumentálása is. A viszonylag jól 

differenciálható  halmozott  nagyvadkár  2  m  alatti  újulatra  és  cserjékre  vonatkozó  felhasználása 

megszívlelendő lehet a talajfelszínt érintő vadkárral kiegészítve.

2.2.6. Országos Erdőtűz Adattár (OEA)

Az adattár létrehozásának célja a hazai erdőtüzek adatainak integrálása mellett elsősorban az 

1994 óta létező Európai Erdőtűz-információs Rendszer (European Forest Fire Information System – 

EFFIS) felé esedékes adatszolgáltatás biztosítása volt (Kolozs 2009).
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AZ adatszolgáltatási  kötelezettség  jogszabályokban  rögzített.  Az  adatgyűjtési  szabályok 

egységesítését európai szinten az 1737/2006/EGK rendelet  biztosítja, míg a hazai szabályozás a 

12/1997. (II. 27.) BM rendelet és a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet formájában adott. A 2002 óta 

működő (az erdészeti igazgatás által működtetett) hazai adattárba a tűzoltóság, a katasztrófavédelem  

és az erdészeti hatóság szolgáltat adatokat.

A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség miatt az erdőtűz fogalma a FAO erdő-definíciója 

szerinti erdőterületekre vonatkozik, vagyis a 2009. évi XXXVII. tv. hatálya alá eső erdők mellett 

egyéb fás területek tűzadatai  is  bekerülnek az adatbázisba.  Az ilyen módon való adatgyűjtés az 

erdőtervezett  erdőkre  vonatkozó  adatokat  erősen  torzítja,  hiszen  Magyarországon  a 

vegetációtüzeknek csak kb. 9-10%-a tényleges erdőtűz.

Az adattárhoz rendszeresített erdőtűz-felvételi adatlap legfontosabb adatai az alábbiak: a tűz 

helye  (közigazgatási  terület  és  leírás,  illetve  esetleg  térkép),  kiterjedése  (becsült  vagy  mért 

területadat  ha-ban),  tűztípus  (talajfelszín  alatti  tűz,  talajfelszíni  tűz:  avartűz,  koronatűz), 

vegetációtípus-csoport:  egyéb  (alacsony  füves  vegetáció,  magas  füves  vegetáció),  erdő  (lomb 

erdősítés,  fenyő  erdősítés,  lombos  faállomány,  fenyő  faállomány),  egyéb  fás  terület  (cserjés-

bozótos, borókás) (Kolozs 2009).

Projektünk szempontjából az adattár egészének nincs különösebb relevanciája, ugyanakkor a 

felmérésre kerülő mintapontok (mintaterületek) tűzkár-érintettségének rögzítése érdekes információ 

lehet.  A felvételezés során a korábbi tűzesetek nyomait  (kötelezően vagy opcionálisan) egyrészt 

időbeli  sálán  (pl.  helyszíni  becslés  szerint  5  évnél  régebbi  és  nem  régebbi  tüzek)  is  célszerű 

elhelyezni,  másrészt  (az  adattári  skálázást  felhasználva)  a  tűztípus  (avartűz  vagy 

avartűz+koronatűz) rögzítése is kívánatos lehet.

2.2.7 Országos Erdőkár-nyilvántartási Rendszer (OENYR)

Az új erdőkár-nyilvántartási rendszer 2012-től működik, érdemben az erdővédelmi jelzőlapok 

rendszerét  váltja.  Célja  a  káradatok  összegyűjtése,  a  prognóziskészítés  megalapozása  és  az 

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP) felé való erdővédelmi információ-szolgáltatás 

(Anon. 2011a).

Az Erdővédelmi Kárbejelentő Lapokon valamennyi  erdészeti  szakszemélyzetként  regisztrált 

személy  köteles  adatot  szolgáltatni.  Az adatlapok az  erdőkben keletkezett  biotikus  és  abiotikus 

károk helyének,  célfafajának,  mértékének (ha,  m3)  rögzítésére,  illetve  az  elvégzett  védekezések 

dokumentálására  szolgálnak.  Az  adatokat  (gombák,  növények,  rovarok,  atkák,  gerincesek, 
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fapusztulások, abiotikus károk bontásban, a karatén károsítókat és kórokozókat külön kiemelve) a 

mindenkori erdészeti szakszemélyzet tagjai negyedévente szolgáltatják.

A  beérkező  adatlapok  az  erdők  összetételét,  szerkezetét,  mintázatát  leíró  adatokat, 

attribútumokat  közvetlenül  nem  szolgáltatnak,  ugyanakkor  rajtuk  keresztül  az  erdők  állapotát 

közvetlenül vagy közvetve befolyásoló, részben természetes bolygatásként értékelhető károsítások 

dokumentálása, ha nem is teljes körűen, de továbbra is biztosított.

Az adatlapokon feltüntetendő fontosabb abiotikus károk a következők: aszálykár, erdei tűzkár, 

homokverés, hótörés, kései fagy csemetekertben, kései fagy fiatalosban, nyári jégkár, nyári vízkár, 

széldöntés-széltörés,  téli  jégkár,  zúzmarakár.  Az  ember  által  okozott  károk  csoportosítása  az 

alábbiak szerint alakul: szakszerűtlen fahasználat, erdőben elhelyezett hulladék, vegyi anyag hatása, 

egyéb emberi hatás (Anon. 2011a).

Összegzésképpen  az  erdővédelmi  jelzőlapoknál  már  elmondottak  ismételhetők:  projektünk 

szempontjából  megfontolandó  a  kárbejelentő  lapokhoz  alkalmazott  kódjegyzék  szerinti  egyes 

(elsősorban az erdők kompozícióját,  struktúráját  közvetlenül vagy közvetve befolyásoló, részben 

természetes  bolygatásként  értékelhető)  károsítások  kötelező  vagy  opcionális  rögzítésének 

protokollba  illesztése.  Amennyiben  többféle  méretű  mintaterület  is  lesz  a  projektben,  úgy  a 

károsításokra vonatkozó adatrögzítést a nagyobb/legnagyobb mintaterületre célszerű elvégezni.

2.2.8 Egyesített Erdészeti Monitoring (EEM)

Az egyesített erdészeti monitoring (a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága koordinálásával) 2009-től 

indult,  s  azt  eredeti  szándék  szerint  a  korábban  egymástól  többé-kevésbé  függetlenül  működő 

erdészeti  monitoring  tevékenységek  közti  kapcsolatok  erősítésének,  illetve  felépítésének 

szándékával  hozták  létre.  Ennek  megfelelően  az  EEM  integrálja  a  korábbi  „Faállományok 

növekedésének megfigyelése”, a „Vadállomány okozta élőhely változás”, valamint az „Erdővédelmi 

Hálózat” programok egyes vizsgálati szempontjait. Emellett az EEM a biodiverzitás-jellemzők és a 

klímaváltozás hatásának vizsgálata terén is kapott feladatokat, rendszerében megjelentek az erdők 

természetességi  állapotát  körülíró változók (álló  és  fekvő holtfa,  tuskók,  aktuális  és  potenciális 

erdőtársulás) (NÉBIH 2012).

A korábbi rendszerek átalakítására kb. két évtized után, a korábban felvett adatsorokkal való 

összehasonlíthatóságot,  valamint  az  alapvető  szakmai  célokat  szem  előtt  tartva  került  sor.  Az 

átalakításnál  egyszerre  volt  cél  az  erdőleltározási  szemlélet  erősítése,  az  eltérő  és  párhuzamos 

mintavételezések  (EVH-FNM)  felszámolása,  hazai  és  nemzetközi  szintű  adatszolgáltatás 
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biztosítása,  a  társadalmi  elvárásoknak  megfelelő  új  változók  felvétele,  új  műszerpark  és  új 

technológiák alkalmazása. Az adatfelvételezés 5 évente történik.

Az EEM az erdőterületek számbavételénél a FAO szerinti erdő-definíciót használja (erdőnek 

minősül az olyan 5000 m²-nél nagyobb, erdei fafajok alkotta faállománnyal borított terület, ahol a 

koronazáródás a 10%-ot meghaladja), így a felmérés az Országos Erdőállomány Adattárban (OEA) 

regisztrált  erdők  mellett  kiterjed  pl.  a  fásításokra,  az  önerdősülésekre  és  a  be  nem  jelentett 

erdőtelepítésekre is (egyéb fával borított területek 5000 m² felett, 5-10% záródással – other wooded 

land: OWL).

Az EEM hálózata  az eredeti  EVH I.  szint  hálózatának megfelelő 4×4 km-es grid, tehát az 

FNM-nél látott hálózatsűrítés az új rendszer kiépülésével megszűnt. További változás, hogy az EVH 

változó sugarú mintakörei helyett állandó sugarú, koncentrikus körök kerültek kijelölésre. A 12,62 

m-es sugarú mintaterületet koncentrikus körökkel kisebb területekre, ún. szegmensekre osztják, s az 

ezekben  végzendő egyedi  mintafelvételekhez  átmérőhatárokat  rendelnek (szegmens-eljárás),  így 

biztosítva  a  túlmintázás  elkerülését  (R=12,62 m-nél  20  cm,  R=7  m-nél  12  cm,  R=3  m-nél  7) 

(NÉBIH 2012).

A  mintaterületek  leírásánál  rögzítik  a  mintaterület-azonosítót,  a  topográfiai  adatokat 

(domborzat, tszf. magasság, fekvés, lejtés), a vízgazdálkodási fokot és a termőhelytípus-változatot 

(klíma,  hidrológia,  genetikai  talajtípus,  termőréteg-vastagság,  fizikai  talajféleség).  Feljegyzésre 

kerül  az  aktuális  erdőtársulás  (23  típus)  és  potenciális  erdőtársulás  (erdőtársulás-csoportok),  a 

szintezettség  (egyszintes,  többszintes,  szálaló),  a  záródás  (felső  szint  záródása,  további  szintek 

záródása), a cserjeborítottság, az invazív cserjék aránya, az újulat borítottsága (újulat magasság: 130  

cm), a lágyszárú-borítottság, az elhalt ágak (1 m-nél rövidebb vagy 10 cm-nél vékonyabb darabok) 

borítása (ordinális skála), elhalt ágak térbeli eloszlása (nincs, szórványos, egyöntetű, csoportos), a 

felhalmozott holtfa területfoglalása (becslés, m²), a felhalmozott holtfa mennyisége (becslés, m3), a 

fa- és cserjefajok jegyzéke.

A mintaterületekbe eső  élő fák felvételekor  feljegyzik  a  polárkoordinátát,  a  mellmagassági 

átmérőt  (1  cm  pontossággal  mérve),  a  famagasságot  (max.  8  db  élő  törzs  mérése,  m-es 

pontossággal), az élő koronaalj és elhalt koronaalj magasságát, az eredetet (mag-sarj), a szociális 

helyzetet (Kraft-féle osztályozás), a kort, korona/törzs épségét (ép – koronatörött – törzstörött).

A felmérésnek része az ún. kis fák (7 cm alatti törzsek) felvétele is. Záródásukat a 3 m (esetleg 

2 vagy 1 m) sugarú körben becsülik, s emellett magassági csoportonként (0-50 cm, 50-200 cm, 200 
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cm felett),  illetve  azon belül  fafajonként  felveszik  az  átmérőt,  darabszámot  és  csúcsrügykárt  is 

(NÉBIH 2012).

Az álló holtfa felvétele (fafajonként, s mellmagassági átmérő mérésével) az élő fákkal együtt 

történik, a korhadtság fokra pedig az alábbi (5 fokozatú skálát) alkalmazzák:  1-2 éve halott, ép  

kéreg és fa / kemény fa, a kéreg, háncs helyenként levált / részben korhadt fa / nagyobbrészt puha,  

korhadt fa / csaknem teljesen elkorhadt, mozgatásra széteső fa

A fekvő holtfa felvétele darabonként, 10 cm átmérő felett, csak a mintakörbe eső szakaszokon 

történik. A hosszmérés a 10 cm-es átmérő helyétől a fadarab vastag végéig fut (értéke min. 1 m), az 

átmérőt  a  legkisebb-legnagyobb  keresztmetszetnél  is  mérik.  A fafajt  csak  a  lombos  –  fenyő  –  

meghatározhatatlan kategóriákkal  írják  le,  s  a  korhadtsági  fok  beskálázása  az  álló  holtfánál  is 

alkalmazott megoldással történik.

A tuskók felvétele 1,3 m magasság alatt, 20 cm átmérő felett történik. A fafaj-meghatározáshoz 

csak  a  lombos  –  fenyő  –  meghatározhatatlan kategóriákat  használják.  Mérik  az  átmérőt  és  a 

magasságot, továbbá az álló holtfánál is alkalmazott skálával besorolják a korhadtsági fokot.

Az adatfelvételezés FieldMap mérőállomás segítségével történik, a további eszközparkot pedig 

tablet PC, lézeres távolságmérő, elektronikus iránytű és GPS alkotja.

Az EEM-protokoll tervezett vizsgálataink szempontjából számos tanulságos és megfontolandó 

elemet tartalmaz. A túlmintázás elkerülését szolgáló, szegmensek szerinti átmérőhatárok módszere 

figyelemre  méltó,  s  a  különböző  változók  eltérő  térléptékben  való  felvételezésére  is  felhívja  a 

figyelmet (a nemzetközi erdőleltáraknál ez általános megoldás). Nálunk újszerű a FAO-definíció 

alkalmazása is.

A mintaterületek általános leíró adatai közül az aktuális és potenciális erdőtársulás rögzítése 

érdemel figyelmet, bár ez általános és regionális élőhelyismeretet is igényel. A cserje- és újulat-

borítottság felvétele, skálázása érdekes, csakúgy mint az invazív cserjefajok rögzítése és az újulat 

magassági definíciója (max. 130 cm). A talajon fekvő elhalt ágak borításának és térbeli eloszlásának 

rögzítése eddig a hazai monitoringokban nem szerepelt, a felhalmozott holtfa területfoglalása (m²) 

és mennyisége (m3) szembecsléssel történő megállapítása a hasonló rendszerekben nem szokványos 

(a holtfát inkább mérik, hasonló becslés korábban itthon csak a TERMERD-projektben volt).

Az élőfa-holtfa elválasztás mellett a tuskók külön kezelése (már csak a „bennük tárolt” faanyag 

mennyisége miatt is) indokolt, projektünkben is alkalmazható megoldás. A holtfánál a korhadtság 

skálázása,  valamint  a  fafajok  lombos  –  fenyő  –  meghatározhatatlan kategóriákba  sorolása 

23



SH/4/13 – WP1

figyelemre méltó, jól használható megközelítés. A fekvő holtfa felvételi leírása alapos, hasonlónak 

kellene lennie minden tételes holtfa-felmérést megcélzó protokollban!

A fiatal frakció („kis fák”) felvétele Magyarországon újszerű, az ide kapcsolt vadkár-rögzítés 

azonban nem olyan részletes, mint a VÉV esetében volt. Viszont legalább minimális, nagy térbeli 

felbontású adatsorokat szolgáltat a vadhatás-kérdésről. A rágáskár csúcshajtás-károsítottsággal való 

felmérése az erdészeti gyakorlatban általános.

2.3. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) 

2.3.1. Általános leírás

A  Nemzeti  Biodiverzitás-monitorozó  Rendszer  (NBmR)  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi 

Minisztérium  Természetvédelmi  Szakállamtitkársága  (jelenleg  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium, 

Környezetügyért  Felelős  Államtitkárság)  irányításával  működő  országos  program,  melynek 

elsődleges feladata a hazai biodiverzitás állapotának és változásainak hosszú távú megfigyelése. 

A rendszer létrejöttében számos nemzetközi egyezmény, határozat és törvény játszott szerepet. 

Magyarország  1994-ben  ratifikálta  az  ENSZ Biológiai  Sokféleség  Egyezményt  (Convention  on 

Biological  Diversity;  1992,  Rio  de  Janeiro), melynek  kihirdetésével  (1995.  évi  LXXXI.  Tv.) 

törvényi  szinten  vállalt  kötelezettséget  az  egyezményben  foglaltak  teljes  körű  betartására.  Az 

Európai Unióhoz való csatlakozással a Közösség természetvédelmi joggyakorlatának beágyazását is 

végre kellett hajtani, melyek közül az NBmR szempontjából a vadon élő madarak védelméről szóló 

Madárvédelmi Irányelv (79/409/EGK) és a természetes élőhelyek, vadon élő növények és állatok 

védelméről szóló Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK) tekinthető kiemelt jelentőségűnek, melyek 

az európai léptékben természetvédelmi jelentőséggel bíró fajok és az élőhelyek védelme révén az 

európai  biológiai  sokféleség  megőrzését  célozzák  meg  (Fodor  és  mtsai.  2007).  A 92/43/EGK 

irányelv  és  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  egyaránt  deklarálják,  hogy  a 

természetes  élőhelyeknek,  a  növény-  és  állatvilág  egészének,  illetve  a  biodiverzitás  védelme 

alapvető  közérdek,  a  hazai  törvény  is  előírja  a  biológiai  sokféleség  természetvédelmi  célú 

megfigyelését,  mintavételezését  (Demeter  2002;  Fodor  és  mtsai.  2007).  A  Rio-i  Egyezmény 

teljesítéséhez elengedhetetlen  az élővilág állapotának és a változások irányának ismerete, amihez 

hosszú távú, folyamatos, ismételt megfigyelések szükségesek (Szép és mtsai. 2011).

A Nemzeti Természetvédelmi Koncepció (1994) és a Biológiai Sokféleség Megőrzéséről szóló 
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Nemzeti Stratégia és Cselekvési Terv értelmében, 1996-ban kezdődött el az országos monitorozó 

rendszer kialakítása a Természetvédelmi Hivatal kezdeményezésére, több kutatóintézet szakértőinek 

összefogásával, az Európai Unió PHARE programjának támogatásával. Az NBmR programját, az 

élővilág monitorozásának elvi megalapozását, az élőlények, életközösségek és élőhely-komplexek 

kiválasztási  szempontjait,  mintavételi  módszereit,  valamint a Magyarország élőhely-típusainak – 

azóta  továbbfejlesztett  –  osztályozási  rendszerét  1997-ben  tízkötetes  kézikönyvsorozatként 

publikálták, amely 1999-ben egy újabb kötettel bővült. (http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr).

A rendszer kiépítése 1997-ben indult meg, a terepi vizsgálatok kezdete 1998-ra datálható. A 

pilot projektek és a mintavételezés tesztelése 2001-2002-ben zajlott, majd a monitoringban 2003 és 

2005 között egy átfogó felülvizsgálati programot hajtottak végre.

2.3.2. MÉTA Élőhely-térképezés

Cél:

Az élővilág  táji  léptékben  értelmezhető  sokféleségének  változását  lekövetni  a  tájhasználat, 

vagy más környezeti folyamatok függvényében.

Mintavételi helyek:

125 db 5×5 km kijelölt mintavételi négyzet (lásd NBmR II. kötet az élőhely típusok leírásával, 

valamint a XI. kötet második kiadását a térképezési metodikával. A négyzetek listája megtalálható 

Török K. és Fodor L. (szerk.) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredményei I. 2006. 

KvVM-TVH Budapest, 84-91. old.).

Mintavételi gyakoriság:

A mintavételi gyakoriság 8-12 év között változik. Minden nemzeti park igazgatósága évente 

két vagy három négyzet térképét készíti el, ennek alapján hozzávetőlegesen 7-9 év alatt elkészül 

egy sorozat. A térképek szakmai minőségének ellenőrzését az MTA ÖBKI, az adatfeldolgozást a 

Természetvédelmi Információs Rendszer végzi. 2004-ig összesen 81 NBmR négyzet lett térképezve 

ezek  közül  62  esetében  az  élőhelytérképek  digitalizált  formában  térinformatikai   adatbázisban 

rendelkezésre állnak (Török és Fodor 2006).
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Vizsgált jellemzők:

Az alapvető feladat a vegetáció egyes foltjainak ÁNÉR élőhely-típusokba (Általános Nemzeti 

Élőhely-osztályozási  Rendszer  2007,  Bölöni  és  mtsai.  (2007))  történő  besorolása,  a  típusok 

jellemzése, ezek térképi lehatárolása.

Az egyes  foltokról  az  élőhely-térkép  dokumentációjának egyik  legfontosabb részét  képező 

megjegyzéseket kell  rögzíteni. Ezeknek három kötelezően rögzítendő és két nem kötelező része 

van:

• a folt módosított Németh-Seregélyes-féle természetessége (kötelező)

• szöveges jellemzés (kötelező)

• fajlista (kötelező)

• degradációt okozó vagy veszélyeztető tényezők (nem kötelező)

• degradáció jelensége (nem kötelező)

Projektünk szempontjából a legérdekesebb számunkra a természetesség jellemzése, ezért ennek 

alkalmazott  kategóriáit  összefoglaljuk.  A  természetesség  a  Németh-Seregélyes-féle 

természetességből származtatott,  de azzal nem pontosan egyező kategóriák szerint értelmezendő. 

Ezek a következők:

1) Teljesen  leromlott  /  a  regeneráció  elején  járó  állapot. Kizárólag  „gyomok”  és  jellegtelen  fajok 

uralkodnak,  semmiféle természetesebb növényzeti  típus sem ismerhető fel,  azaz a  természetközeli  és 

féltermészetes kategóriáknál ilyen nincs

2) Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot. A fajkészlet jellegtelen a zavarástűrők, „gyomok”, 

özöngyomok  uralkodnak,  a  növényzet  szerkezete   szétesett  vagy  fejletlen  (monodomináns,  egykorú 

foltok,  kevés  faj  él  együtt),  a  növényzet  gyakran  fragmentált,  a  termőhely  általában  leromlott, 

természetesebb élőhelyet nemigen  lehetne megnevezni.  Ha  felismerhető az eredeti  élőhely,  állapota  

akkor is „igen rossz”, többnyire nagy az adventív fajok borítása;

3) Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott állapot. A természetes fajok uralkodnak, de színező 

elemek alig vannak, máskor több színező elem mellett sok a zavarástűrő faj, sőt, a „gyomok” is gyakoriak 

lehetnek, a termőhely gyakran közepesen leromlott, a  növényzet szerkezete nem jó (homogén, egykorú  

vagy természetellenesen foltos) / máskor jobb a  szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig 

meg lehet nevezni egy természetesebb élőhelyet, de az állapota "nem jó".

4) „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot: A növényzet szerkezete jó és / 

vagy a természetes fajok uralkodnak, sok a színező elem is, viszont többnyire kevés a zavarástűrő faj; 

nem  ritkán  3-as  és  5-ös  vegetációs  jellemzők  kombinálódnak:  I.  fajokban  szegényesebb,  esetleg 
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gyomosabb is,  de igen jó  szerkezetű folt,  II.  fajokban igen gazdag, de nem jó szerkezettel,  III.  idős  

erdőállomány,  de fajhiányos  vagy nem jó szerkezetű,  IV.  az  egyik  vegetációs  szint  lényegesen  jobb  

állapotú, mint a másik szint (ez a legszélesebb természetességi kategória).

5) Természetes állapot: Specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban a vegetációtípushoz képest gazdag, 

jó  szerkezetű,  szentély  értékű  terület,  az  adott  élőhely  országosan  (regionálisan)  legjobb  10-50-100 

állományának egyike, gyomok és inváziós fajok nincsenek, vagy alig vannak, a termőhely természetes 

állapotú.

2.3.3 Erdős élőhelyek vizsgálata

A projekt szempontjából releváns mintavételi objektum a „Fás vegetáció monitorozása” című, 

jelenleg  hatályban  lévő módszertani  leírás  2010.  november  12-i  változata  (Török és  Standovár 

2010).  A  fás  társulások  NbmR-szerinti  vizsgálatának  elsődleges  célja  a  vegetáció-összetétel 

változásának nyomon követése a lombkorona-, a cserje- és gyepszintben egyaránt.  A monitorozás 

két kérdéstípusra kíván választ adni:

1. Hogyan változik a fajkészlet és a dominanciaviszony, a védett, kiemelkedő értékeket jelentő 

erdőtípusok, valamint Magyarországon domináns erdőtípusok erdőrezervátum magterületein 

található állományaiban?

2. Hogyan  változik  a  vegetáció  összetétele  a  gazdálkodás  alatt  álló  fontos  erdőtársulások 

művelésbe vont területein az erdészeti kezelés hatására?

A rendszer által monitorozásba bevont, összesen 20 társulás három csoportba sorolható:

• vizes élőhelyek társulásai (IIb. PROJEKT, 7 társulás 12 mintavételi helyen);

• erdőrezervátumok  vagy  kezelt  lombos  erdők  társulásai  (V.  PROJEKT,  12  társulás  50 

mintavételi helyen);

• szikes élőhelyek társulása (VIII. PROJEKT, 1 társulás 2 mintavételi helyen).

Az  eredeti  koncepció  értelmében  egy-egy  mintavételi  helyen  több  különböző  mintavételi 

területen folynak a vizsgálatok: 1) erőrezervátum magterületén, 2) erdőrezervátumok védőzónáiban, 

3) erdészeti gazdálkodás alatt álló állományokban, valamint 4) a kiválasztott típusok helyére ültetett 

tájidegen erdőkben. Ezek eltérő kezelés alatt álló objektumok megegyezés alapján maximum 1000 

m távolságra helyezkednek el egymástól. 

A fás társulások monitorozása 2000-ben indult  és kezdetben 1 db 50x50 méteres mintavételi 

négyzetben 50 db 1 m-es mikrokvadrátot használtak, amit 2007-ben a módszer felülvizsgálata során 
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megváltoztattak. A mintavételi helyeket az adott társulás karakterfajai alapján tipikusnak mondható 

állományokban  jelölték  ki,  melyekben  3  db,  egyenként  30×30 méteres  mintanégyzet  került 

kiválasztásra  (állandósított  plotok)  úgy,  hogy  a  jellemezni  kívánt  állományrész  esetlegesen eltérő 

foltjait reprezentálják a homogén állományon belül. Minden esetben az egyik mintavételi egységet a 

korábbi  50×50  méteres  mintanégyzettel  fedésbe  hozva  alakították  ki.  A  mintavétel  során  a 

lombkorona-, cserje-, lágyszárú- és moha szintek összborításának becslése, az eltérő szintekben a fás 

szárú fajok fajonkénti  borításának becslése történik meg egység szinten,  valamint  meghatározásra 

kerülnek  az  esetleges  degradációs  tényezők és  a  degradációs  jelenségek.  Kvázi  szisztematikusan 

elrendezett,  55 db, egyenként 0,5 m²-es kör alakú (r = 40 cm) mintavételi egységben, reprezentatív 

mintavétellel  rögzítik  a  lágyszárú  szint  fajainak  előfordulását.  Ezen  kívül  az  adott,  reprezentálni 

kívánt állomány természetességének1 becslése is része a mintavételnek (Török és Standovár 2010). Ez 

a természetességi rendszer a fajkészlet karakteressége és textúrája mellett a strukturális tulajdonságok 

(horizontális mintázat, foltosság, lékesedés, zonációk, fiziognómia, szintezettség, korosztályeloszlás), 

eredet,  kor,  termőhelyi  tulajdonságok  (pl.  vízellátottság,  vízminőség,  szennyezettség, 

tápanyaggazdagság, erózió, humusztartalom), a táji környezet és a tájhasználat (pl. erdőgazdálkodás, 

vadtúltartás, legeltetés, kaszálás, intenzív gyepgazdálkodás, égetés, mechanikai sértések) figyelembe 

vételével értékel, így például az erdészeti kezelések a reprezentálni kívánt állományrészre, valamint a 

talajvízszintre, vízellátottságra vonatkozó adatok beszerzése az értékelés sarkalatos pontja (Fekete és 

mtsai. 1997; Takács és Molnár 2007). A visszatérési idő az útmutató értelmében társulásonként eltérő 

(Török és Standovár 2010).

2.3.4. Értékelés, a projektünkre vonatkozó tanulságok

Az  élőhely-térképezés  eredményeképp  a  projektünk  vizsgálati  területeire  eső  négyzetekben 

elkészült  élőhelytérképek  használható  referenciát  jelenthetnek  a  térképezésünk  eredményeinek 

értelmezéséhez, értékeléséhez. Maga az alkalmazott módszertan az eltérő célok okán közvetlenül nem 

alkalmazható, bár részleteiben tanulmányozandó, hiszen az egyik elvárt  produktum a mi térképezési 

munkánk  után  valamilyen  élőhelytérkép.  A  természetesség  megállapítására  használt  módosított 

Németh-Seregélyes-féle  módszert  saját  projektünk  szempontjából  nem  tartjuk  ideális  eszköznek  az 

alábbi okokból:

1 Ehhez  a  Németh-Seregélyes-féle  természetességből  származtatott,  de  azzal  nem  pontosan  megegyező 
kategóriákat alkalmaznak. Az egyes kategóriák definíciója a NBmR XI. kötet, 23–24. oldalán és a II. kötet 23.  
oldalán olvashatók. Emellett lehetőségként felvetik Varga Zoltán rendszerét is (II. kötet, 24. old.).
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• a megítélés nagyon szubjektív, nagyban függ a felmérő terepi tapasztalatától, tudásától;

• a módosítás (bővítés) ellenére döntően a növényzet textúrája határozza meg a besorolást;

• ezért  pont  azokra  a  jellegekre  kevéssé  érzékeny,  amelyek  az  erdőspecialista  állat-  és 

növényfajok szempontjából értelmezett élőhely-alkalmasság szempontjából fontos;

• célszerűbb  bejárási  iránynak  tartjuk  számos,  egyértelműbben  megfogalmazható,  s  ezért 

mérhető  jellemző  rögzítését,  s  ezekből  utólag  származtatni  a  természetességi  állapot 

értékelését.

A „Fás vegetáció monitorozása” projekt keretében végzett vizsgálatok országos szintű területi 

lefedettsége,  valamint  a  reprezentativitás  miatt  tipikusnak  tekintett  állományban  elhelyezett 

mintavételi  egységei  miatt  információtartalma  a  projekt  szempontjából  korlátozott.  A  feltett 

kérdések és a használt változók (kevesebb terepen felvett és származtatott attribútum) csak a projekt 

céljainak  egy  szegmensét  érintik.  A mintaterületenkénti  nagyszámú  mikrokvadrát  alkalmazása, 

valamint  az azokban felvett  teljes fajlista és fajonkénti  borításbecslés nem összeegyeztethető az 

elvégzendő munka volumenével.

2.4 MÉTA projekt: Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa

2.4.1 Rövid leírás

Cél:

A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi  Adatbázisa)  általános célkitűzése a 

hazai  természetközeli  növényzet  mai  állapotának  pontos  megismerése,  teljes  körű  felmérése, 

természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése volt.

Rövid áttekintésünk a http://www.novenyzetiterkep.hu honlapon található információk alapján 

készült.

Módszertan:

A térképezés  során  az  ország  teljes  területéről,  aktuális  terepi  felmérés  alapján  készült 

dokumentáció. Részletes felmérésre kerültek a természetes és természetközeli gyepek, mocsarak, 

vizes  élőhelyek,  őshonos  fafajú  erdők,  cserjések,  ugyanakkor  csak  vázlatosan  kerültek 

dokumentálásra a szántók, mezőgazdasági területek, települések, faültetvények, ipari területeket. A 
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MÉTA térképezés az ország közel teljes területét felmérte, nagyrészt 2003-2006 között.

A térképezésnek három térbeli egysége van: a MÉTA kvadrát (1), a MÉTA hatszög (2) és a 

hatszögön belül az élőhelytípusok állományai (3):

1. A térképezés  szervezési  (és  részben felmérési)  egysége  a  Közép-európai  flóratérképezés 

(KEF) egynegyednyi hálóegysége, ami 5' földrajzi hosszúság és 3' földrajzi szélesség által 

határolt négyszög, hozzávetőlegesen 5,5 × 6,5 km, vagyis mintegy 35 négyzetkilométer. Ezt 

hívjuk  MÉTA kvadrátnak,  amelyekből  az  országot  2834 darab  fedi  le.  A kvadrát  szintű 

dokumentálást táji léptékűnek hívjuk.

2. A vegetációtérképezés léptékének szabványosítása céljából elkészítettünk egy teljes országot  

lefedő,  egymással  érintkező,  35  hektáros  szabályos  hatszögekből  álló  hálót.  Ezek  a 

térképezés  térbeli  alapegységei,  melyekből  267.813  darab  van  az  országban. 

Hozzávetőlegesen 100 hatszög esik egy kvadrátba.

3. Valamennyi  hatszögben  feltüntetésre  kerülnek  az  ott  megtalálható  természetes  és 

természetközeli élőhelyek, valamint azok jellemzőik. 

Az egyes 35 hektáros hatszög léptékében rögzítésre kerültek az alábbiak:

• Minden feltüntetésre kerülő élőhely folt mérete, kiterjedése a hatszög területének százalékos 

arányában;

• Az elkészült térképek egyes hatszög egységeiben megjelenő kördiagram sugara arányos a 

hatszögekben található összes természetes és természetközeli élőhely kiterjedésével;

• Az  élőhelyek  természetessége  a  módosított  Németh-Seregélyes-féle  növényzetértékelési 

rendszer alkalmazásával.  Az Élőhelyismereti  Útmutató élőhelyenként  részletesen kitér  az 

egyes természetességi kategóriák jellemzőire, ezzel könnyítve a terepi felismerést és a minél 

pontosabb azonosítást (http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu/);

• Tájökológiai jellemzők közül az élőhelyek mintázatáról, elszigeteltségéről és környezetének 

hatásairól történt adatrögzítés.

2.4.2 Értékelés, a projektünkre vonatkozó tanulságok

A projekt  célja,  s  ezzel  összefüggésben az adatgyűjtés  módszertana,  s  a keletkezett  adatok 

térbeli felbontása, tematikája közvetlenül nehezen alkalmazható projektünkben. A 2.3.4 pontban a 

természetességi állapottal kapcsolatban leírtak itt is relevánsak.
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2.5  TERMERD  projekt:  A  magyarországi  erdők  természetességének  

vizsgálata

2.5.1 Általános célkitűzés

A TERMERD  projekt  célja  a  magyarországi  erdőállományok  természetességi  állapotának 

részletes felmérése és értékelése volt. A kutatás szervesen illeszkedett a természetes folyamatokra 

alapozott  erdőgazdálkodási  módszerek  minél  kiterjedtebb  alkalmazását,  valamint  a  hazai  erdők 

természetességi  állapotának  megőrzését  és  javítását  sürgető,  az  ezredforduló  előtti  években 

felerősödött  szakmai  törekvések  sorába.  Sikeres  pályázati  előzményeket  követően  a  felmérések 

tervezése, lebonyolítása és az eredmények kiértékelése 2002-2005 között zajlott.

A TERMERD projekt  fontos  sajátossága  volt,  hogy  a  felmérési  protokoll  és  az  értékelési 

módszer  kidolgozását  egy  kilenc  főből  álló,  erdőmérnök  és  ökológus  szakembereket  vegyesen 

(szinte  fele-fele  arányban)  tartalmazó  munkaközösség  végezte.  Ez  teremtette  meg  annak 

lehetőségét, hogy az erdészeti gyakorlatban hagyományosan használt, és az ebből korábban hiányzó 

biológia/ökológiai megfontolások, értékelési szempontok egyaránt helyet kaptak a módszertanban.

2.5.2. Mintavétel

A vizsgálatok az ország teljes területét érintették, a mintavételezés alapjául az akkor hatályos 

erdőtörvény (1996. évi LIV. tv.) szerint erdőtervezett erdőállományok szolgáltak. A mintavételezés 

alapegysége  az  erdőgazdálkodás  nyilvántartási,  tervezési  és  gazdálkodási  egységeként  kezelt 

erdőrészlet volt. A felmérés és kiértékelés ennek megfelelően egy poligon-alapú rendszer keretében 

történt (Bartha és mtsai. 2003; Bölöni és mtsai. 2005; Aszalós és mtsai. 2007)

A minták  kiválasztására  rétegezett  random mintavételezéssel  került  sor.  Ehhez az  országos 

erdőállomány-adattárban  rögzített  erdőrészleteket  fafajösszetétel  alapján  előzetesen  három 

főtípusba  (természetszerű  erdők,  átmeneti  erdők,  kultúrerdők)  sorolták.  A főtípusokhoz  rendelt 

erdők területi aránya és a főtípusokon belüli állománytípusok becsült száma alapján a főtípusokhoz 

súlyszámokat  rendeltek  (természetszerű  erdők=6,  átmeneti  erdők=4,  kultúrerdők=1),  mely 

súlyszámok alapján került kiosztásra az előzetesen megcélzott mintaszám (3000 erdőrészlet).

A természetszerű erdők és átmeneti erdők minta-erdőrészletei a meghatározott mintaszámok 

(1950 db, illetve 660 db) alapján, az egyes erdőtársulások országos területaránya és az erdőterület 

regionális eloszlásának figyelembe vételével, random kerültek kiválasztásra. A kultúrerdők mintáit 
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(390  db)  az  egyes  kultúrállomány-típusok  területaránya  szerint  meghatározott  keretszámok 

figyelembe vételével a felmérőknek kellett – véletlenszerű felkereséssel – kiválasztani. A túlságosan 

kicsi  és  túlságosan  nagy  területű  erdőrészleteket  a  mintavételezés  során  kizárták,  a  vizsgált 

poligonok – mind a random mintavételezésnél, mind a terepi véletlenszerű kiválasztásnál – csak a 

3-10 ha közötti erdőrészletek közül kerülhettek ki.

A mintaterületek lehatárolása a terepi adatgyűjtési munkák során vált véglegessé. Ahol ugyanis 

a  kiválasztott  erdőrészleteken  belül  potenciális  természetes  erdőtársulás  (PTE)  szerint  két 

állományrész különült el, s területi arányuk egyenként meghaladta a poligon területének 10%-át, a 

részletet meg kellett osztani, s a részletre két külön adatlapot kellett felvenni.

2.5.3. Adatfelvétel és értékelés módszerei

A mintaterületekre  (kizárólag  szakértői  besorolással  és  becsléssel)  felvett  erdőállapot-leíró 

változók (indikátorok) a lombkoronaszint, a cserjeszint, a gyepszint, az újulat, a holtfa ellátottság, a 

vadhatás  és  termőhely  állapotát,  helyzetét,  mértékét  rögzítik.  A felvett  adatok között  a  korábbi 

értékelő-leíró rendszerek által preferált kompozíción alapuló jellemzők mellett jelentős hangsúlyt 

kapnak az erdőszerkezetre vonatkozó jellemzők. Az adatlapokra a változók átlagértékei kerülnek, az  

állományokon/poligonokon belüli változatosság (néhány „range” jellegű indikátort leszámítva) az 

értékelésben nem jelenik meg. Az adatlapon szereplő érdekesebb változók és a kapcsolódó skálák 

az alábbiak szerint listázhatók:

(A2) Az 5% alatti elegyarányú természetes elegyfák aránya (%)

(A6) Korosztályok  száma  (az  állomány  jól  láthatóan  kb.  egy  korosztályból  /  két,  egymáshoz  közeli  

korosztályból  /  két,  egymástól  távoli  korosztályból  /  három v. több egymáshoz közeli  korosztályból / 

három v. több egymástól távoli korosztályból áll)

(A9) 50%-os záródás alatti foltok jelenléte (igen / nem), kiterjedése ( <20% / >20%)

(A11) Az állomány záródás szerinti mozaikossága (nagyszámú, eltérő záródású állományfolt / néhány nagyobb 

kiterjedésű, eltérő záródású folt / azonos záródásértékek az erdőrészlet területén)

(A13) A faállomány szintezettsége (egy / kettő / három v. több)

(A14) A lombkoronaszint és cserjeszint kapcsolata (jellemzően összefolyik / helyenként összefolyik, nem folyik össze)

(A15) Idős fák mennyisége részletenként (hiányzik / 1-5 db / 6-20 db / 21 db felett)

(A18) Lábon álló holt fák, facsonkok (�  > 5 cm) egyedszám aránya (%)

(A19) 30 cm-nél nagyobb átmérőjű álló holt fák, facsonkok száma a részletben (db)

(A20) Földön fekvő holt faanyag (�  > 5 cm) borítása (<1% / 1-5% / >5%)
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(A21) A holt faanyag korhadtsági állapota (egyenletes / elsősorban kemény, kevésbé korhadt / elsősorban puha, 

erősen korhadt)

(A22) Földön fekvő vastag (�  > 30 cm) holt fatörzsek száma részletenként (db)

(B5) Az idegenföldi cserje- és fafajok aránya (0% / <10% / 10–50% / >50%)

(B6) A nitrofil cserje- és fafajok aránya (0% / <10% / 10–50% / >50%)

(C2) A gyom- és/vagy nitrofil fajok borítás aránya (%)

(D3) Az idegenhonos újulat aránya (%)

(E1) Hántáskár (0% / <10% / 10-50% / >50%)

(E2) A cserjeszint rágottsága (0% / 1-20% / 21-80% / 81-100%)

(E3) A gyepszint rágottsága (0% / 1-20% / 21-80% / 81-100%)

(E4) A túrás, taposás, kaparás, vadcsapás területi aránya (%)

(F8) Mikroélőhelyek száma (nincs / kevés / sok)

A  természetességi  állapot  TERMERD-módszertan  szerinti  értékelése  nem  természetbeni 

mutatók, hanem az egyes indikátorokhoz rendelt pontértékek alapján történik, ahol a pontértékek 

kiosztásánál referenciának tekintett természetességi állapot a potenciális természetes erdőtársulás 

(PTE)  szerkezet  és  fajösszetétel  szempontjából  is  változatos,  de  alapvetően  a  vágásos 

erdőgazdálkodás eredményeképpen kialakult stádiuma. Az értékelőrendszer külön kalkulálja (1) az 

egyes  indikátor-csoportok/kritériumok  (faállomány-összetétel,  faállomány-szerkezet,  cserjeszint-

összetétel, cserjeszint-szerkezet, gyepszint-összetétel, gyepszint-szerkezet, újulat-összetétel, újulat-

szerkezet,  termőhelyi  jellemzők,  holtfa-jellemzők,  vadhatás-jellemzők)  természetességét,  (2)  a 

faállomány, a cserjeszint, a gyepszint és az újulat természetességét, (3) a kompozíciós, a szerkezeti 

és a funkcionális jellemzők természetességét, valamint (4) magának az erdőrészletnek (poligonnak) 

az összesített természetességét. Az értékelőrendszer természetességi értékszámok gyanánt (az egyes 

változók többszintű súlyozását követően) 0 és 100% közötti értékeket állapít meg.

2.5.4 Általános értékelés, az SH projekt szempontjából fontos tanulságok

A  TERMERD-módszertan  viszonylag  jól  tanulható,  gyakorlatias  fogásokkal  dolgozó,  a 

hagyományos  erdőállapot-leíró  módszerek  (lásd:  hazai  erdőtervezési  módszertan,  nemzetközi 

erdőleltározási módszerek stb.) elemeit felhasználó megoldás az erdők természetességi állapotának 

értékelésére.  Alkalmazása  során  ugyanakkor  megjelen(het)nek  kisebb,  elsősorban  a  nem  kellő 

pontosságú és részletezettségű felvételezési protokollból adódó problémák.

A módszertan aránylag ütemesen alkalmazható, csupán a teljes erdőrészlet/poligon területére 
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felveendő konkrét értékek – idős fák darabszáma (A15), álló és fekvő vastag holtfa darabszáma 

(A18, A22) – és a jellemző fajokat magába foglaló fajlista (G) felvétele lassíthatja érzékelhetően a 

munkát.  Az  adatlap-kitöltéshez  szükséges,  pontok  szerinti  adatgyűjtéssel  együtt  –  erdőrészlet-

mérettől,  domborzati  viszonyoktól,  PTE-mintázattól,  szerkezeti  változatosságtól  függően  –  egy 

felmérő  naponta  20-35  ha-nyi  területet  tud  felvételezni.  Ez  az  előrehaladási  sebesség  a  hazai 

erdőtervezés  által  alkalmazott  módszertan  haladási  sebességével  többé-kevésbé  megegyezőnek 

tekinthető,  ugyanakkor  a  TERMERD-módszertan  által  szolgáltatott  adatok  az  erdők  szerkezeti, 

kompozíciós és egyéb jellemzői (pl. biodiverzitás-mutatók: álló és fekvő holtfa, lokális mintázatok, 

mikroélőhelyek) tekintetében is hiánypótló jellegűek, vagy éppen részletesebbek.

Sokrétű  és  nagyszámú erdőállapot-leíró  indikátorai  révén  a  TERMERD-módszertan  sokkal 

finomabb, árnyaltabb képet fest egy-egy erdőterületről, mint a döntően kompozíciós elemek alapján 

differenciáló klasszikus vegetáció- és/vagy élőhelytérképek. A természetességi mutatókat „erdőkre 

szabottan”,  a  Németh-Seregélyes-féle  értékelőrendszertől  szerencsésebb  és  sokoldalúbb 

megközelítésben szolgáltatja.

A TERMERD-módszertan térbeli felbontása az erdőrészletek/poligonok méretéhez igazodik. A 

2003-as országos mintavételezés során alkalmazott 3-10 ha-os poligonméret a vegetáció- és/vagy 

élőhelytérképek domb- és hegyvidéki területeken jellemző átlagos foltméretéhez képest finomabb 

térbeli  felbontást  eredményez,  ugyanakkor  a  módszer  –  mivel  néhány „range”  jellegű  változót 

leszámítva  átlagértékekkel  operál  –  nem  alkalmas  az  erdőrészleten  belüli  változatosság 

megjelenítésére.

A TERMERD-módszertan  (hibái  és  korlátosságai  mellett)  úttörő  jellegű  vállalkozás  volt, 

számos biodiverzitást  leíró  változó hazai  terepi  alkalmazására  itt  került  sor  először.  Projektünk 

szempontjából  a  változók  körének  meghatározása,  a  változócsoportok  kialakítása  és  az  egyes 

változókhoz  rendelt  skálák  egyaránt  érdekesek,  a  program  során  összegyűlt  tapasztalatok 

megszívlelendők.  Az  alkalmazott  változók  zöme  nemcsak  poligon  leírására,  hanem  pontszerű 

mintavételezésre is alkalmas, így a grid szerinti felmérésünknél is szóba jöhet.

Az  állapotleírás  lombkoronaszint-cserjeszint-gyepszint  felbontását  a  többkorú  állományok 

esetében semmiképpen nem tartjuk jónak. A gond alapvetően a fatermetű fásszárúak 5 m alatti 

frakciójával  van,  hiszen ezt  az útmutató szerint  a cserjeszintnél  kell  leírni,  s így ez a frakció a 

faállomány  („lombkoronaszint”)  szintezettségének  és  többkorúságának  besorolásánál  figyelmen 
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kívül hagyandó. Mindez így viszont félrevezető leképezését adja a valós terepi helyzetnek, így a 

vegyeskorú, újulatfoltokkal tarkított erdőkről alapvetően torz képet fest.

Az újulat (mint frakció) 0-2 m-es magassághoz kötését alapvetően elfogadhatónak tartjuk (= 

újulati szint), viszont az e méretet meghaladó, fatermetű fásszárúak alkotta frakciókat a faállomány 

szintjeiként  lenne  célszerű  leírni.  További  fontos  észrevétel,  hogy  az  újulatot  emellett  a 

cserjeszintből és a gyepszintből „kiragadva” lenne érdemes dokumentálni, mert így többek között a 

további  leíró adatok körüli  anomáliák  is  megelőzhetők lennének (pl.  a  gyepszint  rágottságának 

leírásakor  részben a  lágyszárú növényzet,  részben az  50 cm alatti  magoncok rágottságáról  kell 

adatot felvenni, azonban az újulati szintre vonatkozó rágottsági adatok a TERMERD-módszertan 

szerint felvett értékekből nem vagy nem nagyon hámozhatók ki).

Az elegyarány-viszonyok (A1)-(A5) az elkülönített szintek szerint veendők fel, s ezekből az 

értékekből kell  kalkulálni a faállomány-szintű elegyarány-mutatókat. A záródást  (A7) szintén az 

elkülönített szintek szerint kell felvenni (a szintenkénti elegyarány-értékekből így kalkulálhatók a 

faállomány-szintű  elegyarány-mutatók).  Emellett  természetesen  a  teljes  faállományra  vonatkozó 

záródás-érték is felveendő.

Eseti  adatfelvételi  problémák  egyrészt  a  hazai  viszonyok  között  nem szokványos/jellemző 

változatos-mozaikos  állományszerkezet  mellett  adódhatnak.  Ezt  főként  az  magyarázza,  hogy  a 

referencia-állapot meghatározása a potenciális természetes erdőtársulás szerkezeti és kompozíciós 

szempontból  is  változatos,  jó  fajkészletű,  de  alapvetően  a  vágásos  erdőgazdálkodás 

eredményeképpen kialakult stádiuma alapján történt. Másrészről probléma lehet egyes indikátorok 

skáláinak  értelmezése,  s  így  a  felvételezői  szubjektivitás  megjelenése  (részletesen  lásd  a  2.5.5 

fejezetben), de ezek a problémák egy hasonló felmérés (pl. egy-egy erdőtömb értékelése) során a 

protokoll pontosításával könnyen kezelhetők.

2.5.5. A TERMERD indikátorok részletes értékelése

A projekt keretében kialakítandó módszertanunk szempontjából a legtöbb tanulságot talán a 

TERMERD-módszertan  szolgáltatja.  Erre  való  tekintettel  az  alábbiakban  a  korábbi  és  újonnan 

végzett felméréseink személyes tapasztalatai alapján részletesen szólunk az egyes indikátorokról.
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A. Lombkoronaszint

(A1)-(A2)-(A3)-(A4)-(A5) Az 5% feletti és alatti elegyarányú őshonos (természetes) fafajok, az idegenhonos fafajok, a nemesített 

fajták  és  a  termőhelyidegen  fafajok  elegyarány-értékei  egyszintű  állományokban  terepen  viszonylag  jól  becsülhetők.  

Többszintes  állományoknál  a  szintenkénti  elegyarány-becslés  az  alig  elváló  szintek  esetében  nehézkes  lehet,  illetve  a  

szintenkénti  elegyarány-értékekből  az  állomány-szintű  elegyarány-értékek  kalkulációja  kézi  eszközökkel  hosszadalmas, 

időrabló, terepen való végzése nem ajánlható.

(A1)-(A2)-(A3)-(A4)-(A5) A fafajok felismerése kéregről és lombozatról általában problémamentes, de egyes esetekben (pl. hársak 

és berkenyék  magasra tolódott  koronával)  a határozásban lehetnek  pontatlanságok.  Erősebb ködben és nedves törzsek 

esetén  a  mintavételi  pontok  egy  famagasság  sugarú  környezetében  a  törzsek  nem  minden  esetben  azonosíthatók  a 

mintavételi középpontból. Fiatal (pl. tisztítási korú) állományok esetén a magas törzsszám igényel nagyobb figyelmet, nehogy 

kimaradjanak fafajok.

(A1)-(A2)-(A3)-(A4)-(A5) Az elegyarány-becslés a mintavételi pontokon alapvetően (útmutató szerint) 5%-os pontossággal történik, 

azonban a 0-15%-os tartományban ettől  a szabálytól  rendszeresen el  kell  térni. A kis  térfoglalású fafajok koronavetülete 

ugyanis viszonylag pontosabban becsülhető, s egy 3%-os becslést a további becslések során mindenképpen kerek értékre 

kell  kiegészíteni,  így  ezután  2-vel  vagy  7-tel  végződő  elegyarány-érték  is  kell,  hogy  keletkezzen  (több  fafaj  esetén 

természetesen mindenféle érték szóba jöhet). A pontonkénti értékekből származtatott átlagértékek emellett szintén nem 5%-os 

pontosságot fognak eredményezni.

(A1)-(A2)-(A3)-(A4)-(A5) Homogénebb állományoknál az elegyarány-értékek törzsszám-arányosítással való megállapítása általában 

járható  út,  változatosabb  erdőkben  azonban  a  nagyobb  koronájú  fafajok  „felé”  való  súlyozás  rendszeres  feladat.  A 

becsléseknél  általános  megoldás  lehet  a  kisebb térfoglalású  fafajok  záródás-értékkel  számított  minta-összterülethez  való  

viszonyítása, illetve a nagyobb térfoglalású fafajok közötti relációk vagy tömegességet leképező arányszámok felállítása.

(A5) A termőhelyidegen fafajokra vonatkozóan (a regionálisan megnövekvő vagy lecsökkenő szereppel bíró fafajok megítélésére) 

megadott szabályozás hasznos és praktikus, hasonló (esetleg továbbgondolt) szabályozás alkalmazása más projektekben is  

ajánlható!

(A6) A korosztályok számának leírásához az alkalmazott skála (egy korosztály, két egymáshoz közeli, két egymástól távoli, három 

vagy több egymáshoz közeli, három vagy több egymástól távoli korosztály) megfelelőnek tűnik, azonban a korosztály útmutató 

szerinti  definíciója pontosítandó.  A poligon-alapú és a pontszerű adatrögzítésnél is tudni szükséges ugyanis, hogy milyen 

minimális térfoglalás szükséges ahhoz, hogy egy külön korosztály jelenlétéről lehessen beszélni. Az útmutató ennek kapcsán 

min. 5%-os elegyarányú faegyedek csoportjáról beszél, amit (s ehhez részletesebb magyarázat talán nem szükséges) min. 

5%-os záródású/borítású fafajok csoportjára kell módosítani!

(A6) Pontonkénti  adatfelvételt  követően a korosztályok  számának megállapítása az állományon  belüli  domináns,  meghatározó  

korosztályszám  alapján  lehetséges (ha  egy  állományban  egy  helyütt  három  korosztályt  és  öt  helyen  egy  korosztályt  

jegyeztünk fel, akkor az állomány egésze még egykorúként írandó le).

(A7) A  koronaszint-záródás  legalacsonyabb  és  legmagasabb  értéke  jól  érzékelteti  a  felmérendő  területen  belüli  záródás-

különbségeket,  az átlagérték pedig a poligon általános jellemzésére alkalmas. E három érték a záródás poligonon belüli  

leírásához egyfajta minimumot jelent. A záródás térbeli mintázatát csak pontszerű vagy raszteres adatgyűjtés tudja finomítani.

(A7) A koronaszint-záródás becslését a felmérői szubjektivitás erősen befolyásolhatja, különösen a nehezen becsülhető 40-60% 

közötti tartományban. Magas záródásérték esetén a záródáshiányt, alacsony záródás esetén a meglevő törzsek által elfoglalt  
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területet lehet számolni és arányosítani. A legnagyobb hibával becsülhető középső tartományban a hiányok becslése mellett  

az „50% alatti vagy feletti” kérdés tisztázása segítheti leginkább a szituáció megfelelő leírását.

(A8) Az  állandósult  növényzettel  rendelkező tisztások  jelenlétének  vizsgálata  elsősorban a  természetes  körülmények  között  is 

kiligetesedő  erdők  (domb-  és  hegyvidéken  pl.  karsztbokorerdők,  mészkedvelő  és  mészkerülő  tölgyesek,  sziklaerdők)  és  

erdőszegélyek esetén releváns kérdés. Megítélése és beskálázása (20 alatti vagy 20% feletti területfoglalás) általában nem 

okoz problémát.

(A9) Az egy famagasságnyi sugarú területre becsült záródás értékének 50%-hoz viszonyítása és beskálázása (20 alatti vagy 20% 

feletti területfoglalás) rendszerint problémamentesen biztosítható.

(A10) A záródáshiány az erdészeti beavatkozás és a természetes bolygatás mellett egyértelműen függ a termőhelytől is, így az  

alkalmazott  skála mindenképpen kiegészítésre szorul(na). Az említett  probléma sok helyütt  okoz besorolási  és értékelési 

problémát!

(A11) Az állomány záródás szerinti mozaikosságánál az „azonos záródásértékek”, a „néhány nagyobb kiterjedésű, eltérő záródású  

folt” vagy a „nagyszámú, eltérő záródású folt” kategóriák megállapítása sokszor problémás lehet, mert nincs definiálva, hogy 

milyen záródáskülönbség minősül eltérő záródásnak. Nem világos például, hogy egy 70-90% közötti záródású, különböző 

méretű  csoportokkal-lékekkel  tarkított  bükkösben  a  „nagyszámú,  eltérő  záródású  folt”  vagy  a  többé-kevésbé  „azonos 

záródásértékek”  kategóriája a megfelelő (a minimális  foltméret szabályozott: egy famagasságnyi  sugarú kör).  Vagy néhol  

kifejezetten  gyakori  a  „kb.  azonos  záródásértékek  +  néhány  eltérő  záródású  folt”  kategória,  amit  az  útmutató  szerinti  

kategóriákkal nehezen lehet lefedni.

(A12) Az 50% alatti elegyarányú fafajok körének pontos megállapítása többszintű állományok esetén (lásd az elegyarány-számítás  

problémáiról fentebb írt bekezdést) időnként problémás lehet, így terepen nem mindig lehet tudni, hogy mely fafaj lesz 50% 

alatti elegyarányú fafaj.

(A12) Az 50% alatti elegyarányú fafajok térbeli mintázatának leírásához a megadott kategóriák (egyenletes-szórványos-kisfoltos-

nagyfoltos) nem minden esetben alkalmasak, mivel nagyon sok esetben csak ezek kombinációiból lehet a pontos leírást  

összeállítani (pl. szórványosan sokfelé előfordul egy-egy fafaj, de emellett lékek vagy megbontott foltok alatt egy famagasság  

sugarú körnél  kisebb  és  nagyobb  foltokban  is  megjelenik).  Emellett  megemlíthető,  hogy  a  fenti  kategóriákkal  esetleg  a 

poligonok jellemzése oldható meg, egy pontszerű, mintaterületekre fókuszáló felmérés esetén használatuk irreleváns.

(A12) Az útmutató szerint fafajonként is meg lehet adni a mintázat-besorolást, azonban a kiértékelési útmutató nem tud mit kezdeni  

a vegyes (fafajonként megbontott és összesítve felvett) adatokkal, így ez a változó a kiértékelésből végül kimaradt!

(A13) A szintek számának leírásához az alkalmazott skála (egy szint, két szint, három vagy több szint) megfelelőnek tűnik, azonban 

az önálló szint útmutató szerinti definíciója pontosítandó. A poligon-alapú és a pontszerű adatrögzítésnél is tudni szükséges 

ugyanis, hogy milyen minimális térfoglalás szükséges ahhoz, hogy egy külön szint jelenlétéről lehessen beszélni. Az útmutató  

ennek kapcsán min. 5%-os elegyarányú faegyedek csoportjáról beszél, amit (s ehhez részletesebb magyarázat talán nem 

szükséges)  min.  5%-os  záródású/borítású  fafajok  csoportjára  kell  módosítani (ez  a  javaslat  analóg  a  korosztályoknál 

leírtakkal)!

(A13) Pontonkénti adatfelvételt követően a szintek számának megállapítása az állományon belüli domináns, meghatározó szintszám 

alapján lehetséges (ha egy állományban egy helyütt háromszintes és öt helyen egyszintes szerkezetet jegyeztünk fel, akkor 

az állomány egésze még egyszintesként írandó le).

(A14) A lombkoronaszint és a cserjeszint összefolyó jellege bokorerdők és mészkedvelő tölgyesek, valamint xerotherm sziklaerdők 
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esetében lehetséges, továbbá akkor,  ha az állományon belüli  fiatal frakció az 5 m-es magasságot legalább részben már  

túlnőtte. Az összefolyó koronaszint és cserjeszint lokális megállapítása alapvetően nem problémás, az állomány egészére  

jellemző érték felvétele azonban már kérdést vet fel: ha számos mintapont közül csak 1-2 helyszínen (ráadásul csak egy alig-

záródású alsó lombkoronaszint mellett) mutatkozik az összefolyó jelleg, akkor a jellemzően „nem” vagy az „igen, helyenként”  

besorolást kell-e alkalmazni? Mindez kevésbé lényegi kérdés, de a protokollban való szabályozás mindenesetre pontosítható.

(A15) Az idős fák mennyiségének vizsgált poligon területére (vagy éppen az egy famagasság sugarú mintaterületre) való rögzítése  

elvileg  könnyen  nyélbe  üthető.  A  vastagabb  törzsek  egyértelműen  besorolhatók,  a  határméretet  mutató  törzsek  

kerületméréssel  ellenőrizhetők.  Alaposabb  odafigyelés  a  20-nál  kisebb  törzsszám  esetén  szükséges,  mivel  a  skála  itt  

finomabban tagolt. Idős, méretes állományban, ahol a 60 cm feletti törzsek száma biztosan 21 feletti, számolást nem is kell  

végezni.

(A15) Az idős törzsek definíciója némileg felülvizsgálandó, mivel idős, méretes állományokban a törzsek a mellmagassági átmérő 

minimum-kritériumának  eleget  tesznek,  ugyanakkor  ezek  a  törzsek  az  átlagos  állománykornál  nem  idősebbek,  hanem 

általában az átlagkornak megfelelőek (ettől függetlenül ezek a törzsek biológiai oldalról megfelelnek az protokoll szándéka 

szerinti szempontoknak)!

(A16) Az  idős  fák  térbeli  mintázatánál  ugyanaz  mondható  el,  mint  az  50%-nál  alacsonyabb  elegyarányú  fafajok  esetében:  a 

megadott  kategóriák (egyenletes-szórványos-kisfoltos-nagyfoltos) nem minden esetben alkalmazhatók, mivel  alkalmanként 

csak ezek kombinációiból lehet a pontos leírást összeállítani.

(A17) A szabálytalan törzs- és koronaformájú egyedek aránya nagyon ritkán lehet 0%, így a valós értékek inkább csak két kategória 

között osztódnak meg. Az arányszám ugyanakkor inkább csak bokorerdők, sziklaerdők, kifejezett sarjerdők, illetve abiotikus 

károkkal érintett erdők esetében érnek el magasabb értéket.  A skála 50% alatti tartománya mindezek alapján finomítható 

lenne, s talán itt is szerencsésebb lett volna bevezetni a mennyiségi-tömegességi viszonyokat leképező másik TERMERD-

skálát (0, 10% alatt, 10-50%, 50% felett). Mindemellett pontosan definiálandó lenne a halmaz, amire az arányszámot vetítjük 

(pl. az 5 cm mellmagassági átmérő feletti törzsek).

(A18) A lábon álló holtfák, facsonkok arányánál az 5 cm-es minimális mellmagassági átmérő értéke szerepel a protokollban, így ez itt 

egyértelmű. A facsonk magasságánál viszont nincs megadva, hogy felhasadt törzseknél a keresztmetszet hányad részének  

(pl. 75%-ának) kell meglennie. Az is hiányzik a protokollból, hogy a kidőlt, de felakadt törzsek számbevételét itt kell elvégezni 

(mivel azok funkcionálisan nem fekvő holtfák). A magasabb tuskók és alacsony facsonkok számolása pont szerinti és poligon-

alapú adatgyűjtésnél is problémás, ha sűrű, 2 m alatti újulat borítja a vizsgált erdőterületet.

(A19) A vastag (30 cm feletti) álló holtfa esetében 130 cm feletti fáknál és facsonkoknál nyilván mellmagasságban kell a 30 cm-es  

átmérőt vizsgálni, e magasság alatt (különösen felhasadt törzseknél) viszont kérdés, hogy hol kell mérni? Erős újulat esetén a  

számbavétel problémája itt is jelentkezik!

(A20) Az  5  cm-nél  vastagabb  fekvő  holtfa  borítása  pontszerű  mintavételezéssel  viszonylag  jól  becsülhető,  amennyiben  erős  

gyepszint, vagy nagyon sűrű újulat a terület áttekintését nem akadályozza. Az alkalmazott skála viszont némi kívánnivalót 

hagy maga után, mivel az 1-5% közötti tartomány a hazai erdőkben nagyon jelentős különbségeket foglal magába (az 1% és a 

4 között például már erősen érezhető a holtfa tömegének különbsége). Mindezek miatt a skála finomítása lenne javasolható 

azzal, hogy az 1-5% közötti tartományt 1-2% és 3-5% tartományokra lenne szerencsés bontani.

(A21) A fekvő holtfa korhadtsági állapot szerinti összetétele általában jól becsülhető.  Friss fakitermelések vagy bolygatások után 

általában „az elsősorban kemény, kevésbé korhadt” kategória dominál. Emellett gyakoribb még az „egyenletes” kategória, az 
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„elsősorban puha, erősen korhadt” kategória alkalmazása ugyanakkor alig kerül elő.

(A22) A földön fekvő vastag holtfa vizsgálata esetén (az útmutatóval ellentétben) annak minimális átmérője kell hogy elérje a 30 cm-

t. A fekvő vastag faanyag becslését (a törzsek, törzsdarabok megszámolását) a dús gyepszint és a különösen sűrű újulati szint 

itt is hátrányosan befolyásolja.

B. Cserjeszint

(B1) A cserjeszint mesterséges okokra visszavezethető hiánya általában könnyen megállapítható, hiszen az esetleges kitermelés,  

visszavágás nyomai (tuskók) jól láthatók. A régebbi kivágás és vadhatás együttes következményeként fellépő hiány (amikor a 

vágásnyomok esetleg már eltűntek) megítélése természetesen nem egyértelmű, csakúgy mint a kizárólag vadhatás miatt  

hiány esetében.

(B2) A cserjeszint eltávolításának nyomára vonatkozó kérdés a terepi viszonyok ismeretében rendszerint könnyen megválaszolható. 

Az értékelést  torzíthatja  viszont  az a helyzet,  amikor  a fatermetű fásszárúak cserjeszintbe eső példányai  között  történik  

valamilyen beavatkozás (pl. befejezett erdősítés ápolás).

(B3) A cserjeszint-borítás legalacsonyabb és legmagasabb értéke mutatja a felmérendő területen belüli  borítás-különbségeket, az 

átlagérték pedig általános jellemzésre alkalmas. E három érték a cserjeszint poligonon belüli helyzetének leírásánál egyfajta  

minimumot jelent. A cserjeszint térbeli mintázata pontszerű vagy raszteres adatgyűjtéssel rögzíthető.

(B4) A cserjeszint borításának és fajösszetételének természetessége a vágásos erdőkép szerinti, zárt (még felújulási folyamatokkal 

nem érintett) állományokban általában jól megválaszolható (lásd az élőhely-leírásokat, illetve a táji szinten rendelkezésre álló 

élőhelyi sajátosságokat). Megbontott, felújítás alatt levő állományokban, ahol jelentős 5 m alatti (tehát cserjeszintbe sorolandó) 

fásszárú frakció alakul ki, a cserjeszint borítását és fajösszetételét valójában nem, vagy nemcsak a potenciális természetes  

erdőtársulás  (PTE)  adott  korú  fázisa,  hanem  az  állományszerkezet  mellett  lehetséges  cserjeszint-állapothoz  is  kell  

hasonlítanunk.

(B5) Az idegenföldi cserje- és fafajok arányának feltüntetése a természetességi értékelés fontos és praktikus eleme. Az előforduló  

fajokról a fajlista ad tájékoztatást. Az alkalmazott skála a „szokásos” mennyiségi-tömegességi viszonyokat leképező skálának 

megfelelő (0, 10% alatt, 10-50%, 50% felett), jól használható.

(B6) Az előző ponthoz hasonlóan a nitrofil  fa- és cserjefajokra vonatkozó adat szintén releváns az értékelés szempontjából. Az  

érintett fajokról itt is a fajlista tájékoztat. A nitrofil jelleggel értékelendő fa- és cserjefajokról egy tájékoztató lista összeállítása  

hasznos lenne, hogy lássuk: az útmutatóban említett  Rubus fruticosus agg. és Sambucus nigra mellett mely további fajokra 

kell figyelni. A skála az idegenföldi fajoknál említett, jól használható.

(B7) A cserjeszint térbeli mintázatának leírásához a megadott kategóriák (egyenletes-szórványos-kisfoltos-nagyfoltos) nem minden 

esetben  alkalmasak,  mivel  nagyon  sok  esetben  csak  ezek  kombinációiból  lehet  a  pontos  leírást  összeállítani (pl. 

szórványosan sokfelé előfordul egy-egy cserje vagy fafaj, de emellett  lékek vagy megbontott  foltok alatt egy famagasság 

sugarú körnél  kisebb  és  nagyobb  foltokban  is  megjelenik).  Emellett  megemlíthető,  hogy  a  fenti  kategóriákkal  esetleg  a 

poligonok jellemzése oldható meg, egy pontszerű, mintaterületekre fókuszáló felmérés esetén használatuk irreleváns.
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C. Gyepszint

(C1) A gyepszint-borítás legalacsonyabb és legmagasabb értéke mutatja a felmérendő területen belüli borítás-különbségeket, az 

átlagérték pedig általános jellemzésre alkalmas. E három érték a gyepszint poligonon belüli helyzetének leírásánál egyfajta 

minimumot jelent. A gyepszint térbeli mintázata pontszerű vagy raszteres adatgyűjtéssel finomítható.

(C2) A gyom  és/vagy  nitrofil  fajok  arányának  feltüntetése  szintén  a  természetességi  értékelés  fontos  és  praktikus  része.  Az 

előforduló fajokról a fajlista ad tájékoztatást, ahol a listának a nitrofil fajokra viszonylag teljes körűen ki kell(ene) terjednie. Az  

alkalmazott skála a már többször említett, mennyiségi-tömegességi viszonyokat leképező TERMERD-skála (0, 10% alatt, 10-

50%, 50% felett), jól használható.

(C2) A gyom és/vagy nitrofil fajokkal kapcsolatos adatok rögzítése kapcsán ki kell emelnünk, hogy a TERMERD-módszertan az  

idegenhonos  lágyszárúak  jelenléti  arányát  nem  dokumentálja.  Mindezt  hiányosságként  kell  értékelnünk  és  más  hasonló  

értékelések során a változó felvételét mindenképpen ajánljuk!

(C3) A gyepszint  fajgazdagságának  értékelésére  kidolgozott  skála  nem  teljesen  szerencsés,  mivel  a  kísérő  fajok  meglétét  a 

domináns fajok mellett kell(ene) megadni, holott az esetek többségében nem feltétlenül van domináns gyepalkotó egy-egy 

állományban. Amit itt le lehet és kell képezni, az tulajdonképpen a fajkészlet jósága, s ezt általános és lokális élőhelyismeret 

alapján (az állomány bejárása alapján) viszonylag nagy biztonsággal meg lehet tenni.

(C4) A gyepszint térbeli mintázatának leírásához a megadott kategóriák (egyenletes-szórványos-kisfoltos-nagyfoltos) nem minden 

esetben alkalmasak, mivel nagyon sok esetben csak ezek kombinációiból lehet a pontos leírást összeállítani  (pl. gyepalkotó 

fajok kisebb-nagyobb borítással általában mindenhol vannak, s ezt egészítik ki a különböző méretű, egy famagasság sugarú 

körnél akár kisebb és nagyobb foltokban is megjelenő zártabb, nagyobb borítású foltok). Emellett megemlíthető itt is, hogy az 

említett  kategóriákkal  esetleg  a  poligonok  jellemzése  oldható  meg,  a  pontszerű,  mintaterületeket  leíró  felmérés  esetén  

használatuk irreleváns.

(C5) A mohaszintre vonatkozó adatsor (legalacsonyabb és legmagasabb borítás, átlagborítás) az esetek többségében indifferens, 

mivel a felvett értékek jórészt 1% alatti értékek (ettől eltérés csak mészkerülő erdőkben vagy esetleg sziklaerdőkben szokott 

adódni).

D. Újulat

(D1) Az újulat (0-2 m közötti magassági osztály) lokális borításának becslése általában nem ütközik nehézségbe, de abban az  

esetben, ha a fiatal frakció részben már 2 m feletti (és esetleg még foltosan-mozaikosan változik is a magasság) a becslés 

elég nagy  bizonytalansággal  terhelt.  Az újulat  magassági  definíciója  szerencsésnek mondható, mert  ehhez rendelten jól  

vizsgálható lehet(ne) a nagyvad által okozott rágáskár (a TERMERD-protokollban viszont nincs ilyen változó).

(D1) Az újulat-borítás legalacsonyabb és legmagasabb értéke jól mutatja a felmérendő területen belüli borítás-különbségeket, az  

átlagérték pedig általános jellemzésre alkalmas. E három érték az újulat  poligonon belüli  szerepének leírásához egyfajta 

minimumot jelent. Az újulat térbeli mintázata pontszerű vagy raszteres adatgyűjtéssel rögzíthető.

(D2) A többéves (min. 3 éves) újulat arányának leírása sok esetben problémás lehet, mivel a magoncok egy részéről nem feltétlenül  

lehet eldönteni, hogy 2 vagy 3 éves. Az egyéves újulat viszont mindenkor jól megfogható, így hasonló felmérések során talán 

szerencsésebb lenne az újulat tömegességi viszonyainak leírását az egyéves-többéves differenciálással leírni.

(D2) Az életképes újulat definíciója a protokollból hiányzik, így ez a felmérők között félreértésekre adhat okot. A fogalom bevezetése  

inkább zavart kelt, mint segít, ezért a hasonló felmérések során a protokollból inkább törlendőnek ítélhető.
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(D3) Az idegenhonos újulat arányának feltüntetése a természetességi állapot leírásának fontos eleme. Általában jól becsülhető, fafaj 

szerinti  részletezése  a  fajlistából  kereshető  ki.  Az  idegenhonos  újulat  egyéves-többéves  megbontása  (a  betelepülés 

dinamikájának részletesebb leírásához) hasonló felmérésekben esetleg hasznos információ lehet.

(D4) Az újulat  térbeli  mintázatának leírásához  a megadott  kategóriák  (egyenletes-szórványos-kisfoltos-nagyfoltos)  nem minden 

esetben alkalmasak, mivel nagyon sok esetben csak ezek kombinációiból lehet a pontos leírást összeállítani  (pl. szórványos 

1-2 éves újulat mindenhol van, s emellett pontonként, lékek vagy megbontott foltok alatt egy famagasság sugarú körnél kisebb 

és nagyobb, sűrű újulatcsoportok is előfordulnak).  Emellett  megemlíthető,  hogy  a fenti  kategóriákkal  esetleg a poligonok 

jellemzése oldható meg, egy pontszerű, mintaterületekre fókuszáló felmérés esetén használatuk irreleváns.

E. Vadkár

(E1) A hántáskár leírásához nincs definiálva a vizsgált törzsek minimális vastagsági mérete, így felújítás alatt álló, idős törzseket és 

fiatal  (pl.  1-8  cm  átmérőjű)  frakciót  is  tartalmazó  állományokban  nem  lehet  tudni,  hogy  a  hántott  törzseket  milyen  

alaphalmazhoz viszonyítsuk. Emellett  az útmutató nem differenciálja a régebbi és újabb hántáskárt (vékony kérgű fákon a 

sebzések sokáig látszanak, így ezek leírása nem feltétlenül jelenti a jelenlegi helyzet rögzítését).

(E1) A  hántáskár  mértéke  erősen  fafajspecifikus  (magas  vadlétszám  esetén  a  magas  kőris  fiatal  egyedei  pl.  szinte  mind 

károsítottak),  ezért  a  hántáskár  értékelése  csak  akkor  lehetne  korrekt,  ha  a  vizsgált  alaphalmaz  (így  pl.  az  5  m alatti,  

cserjeszintbe sorolt fiatal frakció) fafajösszetételére vonatkozó adatok is rendelkezésre állnának.

(E1) Az  útmutató  szerint  fafajonként  is  meg  lehet  adni  hántásmérték-kategóriákat,  azonban  a  kiértékelési  útmutató  csak  egy  

kategóriával operál, így ennek ebben a formában nem sok értelme van. Mindemellett a hántáskár mértékét leképező skála  

beosztása (0, 10% alatt, 10-50%, 50% felett) megfelelőnek mondható, a terepi munka során (amennyiben egyéb kérdés nem 

merül fel) könnyen és jól használható.

(E2) A cserjeszintbe sorolt (0,5-5 m közötti magasságot képviselő) fásszárúak rágottságának vizsgálata  több problémát is felvet. 

Egyrészt a rágottság mértéke erősen függ a cserjeszint magasságától, vagyis 3-5 m magas (pl. húsos somból, mogyoróból 

vagy éppen fiatal bükkökből álló) cserjeszint rágottsági értékei erős vadhatás esetén is alacsonyak lesznek, mivel a rágható  

felület már magasabban helyezkedik el a vad (elsősorban a gímszarvas) által elérhető szinttől („kinőtt a vad  szájából”). A 

vadrágás  felső  határa  a  tapasztalatok  szerint  kb.  2  m  magasan  (egyébként  a  TERMERD-protokoll  újulatra  vonatkozó  

magassági definíciójával egyezően) vonható meg (lásd: kirágott aljnövényzetű cserjés tölgyesek, vagy vonalasan megrágott  

koronaszegélyű fákkal szegélyezett erdei tisztások).

(E2) A cserjeszint rágottságának megítélése a cserjeszint-magasság mellett erősen függ a cserjeszint fajösszetételétől. A vad fafaj- 

és cserjefaj-specifikus hajtásfogyasztása közismert,  a felvett  rágottsági értékek így erősen függnek a cserjeszintbe sorolt  

frakció összetételétől. Különösen szembetűnő ez a jelenség akkor, ha a cserjeszintet nemcsak tényeleges cserjefajok, hanem  

a fatermetű fásszárúak fiatal,  újulati  szintbe tartozó egyedei (különösen a vad számára finomságnak számító fafajok, így  

hársak, kőrisek, juharok) alkotják.

(E2) A cserjeszintre vonatkoztatott rágottsági értékek mintázata az elmondottak alapján nem feltétlenül a tényleges vadterhelés-

mintázatot  rajzolja  ki,  hanem  annak  a  cserjeszint-magasságtól  és  a  cserjeszint  „rágható”  magasságú  részének 

fajösszetételétől függő alesetét. Mindezt az állomány egészének vizsgálatakor és az esetleges pontonkénti kiértékelésénél is 

hangsúlyosan figyelembe kell(ene) venni.

(E2) A cserjeszint-rágottság  megállapításához  a  rendszer  általában  vizsgálja  a  hajtásrendszer  rágottságát  (lásd  útmutató),  a  
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besorolás alapja (elsősorban a cserjék növekedési formái miatt) nem a csúcshajtások rágottsága. Utóbbinak a cserjeszintbe 

sorolt fatermetű fásszárúak esetén lenne létjogosultsága és szükségessége, viszont ilyen adatot külön nem kellett felvenni. A 

TERMERD-protokoll komoly hiányossága, hogy az újulat rágottságát (holott az újulat magassági definíciója éppen megfelel a 

vad által elérhető szinteknek) nem kell rögzíteni!

(E2) Az  útmutató  szerint  fafajonként  is  meg  lehet  adni  rágottság  mértékét,  azonban  a  kiértékelési  útmutató  itt  is  csak  egy 

kategóriával dolgozik, így e szabály alkalmazásakor további, íróasztal mellett rendezendő kérdések keletkeznek.

(E2) A cserjeszint-rágottságra  kidolgozott  skála  beosztása  (0,  20% alatt,  20-80%,  80% felett)  mindezek  mellett  megfelelőnek 

mondható, a terepi munka során (amennyiben egyéb kérdés nem merül fel) könnyen és jól használható. Kérdés merülhet fel  

viszont,  hogy  ennek a skálának a  beosztása miért  nem azonos  a mennyiségi-tömegességi  viszonyokat leképező másik 

TERMERD-skálával (0, 10% alatt, 10-50%, 50% felett)?

(E3) A gyepszint (0-0,5 m-es magassági osztály) rágottságának leírásakor a lágyszárú növényzet rágottságának („legeltségének”)  

megítélése meglehetősen bizonytalan. A rágottság mértéke érdemben a gyepszintbe eső fásszárúak esetén állapítható meg, 

az  így  felvett  gyepszint-rágottság  értéke  viszont  erősen  függ  a  magoncok  gyepszinten  belüli  mennyiségi-tömegességi  

arányától, illetve a cserjeszintnél már említett okok miatt a magoncok fa- és cserjefajok szerinti megoszlásától.  A gyepszint 

rágásértékek mintázata ennek megfelelően itt is eltérhet a tényleges vadterhelés-mintázattól!

(E3) A gyepszint-rágottságnál  alkalmazott  skála  a  cserjeszint-rágottságéval  megegyező,  alkalmazhatóságára  a  már  elmondott 

ismérvek említhetők.

(E4) A vizsgált terület taposottságának, feltúrtságának mértéke (az őszi lombhullási időszakot leszámítva) jól becsülhető, a vadhatást 

jól  tükröző  változó!  A talajfelszín  taposottsága-feltúrtsága (pl.  10%-os  pontossággal  becsülve)  a  TERMERD-hez  hasonló 

célzatú felmérések során is jól alkalmazható változó!

(E5) A vadhatás miatt hiányzó szintek megítélése részben a lokális információk, részben korábbi térségi (elsősorban élőhelyismereti  

vonatkozású)  tapasztalatok  alapján  lehetséges.  Utóbbi  szempont  egységesítése  meglehetősen  nehéz,  a  felmérői  

szubjektivitás kizárása erősen problémás. A cserjeszint teljes hiánya több tényező (termőhely,  állományszerkezet, élőhelyi  

sajátosságok stb.) következménye is lehet, ennek pontos megítélése elég nehéz. A gyepszint teljes hiányát talán már némileg 

könnyebb értékelni, de az ún. nudum erdők esetében is nagy szükség van a térségi szintű élőhelyismeretre.

(E5) Az újulat hiányának megítélése megint csak erősen problémás, a vadhatás mellett többek között függhet a makkterméstől, az  

állományszerkezettől, az állomány fényviszonyaitól. Az egy- és többéves újulat elkülönítése nem történt meg, így ez is okozhat 

értékelési problémákat (egyéves újulat átmenetileg még a leginkább vadjárt területeken is előfordulhat, a többéves újulati szint 

kifejlődése és megmaradása viszont ilyen helyszíneken általában kizártnak).

F. Termőhely

(F1) Az emberi (gazdálkodási vagy egyéb okokra visszavezethető) erózió megítélése viszonylag egységesen és jól megfogható, a 

háziállatok és  a nagyvadállomány taposása hatására fellépő erózió megítélése viszont kevésbé egyértelmű. A háziállatok 

erdei kártétele ma már nem igazán jellemző a hazai erdőkben, ellenben a kérdés a nagyvadállomány (mint az erdei talajok  

felszínének épségét ma hazánkban talán leginkább befolyásoló tényező) szempontjából  nagyon is érdekes:  tereplejtéstől 

függően a talajfelszín milyen mértékű felszaggatása-taposása mellett beszélhetünk nagyvad által okozott erózióról?

(F1) Erőteljesen  feltúrt  és/vagy  agyontaposott,  de  többé-kevésbé  sík  területeken  a  fellazított  talajfelszín  horizontális  irányú 

elmozdulása minimális, így e vonatkozásban erózióról valójában nem beszélhetünk. Lejtős területen ugyanakkor az intenzív  
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vadjárás reális következménye az erózió, s mértéke a lejtőszög növekedésével egyre nagyobb lehet. Az erózió jelenléte és  

mértéke így a tereplejtés és a taposottság függvényében változhat/változik. A kérdéskör egységes kezelését-dokumentálását 

egy nem túlbonyolított (az előző bekezdésben feltett kérdésre válaszoló) séma (segédtáblázat) talán segíthetné.

(F2) Eróziós jelenség jelenlétének megállapítása esetén a területi mértéket leképező skála felosztása (0, 10% alatt, 10-50%, 50% 

felett) megfelelőnek mondható, a terepi munka során könnyen és jól használható.

(F3) A vad által okozott erózió szinte kizárólagosan areális és felszíni erózió. Lineáris, mélyreható erózió főként vízfolyások és az 

egykori és mai közelítőnyomok mentén jön létre, míg a jelentősebb talajmélységet érintő areális és drasztikus (vegyes) eróziós 

formák  jelentkezése  domb-  és  hegyvidéken  a  napjainkban  általánosan  elterjedt  („normál”)  erdőgazdálkodási  módok  és  

technológiák mellett nem jellemző, inkább csak extrém területhasználat (pl. külszíni bányászat) miatt jelentkezhet.

(F4) A humuszformák típusait  a  tankönyvek  definíciói  jól  rögzítik,  ellenben a terepen sok esetben nem könnyű az egyértelmű  

megfeleltetés.  Emellett  az  állományon  belüli  mozaikosság  is  számottevő  lehet,  így  a  besorolásoknál  (és  ez  a  2003-as 

TERMERD-felmérés során is  kiderült)  a  terepi  felmérő szubjektivitása jelentősen tükröződhet/tükröződik  az adatokban.  A 

humuszforma  ilyen  formában  való  rögzítése  mindezek  miatt  megfontolandó,  a  humuszállapot  leképezésének  módja 

átgondolandó.

(F5) A nagy gépek okozta taposási-tömörítési károk feljegyzésénél praktikus kérdésként merül fel, hogy az állományok alatt húzódó 

nem műszelvényes utak és közelítőnyomok tömörített nyomvonalai (még ha nincsenek is bemélyülő keréknyomok) károsított 

területnek minősülnek-e? Ha igen a hazai erdők jelentős része valószínűleg a 10% alatti kategóriát (= van ilyen jelenség, de 

csak csekély területrészen) fogja kapni, így az alkalmazott skála alig fog differenciálni.

(F6) A  talajréteg-keverésre  vonatkozóan  feltett  kérdés  viszonylag  jól  megfogalmazott,  alkalmazása  általában  nem  ütközik 

problémába. Domb- és hegyvidéki viszonylatban a korábbi szántást persze nem a prizmába tolt tuskók, hanem leginkább a 

kivehető tereptörések,  a még le nem pusztult  agroterasz-maradványok jelzik! Az ugyanakkor tisztázatlan kérdés, hogy a 

korábbi talajréteg-keveredésnek/szántásnak kell-e hogy időbeli  elhatárolása legyen (az altalajlazítós-tuskózós talajforgatás  

módszere pár évtizede jelent meg, ugyanakkor sokfelé találni több száz éves agroteraszokat, melyeken már szintén többszáz  

éve van újra erdő)?

(F7) A tényleges anyagnyerőhelyek (kőfejtők, kavics- és földfejtők) általában jól elkülöníthetők, de  nem tisztázott, hogy az erdők 

belsejében  húzódó  műszelvényes  utak  (domb-  és  hegyvidéken  többnyire  az  eredeti  terepfelszínbe  bevágott  utak)  

talajsebzésnek  minősülnek-e? Mivel  műszelvényes  utakkal  domb-  és hegyvidéken nagyon  sokfelé  találkozunk,  a  kérdés  

megítélése  a  TERMERD-pontozás  szempontjából  nem  irreleváns!  Az  utak  kérdése  immár  másodszor  kerül  előtérbe  a 

termőhely bolygatottságának megítélésénél, így látszik, hogy e vonatkozásban az útmutató pontosításra szorul(na).

(F8) A  mikroélőhelyek  besorolása  szintén  pontosítást  kívánna,  mivel  a  kritériumok  leírásánál  a  mikroélőhelyek  félesége  és  

darabszáma  a  nincs  egyértelműen  elkülönítve (ha  például  egyfajta  mikroélőhely-típus  nevesíthető  egy  területen,  de 

kifejezetten nagy számban, akkor annak a besorolása a jelenlegi útmutató szerint nem egyértelmű). A másik probléma a skála  

kategóriáinak  elnevezése. Az 1-2 mikroélőhely = nincs mikroélőhely besorolás elég visszásnak tűnik, így a nincs-kevés-sok 

besorolás  újradefiniálandó  lenne.  Általánosságban  a  mikroélőhelyek  lokális  súlyának-szerepének  leírásához  ez  a  

megközelítés kevésbé tűnik alkalmasnak.
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G. Az állomány fajlistája

A vizsgált terület fajlistájának összeállítása (a terület végigjárása és a jegyzetelés) meglehetősen időigényes munka , még 

akkor  is,  ha a  készülő  jegyzék egy  vázlatos,  nem teljességre  törekvő  fajlista.  Ugyanakkor  a  kiértékelés során a  fajlistát  nem  

használja fel a rendszer, legfeljebb afféle egyedi ellenőrzésnél lehet(ne) szerepe.

A lombkoronaszintet alkotó fafajok a pontonkénti adatgyűjtésnél javarészt előkerülnek, így e vonatkozásban a fajlista szerepe 

legfeljebb a ritkább fafajok rögzítése lehet. A cserje- és gyepszint fajai viszont az adatgyűjtés során tételesen máshol nem kerülnek  

elő, így ebben a tekintetben még akár informatív is lehet egy-egy jegyzék.

Ami  a  fajlista-készítés  során előnyként  jelentkezik:  az  idegenhonos,  nemesített  és  termőhelyidegen  fafajok,  valamint  az 

idegenhonos és nitrofil cserjefajok és lágyszárúak rögzítése. Ezek az információk a szintenkénti leírásnál és értékelésnél egyaránt 

szerepet kapnak, így tételes feljegyzésük mindenképpen hasznosnak mondható!

Az állományalkotó (A) és elegyfafajok (E) elkülönítése, valamint a fajok tömegesség szerinti (az útmutatóban definiált 1-4 

kategóriákba  való)  besorolása  abban  az  esetben  megy  gördülékenyen,  ha  a  fafajok  elegyarány-értékei  a  helyszínen  

megállapíthatók, kiszámolhatók. Többszintes állományok esetében, ha az elegyarány-becslés szintenként és több ponton történik,  

az  állomány  egészére  vetített  elegyarány-értékek  kiszámítása  terepen  meglehetősen  hosszadalmas  és  bonyolult,  így  ilyen  

esetekben az említett adatok kitöltése (mivel tudnunk kell, hogy mely fafajok vannak 5%, illetve 10% alatt és felett) csak otthon, a 

számítások elvégzése után lehetséges.

Pontonkénti adatgyűjtés esetén a koronaszintek esetében egyértelműen teljességre törekvő felmérés (záródás, majd fafajok  

és elegyarányok) szükséges. Cserjeszint esetében felmerülhet a cserjeszint magasság szerinti tagolásának indokoltsága (pl. 0-2 m 

és 2-5 m), illetve szintenként a borítás és a cserjefajok „elegyarányának” – de minimum a domináns cserjefaj(ok),  továbbá az 

idegenhonos és nitrofil cserjefajok aránya – feljegyzésének igénye.

Pontonkénti adatgyűjtés esetén a gyepszint viszonylag minimalista dokumentálásához a borítás és a domináns gyepalkotó(k)  

megnevezése mellett az idegenhonos és nitrofil fajok taxatív feljegyzése, illetve területfoglalási arányuk rögzítése lenne szükséges.

2.6. Országos Erdőrezervátum Program

Hazánkban az  erdőrezervátum-program az 1990-es évek elején indult.  Kialakítása  során az 

állami  irányítás  első  jogi  eszköze  a  3581/1991.  számú  kormányhatározat  volt,  amely 

megfogalmazta a magyarországi erdőrezervátum-hálózat létrehozásának szükségességét, amelynek 

kijelölését  és  fenntartását  a  Földművelésügyi  Minisztérium  és  a  Környezetvédelmi  és 

Területfejlesztési  Minisztérium  közös  feladatává  tette  (Temesi  és  mtsai.  2002).  Az 

erdőrezervátumok jogi státusát „A természetvédelméről” szóló 1996. évi LIII. és „Az erdőről és az  

erdő védelméről”  szóló 1996. évi LIV. törvények határozták meg, amelyek tartalmazzák többek 

között, hogy az erdőrezervátumok elsődleges feladata a természetes vagy természetközeli állapotú 

erdei életközösség megóvása, a természetes folyamatok szabad érvényesülésének lehetővé tétele, 

valamint  ezzel  egyidejűleg  a  természetközeli  erdei  ökoszisztéma  kutatásának  lehetővé  tétele 
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(Temesi  és  mtsai.  2002;  Horváth  2012).  Ez  a  szemlélet  az  erdőrezervátum-kutatásban  együtt 

dolgozó  munkacsoport  definíciójában  is  hangsúlyos,  amely  szerint  az  erdőrezervátum  „olyan 

törvényi oltalom alatt  álló erdőterület,  amelynek egy jól  meghatározott  részén (a magterületen)  

engedélyezett kutatás kivételével minden emberi tevékenységet beszüntettek annak érdekében, hogy  

az  erdő  természetes  fejlődési  folyamatai  hosszú  távon  szabadon  érvényre  juthassanak  és  

tanulmányozhatóvá váljanak”, de kiemelik, hogy a hatósági védelem nem a végső célja, hanem 

előfeltétele a programnak (Bartha és mtsai. 2001; Standovár 2002a).

Ideális  esetben  az  erdőrezervátumokat  kiterjedt  erdőtömb belsejében  elhelyezkedő,  kellően 

nagy  területű  és  hosszú  ideje  bolygatatlan  őserdőszerű  állományokban  kellene  kijelölni,  erre 

általában – Európa változatos és kizsákmányoló jellegű tájhasználati múltja miatt kialakult erősen 

fragmentált  jellegnek  köszönhetően  –  nincs  lehetőség,  így  hazánkban minden  olyan  területet 

indokolt  lehet  erdőrezervátummá  nyilvánítani,  amelyen  hosszabb  ideje  tudatos  emberi 

beavatkozástól, elsősorban is fatermesztés célú hasznosítástól mentes természetközeli erdőállomány 

maradt (Bartha és mtsai. 2001). Bartha és Esztó (2002) cikke az erdőrezervátum-hálózatba vett 63 

rezervátum területi  adatait,  korosztályviszonyait  és  fafajösszetételét,  az  országos  erdőállomány-

adattár  alapján  mutatja  be.  A  kijelölések,  a  többszörös  módosítások  és  felülvizsgálatok 

eredményeképpen  az  erdőrezervátumként  nyilvántartott  a  magterületek  kiterjedése  3665  ha,  a 

védőzónáké 9436 ha, így az erdőrezervátumok összterülete 13101 ha,  amely a hazai erdőterület 

0.21%-át, illetve 0.76%-át teszik ki.

A program céljainak, a kutatásmódszertan és a mintavételi koncepció kidolgozásában fontos 

szerepet játszott a COST Action E4 keretében megvalósult széleskörű európai együttműködés az 

erdőrezervátum-kutatás európai hálózatának megteremtésére (Forest Reserves Research Network in  

Europe,  1995-1999,  Hochbichler  és  mtsai.  (2000);  Standovár  (2002b)).  Erre  építve  és  ezzel 

párhuzamosan a hazai szakértői munkacsoportok is előkészítő tevékenységet folytattak, melynek 

eredményeit (1997-2002) és a megfogalmazott módszertani javaslatait a  Horváth és Borhidi által 

szerkesztett kiadvány (2002) tartalmazza. Az általános mintavételi terv véglegesítése, a faállomány-

szerkezet  felmérésének  egységes  módszerének  kialakítása,  illetve  ennek  más  módszertani 

modulokkal történő összekapcsolása, valamint a javasolt módszerek terepi tesztelése 2004 és 2009 

között zajlott (Horváth 2012).

A hazai  erdőrezervátum-program során  a  főbb  alaptudományi  kérdéskörök közé  tartozik  a 

természetes erdőfejlődés által létrehozott szerkezetek, a regeneráció, a természetes bolygatások és 
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szerepük, valamint a természetes erdők ciklusaival összefüggő talajfejlődés vizsgálata, a szerkezeti 

elemek  és  a  biodiverzitás  egyes  komponenseinek  kapcsolata,  illetve  az  erdőművelési  gyakorlat 

alapjait képező elméletek tesztelése. Emellett kiemelt cél a kutatások során egy kíméletesebb, a mai  

kor sokrétű igényeinek megfelelő erdőgazdálkodás kialakítását szolgáló, közvetlenül az erdészeti 

gyakorlatba  átültethető  tapasztalatok  megszerzése  is.  Fontos  hangsúlyozni,  hogy  az 

erdőrezervátum-kutatás  az  előzetes  célok  értelmében  multidiszciplináris  program,  az  egyes 

szakterületek  és  modulok  (faállomány-szerkezeti,  illetve  termőhelyi  vizsgálatok,  növényzeti, 

mikológiai  és zoológiai  kutatások) nem egymástól függetlenül,  hanem egy-egy részkérdést  több 

irányból,  eltérő  eszközökkel  megközelítve  és  egymást  segítve,  szintetizáló  jelleggel  működnek 

(Standovár 2002a).

Általános elvárás a programmal kapcsolatban, hogy  az alkalmazott mintavételi elrendezés, a 

mintaterület nagysága, a mintaelemszám, a mintavételi gyakorisága és a regisztrált tulajdonságok 

köre a tudományos célnak, valamint a vizsgálandó objektum sajátságainak megfeleljen. Az emberi- 

és  anyagi  erőforrások  szűkössége,  illetve  a  rendszeres  visszatérési  szándék  okozta  időbeli 

korlátosság  miatt  az  erdőrezervátum-program  kutatási  tevékenységének  három  elkülönülő  (de 

egymással összefüggő) szinten kellene folynia:

1. az  eseménykövetés  (EK) célja  elsődlegesen  a  faállomány,  a  talaj  és  a  növényzet  nagy 

térléptékű  változásainak  nyomon  követése,  illetve  a  jelentős  természetes  bolygatások 

hatásainak dokumentálása;

2. a  hosszú  távú  vizsgálatsorozat  (HTV)  a  faállomány,  a  talaj  és  a  növényzet  rezervátum 

léptékű  változásainak  részletes  nyomon  követését  jelenti,  kivitelezése magasan  képzett 

szakembereket  nem  igénylő,  gyors,  egyszerű,  olcsó,  és  emiatt  nagyobb  területeken  is 

végrehajtható  megfigyelésekre  és  hatékony  adatarchiválásra  és  adatbázis-kezelésre 

alapozott, hosszú tavú monitorozás jellegű tevékenység;

3. a  célzott  kutatás  (CK) célzottan  vizsgálja  a  faállomány-talaj-növényzet  interakciókat, 

fókuszáltan kutatja az erdőszerkezet és a biológiai sokféleség kapcsolatrendszerét, valamint 

az  egyes  komponensek  rezervátum  léptékű  természetes  változásait  is  dokumentálja,  új 

összefüggések feltárása a legfőbb célja, amely kifejezetten részletes adatgyűjtésen alapul, 

emiatt nagyobb költség-, idő- és szakember-igényű.

A hazai erdőrezervátum-programban a két típus (EK–HTV; CK) együttes alkalmazása lenne 

célszerű, azaz megfelelő sűrűségű, lehetőleg egyszerű megfigyelőrendszer működtetésével minden 
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rezervátumban  szükség  lenne  adatrögzítésre,  meghatározott  visszatérési  idővel  elvégzendő 

folyamatos monitoring révén – vagy legalább az eseménykövetés szintjén.  Emellett hosszú távú 

részletes  kutatásokat  (CK) csak  kevés,  az  arra  legalkalmasabb,  egymással  jól  összehasonlítható 

rezervátumban  indokolt  végezni  (Standovár  2002a).  1999-ben  az  egyes  erdőrezervátumokba 

tervezett  kutatási  intenzitások  szerint  négy  csoportba  osztották  a  területeket:  5  rezervátum 

elsődleges szerepe egyelőre a megőrzés, azaz kutatásra nem alkalmas; 58 területet érintene csak 

EK, 29-et HTV is, míg 11 rezervátumot találtak alkalmasnak CK végzésére (Horváth 2012), amely 

egy hierarchikusan szervezett, több egymásra épülő kutatási szintet tartalmazó országos program 

vázát jelentené (Standovár 2002a).

2004-ben a hosszú távú vizsgálatsorozat keretében megtörtént a magterületek szisztematikus 

hálózatának,  a  faállomány-dinamikai  és  erdőökológiai  megfigyelő-hálózat  (ERDŐ+h+á+l+ó) 

kijelölése. Ez a magterületeken 50×50 méteres hálózatban kialakított mintavételi ponthálót jelent, 

amelyben  0,25  ha-t reprezentál  egy-egy  pont.  Az  ERDŐ+h+á+l+ó  célja,  hogy  hosszú  távú 

rendszerként működve, nagy térlefedéssel, költséghatékonyan támogassa az erdőrezervátumokban 

tervezett,  elindított  és  folyamatban  lévő  hosszú  távú  vizsgálatokat.  A felmérések,  kutatások  a 

hálózat  rácspontjaiban  (mintavételi  pontoknak  tekintett  egységek)  zajlanak.  Az  mintavételi 

pontokban több tematikus felmérés, faállomány-szerkezet, az újulati- és cserje- és az aljnövényzeti 

szint  felmérése,  valamint  talajtérképezés  is  folyik.  Minden magterületen  4  MVP/ha  sűrűségű a 

pontháló. A hálózat kiterjeszthető a védőzónára is, ha azt az adott célkitűzések indokolják. A pontok 

visszakövethetőek  és  elvileg  egyértelműen  beazonosíthatók.  A  mintavételi  módszertan  egyes 

moduljai 2004 és 2009 között kerültek bevezetésre, illetve a terepi tesztelések nyomán bizonyos 

esetekben módosításra (Horváth 2012).

Napjainkra elsődlegesen a 2005-ben indult ER-HTV program a legelőrehaladottabb és egyben 

(látszólag) a leghangsúlyosabb.  Az állományt jellemző faállomány-szerkezeti  felmérés (FAÁSZ) 

módszertana  moduláris  felépítésű:  az  erdőállomány  általános  jellemzését,  a  lokális  faállomány 

mintavételét (élő és álló holtfák) és a fekvő holtfa felmérését foglalja magába. Az erdőállomány 

általános  jellemzése  az  adott  állomány  összborításának  és  szintenkénti  borításának  százalékos 

becslését,  valamint  a  lékesség  mértékének  meghatározását  jelenti.  A  lokális  faállomány 

mintavételezése  kettős  kombinált  mintavétellel  történik:  a  250  m² területű  mintakör  teljes 

megmintázását, a szögszámláló próba az állományban meghatározó szereppel bíró, ritkábban álló 

vastag fák mintába kerülését segíti elő (a fix mintakör sugara R=8,92 m, a szögszámláló próba k 

47



SH/4/13 – WP1

szorzótényezője  2).  A  mintavétel  során  egyedi  alapú  fatérkép  készül  a  mintába  kerülő  fák 

pozicionálása révén. A törzsenkénti felmérés során az adatgyűjtés kiterjed a fafaj, a mellmagassági 

átmérő, a szociális helyzet, az eredet, a kiválasztott egyedek magasságának mérésére, az egészségi 

állapot,  valamint  a  holtfa-egyedek  esetében  a  korhadtsági  fok  rögzítésére  is.  A fekvő  holtfa 

felmérése  vonal  menti  mintavétellel  történik.  A fafaj,  a  becsült  átmérő,  valamint  a  korhadtsági 

fokozat a felvett attribútumok.

Az  erdőrezervátum-program  egyes  kérdései  részben  átfednek  a  projektben 

megfogalmazottakkal,  azonban  a  mintavételi  intenzitás  és  ennek  következtében  például  csak  a 

faállomány-szerkezeti  felmérés  során  alkalmazott  kettős  kombinált  mintavétel  időigénye  (a 

tapasztalatok alapján 40 perc) a vállalt teljes mintaterületen alkalmazhatatlanná teszi a módszertant. 

A teljes negyedhektáronkénti fatérkép nem célja a tervezett kutatásnak, ugyanígy a körlapösszeg és 

a hektáronkénti tőszám becslése/felmérése sem tekinthető informatívnak az állapotfelméréshez. A 

FAÁSZ  módszertan  bizonyos  elemei  és  protokolljai  megfontolandók  és  valamilyen  formában 

vélhetően hasonlóan jelennek meg kutatásunk során (pl. fix mintakör alkalmazása,  line transect  

sampling-módszer  a  holtfa-felméréshez),  de  a  cél  egy  sokkal  inkább  a  klasszikus  értelemben 

használt  surveillance-metodika  kidolgozása,  mely  kevésbé  szakemberigényes,  részletes,  de 

alkalmas nagy erdőterületek pontos felmérésére és kiterjed olyan attribútumok rögzítésére is, ami 

más  szakértő  csoport  munkájához  (MME,  BEKE),  valamint  az  eredmények  szintéziséhez 

elengedhetetlen.  Fontos  célkitűzés továbbá – ami az  ER-kutatás  során  eddig  csak korlátozottan 

valósult  meg  –  a  dokumentált  adatok  közös  adatbázisba  rendezése,  megosztása  a  kutatásban 

résztvevő csoportokkal és egyéb szervekkel, valamint az eredmények megfelelő kommunikációja 

szélesebb közönségnek.

2.7. Natura 2000 erdős élőhelyek monitorozására kidolgozott javaslat

A magyarországi élőhelyek, s köztük az erdős élőhelyek monitorozásának helyzetéről könnyen 

és bárki számára hozzáférhető információt (pl. a hivatalos természetvédelem honlapján) nemigen 

találni. Így e helyütt csak a jórészt informális csatornákon begyűjtött információk alapján kialakult 

benyomásainkat tudjuk összefoglalni.
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A Natura  2000  élőhelyek  állapotváltozásának  nyomon  követéséhez  időről-időre  (jelentési 

ciklus 6 év) szükséges az egyes élőhelyekkel kapcsolatban az alábbi információk begyűjtése, hogy a 

változás jelenlétéről, mértékéről és irányáról képet alkothassunk:

• elterjedés (range) 

• kiterjedés (distribution)

• strukturális és funkcionális állapot

• jövőbeni kilátások

E  feladatok  megfelelő  végrehajtását  több  tényező  is  nehezíti.  Egyrészt  az  EU-szintű 

szabályozásban a legfontosabb alapfogalmak (pl favourable conservation status) meghatározása, s 

ezen keresztül értelmezése nem egyértelmű. Gondot jelent, hogy az egyes országok társulástani, 

élőhely-típus  rendszere  mennyire  egyértelműen  illeszthető  az  Élőhelyvédelmi  Irányelv  élőhelyi 

kategóriáihoz.  Másrészt  a  feladat  volumene  is  önmagában  nehézséget  jelenthet.  Ez  utóbbiból 

következik, hogy olyan részletességű módszertant érdemes kidolgozni, ami egyszerre kecsegtet a 

szükséges információk megszerzésével és mindeközben a becsült rendelkezésre álló erőforrásokkal 

el is végezhető.

Itthon az Átmeneti Támogatás finanszírozásában az MTA ÖBKI dolgozott ki protokollokat e 

komponensek  monitorozására.  Itt  röviden  csak  az  erdős  élőhelyek  strukturális  és  funkcionális 

jellemzőire vonatkozó információkat értékeljük.

2008  végére  elkészült  az  erdős  élőhelyek  állapotának  felmérését  két  szinten  (extenzív  és 

intenzív)  szolgáló  felmérési  módszertan  útmutatója  és  adatlapja.  A módszertani  ajánlás  szerint 

országosan – optimális lefedés esetén – 5000 helyen szükséges az extenzív, és ebből mintegy 1000 

mintavételi helyen az intenzív felmérés elvégzése. E mintavételi helyek mintegy negyede esik erdős 

élőhelyre, melyek esetében a javasolt visszatérési idő 3-6 év. A protokoll kidolgozása, tesztelése 

során  14  erdős  élőhelytípus  összesen  42  mintapontján  végeztek  extenzív,  s  7  pontján  intenzív 

felmérést. Az azóta eltelt több mint 4 év során erdős felmérés alig történt, az is csak 2011 után, 

amikor az illetékes  főosztály munkatársai elkészítették az extenzív adatlap xls formátumú verzióját.

Jelen  tanulmányunknak  nem  célja,  hogy  azt  vizsgálja  mennyiben  alkalmas  a  javasolt 

módszertan a Natura 2000 erdős élőhelyek természetvédelmi helyzetének értékelésére (kedvező-e 

vagy  sem),  illetve  az  ebben  bekövetkező  változások  detektálására.  Itt  mindösszesen  arra 
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koncentrálunk,  hogy  a  kifejezetten  természetvédelmi  indíttatású  erdőállapot  leíráshoz  milyen 

változókat milyen módon mérve alkalmaz a rendszer, s ebből milyen értékelési eljárással von le 

következtetéseket.

Az extenzív adatalap és útmutatója áttanulmányozása alapján elmondható, hogy a felmérés 

módszertana döntően a TERMERD módszer protokolljának elemeit használja.

A vizsgált  változókat  itt  tételesen  nem listázzuk/értékeljük,  ehelyett  a  kidolgozás  alatt  álló 

módszertanunk szempontjából érdekes tanulságokat próbáljuk megragadni.

1) Az adatlap szerkezetéből és a kitöltési útmutatóból nem derül ki világosan hogyan választhatóak szét  

azok  az  információk,  amit  más  forrásból  tud/tudhat  a  felmérő,  attól,  amit  neki  kell  a  terepen  

meghatározni/becsülni/számolni/„megszakérteni”. Ennek az a potenciális hátránya, hogy olyan jellemző 

felvételével tölti  a drága terepi  időt a felvételező, amit  már valójában lehet tudni (pl. Natura élőhely  

kódja, faállomány kora). Az ilyen eseteket célszerűbbnek tűnik úgy kezelni, hogy i) vagy látja a felmérő 

az előre tudott adatot, s az ennek való megfelelést kell értékelnie (változott-e annyit az élőhely, hogy 

besorolása megváltozzon, pontos-e hihető-e az üzemtervből származtatott kor adat stb.),  ii) vagy olyan 

adatokat vetetek fel, amiből az kiértékelés során tesztelhető a megfelelés (pl. faállomány összetételének 

és a jellemző lágyszárúak adatából az élőhelytípus,  a kor a fák vastagsági csoporthoz tartozásából; a  

községhatár, erdőrészlet adat a felvett gps koordinátából).

2) Bizonyos kérdések kapcsán az útmutató nem kellő részletességgel és/vagy egyértelműséggel határozza 

meg a lehetséges válaszok körét, illetve a közöttük történő választás feltételeit/kritériumait. Ilyen például 

a „A felmért terület mennyire tipikus”, vagy a jelenlegi és korábbi használat típusának megadása.

3) Saját  módszertanunk  kialakítása  szempontjából  megfontolandó,  hogy  amennyire  lehet  kerültjük  a 

szemrevételezéssel  megadandó,  de méterben,  százalékban megadandó kategóriákat,  mert  sok felmérő 

esetén ez az adatminőség rovására mehet.

4) Az  általunk  kidolgozandó  felmérés  célja  szempontjából  az  adott  élőhelyfolt  biológiai  értékét  leíró 

releváns változók köre még bővítendő (pl. holt faanyag minőségi jellemzői, faodvak, vízállások, forrás,  

szivárgóvíz stb.)

Az  intenzív adatalap és  útmutatója alapján látható, hogy alapvetően egy mikrocönológiai 

felvételezést kell végrehajtani a lágyszárú szint összetételének pontosabb jellemzése érdekében. Az 

általunk  tervezett  mintavétel  ilyen  mélységű  leírást  az  egyes  mintavételi  pontokban  nem  fog 

tartalmazni.
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3.  Az erdőkre vonatkozó adatgyűjtési  rendszerek nemzetközi 

tapasztalatai

E fejezetben az erdőkre (is) vonatkozó adatgyűjtési rendszerek nemzetközi irodalom alapján 

készített áttekintését adjuk. Elemzésünk ez esetben is (a 2. fejezetben tárgyaltaknak megfelelően) 

azokra  az  aspektusokra  koncentrál,  amelyek  a  projektünk  céljainak  megfelelő  módszertan 

kidolgozását  segítik.  Előre  kell  bocsátani,  hogy  sem  célunk,  sem  lehetőségünk  nem  volt  a 

nemzetközi  tapasztalok  teljes  felvonultatása.  A  rendelkezésünkre  álló  idő,  kapacitás,  nyelvi 

kompetencia és hozzáférési lehetőség (nagyon sok anyag nem igazi publikáció formájában létezik) 

adta korlátok között dolgoztunk.

3.1 Regionális és globális elemzések

3.1.1 FAO – Global Forest Resource Assessment 

A FAO (Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) tízévente jelentést 

készít a világ erdeinek állapotáról (UN-ECE/FAO 2000; FAO 2010) . A legfrissebb jelentés (FAO 

2010) 233 ország adatai alapján készült, és a 2010-es állapotok mellett figyelembe veszi az 1990-es, 

a 2000-es, és 2005-ös állapotokat is. A vizsgált változók köre az erdőterületek kiterjedésén túl a 

biodiverzitásra, az erdők egészségi állapotára, termelési, védelmi, és társadalmi funkcióira, valamint 

az intézményi háttérre is reflektál.  A jelentésben feldolgozott  adatok az egyes országok nemzeti 

szintű  erdőleltározási  és  monitoring-programjaiból  származnak. A  jelentés  fontosnak  tartja  a 

biodiverzitás  változásának  monitorozását,  ugyanakkor  kiemeli,  hogy  a  különböző  vizsgálatok 

összehasonlítása problematikus, mert a biodiverzitásnak sok komponense van, amelyek külön is 

nehezen mérhetőek, illetve hogy csak a fajgazdagság nagyfokú természetes varianciát mutat akár 

egy  égövön  belül  is.  Az  évek  során  a  biodiverzitáshoz  kapcsolódó  változók  egyre  nagyobb 

hangsúlyt  kaptak  az  országjelentésekben  (FAO  2010),  és  2010-re  körvonalazódott  az  a  négy 

változó, amely globális összehasonlításhoz használható. Ezek a következők:

• őserdők területe

• természetvédelmi elsődleges rendeltetésű erdők területe

• védett területeken elhelyezkedő erdők területe

• fafajösszetétel.
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A fafajösszetétel  szempontjából  a  jelentés  megállapítja,  hogy  a  vizsgált  20  év  alatt  nem 

változott  szignifikánsan  a  leggyakoribb  fafajok  által  elfoglalt  terület,  de  megjegyzendő,  hogy 

csupán 76 ország adatai állnak rendelkezésre. Az erdőszerkezeti változók az országjelentésekben 

már  2005-ben  megjelentek,  de  igen  eltérő  mélységben  kerültek  be  a  különböző  országok 

felméréseibe.

A projekt szempontjából a FAO jelentés egyedül annyi tanulsággal jár, hogy az erdőszerkezeti 

elemek felmérése az erdei biodiverzitás előrejelzésére globális léptékben is napirenden van. Ehhez 

pedig  minél  több regionális  vizsgálatra  van szükség,  amelyek alapján az  erdei  biodiverzitásban 

bekövetkező változások és ezeknek a változásoknak a beavatkozásokkal (erdőgazdálkodás, erdős 

élőhelyek átalakítása stb.) való összefüggései elemezhetővé válnak.

3.1.2 A Forest Europe és az MCPFE

Az MCPFE  (The  Ministerial  Conference on the  Protection of  Forests in  Europe),  azaz az 

Európai Erdők Védelmének Miniszteri Konferenciája a Forest Europe égisze alá tartozó páneurópai 

politikai  kezdeményezés  a  fenntartható  erdőgazdálkodás  elősegítésére.  Jelenleg  Spanyolország, 

Norvégiával közösen tölti be az elnöki tisztséget. A Forest Europe célja olyan követendő stratégiák 

kidolgozása  a  46  tagállam,  valamint  az  Európai  Unió  országainak számára,  amelyek  az 

erdővédelem  hatékonyságát  növelik  és  elősegítik  az  erdőgazdálkodás  fenntarthatóbbá  tételét, 

iránymutatásokat,  elvárásokat,  valamint  fenntarthatósági  kritériumokat  és  indikátorokat 

fogalmaznak  meg  nemzetközi  és  nemzeti  szintekre,  nyilvánosan  fellépnek  az  illegális 

fakitermelések ellen, lépéseket  tesznek az erdők nyújtotta ökoszisztéma szolgáltatások értékelési 

rendszerének optimalizálásáért.

A  fenntartható  gazdálkodás  eszközrendszerének  megszilárdítása  érdekében  rendszeres 

ellenőrzéseket és folyamatos (éves) jelentéseket várnak el az országok szakhatóságaitól. A Forest 

Europe 2011-es európai jelentése a legfrissebb összefoglaló anyag a kontinens erdeinek állapotáról. 

A „State of Europe’s Forests 2011 – Status & Trends in Sustainable Forest Management in Europe” 

című  munka  alapvetően  egy  tematikus  kiadvány,  a  fenntartható  erdőgazdálkodás  6  páneurópai 

kritériuma felhasználásával jellemzi az európai erdőket. 35 kvantitatív és 17 kvalitatív indikátorról 

közöl adatokat és ezek alapján elemzi, jellemzi az erdőterületeket. Az indikátorok listáját 2002-ben 

fogadták  el  Bécsben  (FOREST  EUROPE  2002),  a  kritériumrendszert  pedig  1998-ban 

Lisszabonban.
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A  kvantitatív  indikátorok  listája  és  a  nemzetközi  (független)  adatbázisból  vagy  országos 

jelentésből való származtatás ténye a jelentés 275. oldalán olvasható. Az adatgyűjtéshez felhasznált 

nemzetközi adatbázisok az UNECE, a FAO, a  FRA2010, az ICP Forests/EC JRC, az UNECE-

JFSQ, a Biodiversity International és az EUROSTAT felügyelete alatt működnek. Csak nemzetközi 

adatbázisból származnak például a légszennyező anyagok ülepedésére vonatkozó, a talajállapotra, a 

levélvesztésre, a genetikai állapotra vonatkozó információk, a táji mintázat, a fakereskedelemmel és 

-felhasználással  kapcsolatos  adatok.  Az  adatellenőrzés,  -kiegészítés  és  validálás  ezekre  az 

indikátorokra országos szinten történik (amennyiben erre szükség van). A kvalitatív indikátorok az 

UNECE/FAO,  illetve a FAO által gyűjtött, rendszerezett és ellenőrzött adatok vagy származtatott 

eredmények.  Az állapotjelentés  elkészítésében az  UNECE és  a  FAO mellett  az  EFI (European 

Forest Institute) és a FOREST EUROPE Liaison Unit Oslo a fő partnerek. Az országos jelentéseket 

minden szakhatóságnak egy előre gyártott űrlapon  (FOREST EUROPE 2006) kell  megtennie. A 

jelentések nyilvánosak, az UNECE honlapján országonként elérhetők (FOREST EUROPE 2011)

A „State of Europe’s Forests 2011”  egy, az egész kontinensre kiterjedő, nagy térléptékű és 

volumenű  munka,  más  célok  mentén,  és  így  kevésbé  érvényesül  a  többcélú  elemzés-értékelés 

igénye,  mint  ahogy  az  a  Svájci  Együttműködési  pályázatra  jellemző. Az  összesített  jelentést, 

valamint  az  országos  jelentéseket  a  projekt  szempontjából  több  tényező  miatt  is  irrelevánsnak 

tartjuk.  Ezek  közül  a  kiterjedtebb  vizsgálati  terület  mellett  az  egyik  legfontosabb  ok,  hogy  az 

elérhető dokumentumokban nincs konkrétan leírva, hogy az adatok hogyan és honnan származnak, 

milyen  módszerekkel  kerülnek  feldolgozásra stb.,  a  módszerek,  az  adatjóság,  az  eredmények 

megbízhatósága  így  nehezen  ellenőrizhető.  A  projekt  szempontjából  hasznosnak  a  hazai 

adatszolgáltatók listája és elérhetőségei minősíthetők (279–285. oldal).

3.1.3 ICP - International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of 

Air Pollution Effects on Forests

Az Európai Gazdasági Bizottság tagországaiban észlelt nagy kiterjedésű erdőkárok előidézőjeként 

az  1980-as  években  elsődlegesen  a  légszennyeződést  jelölték  meg.  A  légszennyeződésről  szóló 

egyezmény  (UNECE  Convention  on  Long-range  Transboundary  Air  Pollution)  végrehajtó  testülete 

emiatt  1985-ben  úgy  határozott,  hogy  a  légszennyeződés  erdőkre  gyakorolt  hatásainak  vizsgálatára 

nemzetközi  együttműködési  programot  (International  Cooperative  Programme  on  Assessment  and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests; röviden ICP Forests) indít (Lorenz és Fischer 2010).
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AZ ICP Forests a célkitűzéseknek megfelelően egy európai léptékű monitoring-program, mely 

két  szinten gyűjti  és elemzi az erdők egészségi  állapotára,  a levegőszennyezettség mértékére,  a 

klímaváltozás jeleire  és a  biodiverzitás-mutatókra  vonatkozó adatokat.  A programban 41 ország 

vesz részt.

Az I. szint alapját egy hozzávetőlegesen 6000 mintapontból álló 16×16 km-es hálózat adja, melynek 

rendszeres  felvételezése  az  erdőállapot-leíró  változók térbeli  és  időbeli  elemzését,  az  természetes  és  

antropogén hatások (különös tekintettel a légszennyeződés) vizsgálati lehetőségét egyaránt biztosítja. Az 

I. szint koronaállapot-vizsgálatokat (levélvesztés, levél-elszíneződés, koronakárok), talajtani-depozíciós 

vizsgálatokat, valamint levél elemtartalom-vizsgálatokat foglal magába.

A II.  szint  az erdei  életközösségek állapota és a külső (antropogén eredetű és természetes) 

hatások közötti  ok-okozati  összefüggések intenzív  vizsgálatát  foglalja  magába.  A mintaterületek 

száma  mintegy  800,  az  egyes  helyszíneken  végzett  intenzív  monitoring  alapvetően  az 

erdőállományok víz- és szervesanyag-körforgalmának feltárását, valamint a környezeti-termőhelyi 

feltételek  változásának  hatásvizsgálatát  célozza.  A  kutatások  az  alábbi  kérdések  vizsgálatára 

terjednek  ki:  koronaállapot,  levélkémia,  talajkémia,  faállomány-növekedés,  aljnövényzet, 

állományszerkezet  (incl.  holtfa),  levéllakó  zuzmók,  talajoldat-kémia,  légköri  ülepedés, 

levegőminőség, meteorológiai háttéradatok, fenológia, avar.

Az  ICP  Forests  program  követendő  vizsgálati  módszereit,  protokolljait  részletesen 

dokumentálják, ennek megfelelően – vizsgálati objektumonként/témánként elkülönítve – összesen 

18  útmutató  áll  rendelkezésre  a  nemzeti  szintű  monitoring-programok  kidolgozásához  és 

végrehajtásához (lásd: http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual).

Magyarország a kezdetektől részt vett a programban, a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala 

kezdeményezésére – az  ICP Forests  hatására – indult  el  hazánkban „Az erdővédelem komplex 

programja”.  Ezt  követően  1987-ben  kezdődött  az  erdők  egészségi  állapotának  megfigyelését 

szolgáló  Erdővédelmi  Hálózat  (EVH  I.  szint)  kiépítése,  majd  1989-től  az  EVH  keretében 

működtetett  intenzív  monitoring  hálózatának  és  módszertanának  kialakítása  (EVH  II.  szint). 

Ugyancsak  az  ICP  Forests  útmutatójának  ajánlásait  figyelembe  véve  indult  hazánkban  a 

Faállományok  Növekedésének Megfigyelése  (FNM) elnevezésű  program végrehajtása,  melynek 

célja  a  magyar  erdők  növedékének  konkrét  mérések  alapján  történő  megállapítása,  továbbá  a 

növedék  időbeni  változásának  vizsgálata.  Az  FNM-program  szoros  kapcsolatban  áll  az  EVH-

monitoringgal (Kolozs 2009).

54

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual


SH/4/13 – WP1

A nemzeti szintű feladatok hazai koordinátora (az ICP Forests módszertani adaptációjának, az 

alaphálózatok  kialakításának  és  működtetésének  felelőse)  és  az  erdészeti  igazgatás  mindenkori 

központi szerve. Az eredeti koncepció szerint az I. EVH szint és az FNM rendszerét az erdészeti 

igazgatás  működtette,  az  intenzív  vizsgálatok  (EVH  II.  szint)  végzésére  pedig  az  Erdészeti  

Tudományos  Intézet  kapott  megbízást.  Ez  a  rendszer  az  integráló  szerepű  Egységes  Erdészeti 

Monitoring (EEM) felállításával annyiban változott, hogy az EVH I. szint végrehajtását is az ERTI 

koordinálja (lásd 153/2009. FVM rendelet).

Az ICP Forests  program Magyarországon az EVH és az FNM (újabban egységesen EEM) 

monitoring-programjai révén szolgáltatja az erdők egészségi állapotára vonatkozó adatokat (Kolozs 

2009). A hazai programok keretében – az ICP Forests módszertani útmutatásai alapján – felvett  

változók, illetve alkalmazott skálák áttekintését és értékelését ennek megfelelően a 2.2 fejezetben 

(Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő rendszer) foglaljuk össze.

Az ICP Forests módszertani ajánlásai – a vizsgálatok jellege miatt – projektünk szempontjából 

legtöbb esetben irrelevánsak, az erdők kompozícionális és strukturális jellemzőinek vizsgálata révén  

azonban a hazai alkalmazásokból áttekintésre érdemesek az alábbi útmutatókkal érintett változók és 

módszertani megoldások: (4) A koronaállapot és a károsító tényezők vizuális vizsgálata, (5) A fák 

növekedésének vizsgálata és (7.1) az aljnövényzet vizsgálata.

3.1.4 A ForestBIOTA projekt

Az Európai Minisztériumok Környezetvédelmi Konferenciája (ECE/CEP/94/Rev.1), valamint 

az EU 6. Környezetvédelmi Cselekvési Programja (1600/2002/EK határozat) fogalmazta meg a – 

még a Riói  és  a  Johannesburgi  Egyezményeken is  túlmutató,  „ambiciózusabb” – célt,  vagyis a 

biológiai  sokféleség  csökkenésének  szándékolt  megállítását  2010-ig.  A negyedik  miniszteriális 

konferencián  (Bécs,  2003) az  erdészeti  miniszterek által  kihirdetett  cél  az  erdei  életközösségek 

biológiai  sokféleségének  fenntartása,  megőrzése,  helyreállítása,  amelyet  a  Regulation  (EC) 

2152/2003  (Forest  Focus)  határozat  hatályba  lépése  nyomatékosított.  A  megvalósításhoz,  az 

európai  erdészeti  biodiverzitás-monitoring  fejlesztéséhez  hívták  életre  a  ForestBIOTA projektet 

(Anon. 2004c). 

A  ForestBIOTA  (Forest  Biodiversity  Test-phase  Assessments)  program  az  ICP  Forests 

rendszerére  épülő  nemzetközi  projekt,  14 európai  ország együttműködése,  melynek  alapját  123 

intenzív plot alkotta (ebből Fischer és mtsai. (2009) cikkében 12 ország és 97 plot szerepel, mint a 

WP2-ben résztvevő partnerek).  A 2003 és  2005 között  futó program  koordinátora,  az adatbázis 
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kezelője és a tudományos jelentések irányítója a German Federal Research Centre for Forestry and 

Forest Products. Az adatkezelést web-alapú MySQL adatbázis-rendszerben (database management  

system, DBMS), Java-Web-Start  alkalmazással oldották meg. A program során (csak az intenzív 

szintre) a  validált nyers adatok  száma: 20506 fa-, 5128 holtfa- és 16016  lágyszárú adat és 5369 

epifiton zuzmó-rekord (Fischer 2002; Seidling és Fischer 2006; Fischer és mtsai. 2009).

A projekt hármas célrendszer mentén került kialakításra:

1. tesztelni,  kifejleszteni  és  megvalósítani  az  erdei  biodiverzitás  egyes  (kiválasztott) 

komponenseinek felmérését és harmonizált monitoringját;

2. tanulmányozni  az  erdei  ökoszisztéma  kompozíciós,  strukturális  és  funkcionális 

diverzitásának  összefüggéseit,  ezek  kulcsfaktorait, amely  teljes  egészében  a  résztvevő 

országok kiválasztott ICP Level II mintavételi pontjain felvett változókon alapul;

3. ajánlások erdei  biodiverzitás-indikátorokra,  amelyek  a  létező  nemzeti  erdőleltárakban is 

alkalmazhatók lennének.

A ForestBIOTA alapvetően az  ICP már meglévő mintavételi  helyein gyűjt  olyan adatokat, 

amelyek az erdei ökoszisztémák biodiverzitásáról adnak információt. Az alapgondolat az volt, hogy 

az így gyűjthető adatokat feldolgozva készíthetők egyszerű módszertani ajánlások költséghatékony, 

az  erdei  életközösségek  biológiai  sokféleségének  nemzeti  szintű,  de  kontinentálisan  (nagyobb 

térskálára  kiterjeszthető  módon)  is  elemezhető  monitoringjára.  Emiatt  szoros  kapcsolatban  és 

együttműködésben áll  az  ENFIN (European Forest  Inventory Network)  hálózattal,  illetve annak 

„Comparison  and  evaluation  of  methods  suitable  for  monitoring  dead  wood,  vegetation,  and  

epiphytic  lichens” elnevezésű  programjával.  A két  egymást  kiegészítő  projekt  közös  érdeke  a 

monitoring  módszerek  fejlesztése-optimalizálása  a  jelenleg  is  működő,  már  kiépített  EU/ICP 

hálózatokra  alapozva,  valamint  olyan  tanulmányok  elkészítése,  amely  az  egyes  országok  NFI-

módszereinek hatékonyabbá tétele, széles térskálán történő alkalmazása, illetve az egyes országok 

módszereinek összehangolása irányába hatnak (Anon. 2004c; Fischer és mtsai. 2009).

A  mintavétel  és  a  vizsgálatok  kiterjednek  valamennyi,  EU/ICP  biodiverzitás-monitoring 

komponens harmonizált  felmérésére. A vizsgálatba bevonták az állományszerkezeti  jellemzők, a 

holtfa  és  a  lágyszárú  vegetáció  felmérését,  az  epifiton  zuzmók  monitoringját,  valamint  a 

mintavétellel érintett állományok Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment  

Agency)  által  elfogadott  általános  erdőtipizálási  rendszer  (Barbati  és  mtsai.  2007) szerinti 

besorolását is (Fischer és mtsai. 2009).
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A mintavételi dizájnok és a vizsgálat módszerei jelentős egyezést mutatnak az ICP módszertani 

keretébe foglaltakkal (Anon. 2004c; Seidling és Fischer 2006). A leírások 2010-es, aktuális verziói a 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual weblapról  letölthetők,  ugyanakkor  a  ForestBIOTA 

módszertani  útmutatói  is  elérhetőek:  az  erdőtipizálásról  és  az  élőhelyekről  (Anon.  2005),  az 

állománystruktúráról  és  a  holtfáról  (Anon.  2006),  valamint  ezek  a  leírások  az  egyes 

munkacsoportok jelentésében, például a zuzmó-monitoringban vagy a lágyszárú szint felmérésében 

is külön egységet képeznek (Granke 2006; Meyer 2006; Stofer 2006).

Az erdőfogalom  Temperate  and  Boreal  Forest  Resources  Assessment  2000 (TBFRA)  és  a 

European Nature Information System (EUNIS) definícióját követi: minimum 10%-os lombkorona-

borítottság,  5  méternél  nagyobb  átlagos  állománymagasság  és  legalább  0.5 ha-os  terület  az 

alapkövetelmény.  A programba  bevont  plotok  45%-a  (43  plot)  tűlevelű  erdő,  42%-a  (40  plot) 

lomhullató,  8%-a  (8  plot)  örökzöld  lomboserdők/keménylombú  erdő  és  3%-a  (3  plot)  kevert 

állományban  lett  telepítve.  A mintavételek  0,25  ha-os  kvázi-homogén  plotokban  történtek,  és 

amennyiben ez lehetséges volt,  a mintaterület  középpontját  az ICP Level  II-es mintavételi  pont 

geometriai  középpontjával  hozták  fedésbe.  Az  elsődleges  ajánlás  szerint  négyzet  alakú,  kb.  50 

méteres élhosszúságú plotokat jelöltek ki (de ez nem volt kötelező érvényű, csak a terület) úgy, 

hogy az egyik oldal a mágneses északkal essen egybe. Többszintű mintavételt alkalmaztak: a ploton 

belül négy, térben centrált alegységet (R=7 m) is elhelyeztek.

A ForestBIOTA projekt eredményei  (Seidling és Fischer 2006; Fischer és mtsai. 2009) – az 

ICP Forests rendszerhez hasonlóan – az egyes módszertani megközelítések miatt lehetnek fontosak 

az SH/4/13 szempontjából.  A mintavétel  szempontjából alapvetően nem tesz sokkal többet ez a 

projekt  hozzá  az  ICP protokollokhoz,  mivel  többnyire  annak  módszertanát  használja,  viszont 

célzottan a biológiai sokféleség (kompozíciós és strukturális diverzitás) jellemzésére, valamint az 

egyes környezeti  háttérváltozók növényzetre és biodiverzitásra gyakorolt  hatásának többváltozós 

elemzésére  fókuszál.  Külön  meg  kell  említeni,  hogy  az  egyes  jelentések  tartalmaznak  olyan 

formula-listákat, amelyek a felmért változók alapján, a különböző szempontú kiértékelések során, 

biodiverzitás-mérőszámok (indexek) előállításához használhatók fel. Az erdő – nem erdő kérdés 

eldöntéséhez, valamint az állományszerkezet, a holtfa, illetve a lágyszárú szint mintavételezésének 

protokolljainak  kidolgozásához  kaphatunk  használható  ötleteket.  Ezekben  több  olyan  elem  is 

megtalálható, amelyek más európai NFI-kben vagy erdős felmérésekben is feltűnnek (például a 

holtfa korhadtsági fokozatok, az egyes fák egészségügyi állapotának kategóriái stb.). A céljainktól 
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eltérően  ez  a  projekt  is  elsődlegesen  fatérfogatbecsléssel  jellemzi  az  állományszerkezetet,  és 

vertikális  szinteket  alkalmaz,  majd  szintenként  becsüli  a  borítást  és  készít  fajlistákat.  Az 

élőhelytípusok,  valamint  az  edényes  (és  moha)  fajok  nómenklatúráját  is  megnevezi,  ami  adott 

esetben a majdani eredmények interpretálásánál lehet segítség.

3.1.5. Tanúsítási rendszerek keretében végzett állapot-felmérések

Az  erdőtanúsítás  alapvető  célja,  hogy  támogassa  az  erdészeti  termékek  előállításának 

fenntarthatóbbá tételét a vállalatok önkéntes alapon történő bevonásával. Azon vállalatok, amelyek 

megfelelnek a követelményeknek, címkét helyezhetnek el termékeiken, amelyek ezáltal a tudatos 

vásárlói réteg körében keresettebbek lesznek. A követelmények között számos szempont szerepel 

(ökológiai, társadalmi, gazdasági), de hogy melyeken van hangsúly, abban nagy eltérés mutatkozik 

az  egyes  programok  között.  Azt  azonban  mindegyik  tanúsítási  rendszer  tartalmazza,  hogy  a 

programba bevont gazdálkodók a biodiverzitás fenntartása mellett gazdálkodjanak. Amellett, hogy a 

tanúsítási  rendszerek  elvei  között  szerepel,  hogy  az  ennek  a  feltételnek  való  megfelelést 

rendszeresen ellenőrzi, néhány programban (pl. Forest Stewardship Council, FSC) előírják, hogy a 

gazdálkodónak magának kell biodiverzitás-monitoringot végeznie területének egy kis hányadán és 

ezeket  az  adatokat  nyilvánosságra  kell  hozni.  Az összefoglaló  szempontjából  tehát  két  érdekes 

terület van: a tanúsító szervezetek hogyan mérik a biodiverzitás-mutatókat,  illetve a gazdálkodó 

vállalatok milyen adatokat gyűjtenek.

Áttekintő tanulmányukban van Kuijk és mtsai. (2009) megállapítják, hogy nem mutatható ki a 

tanúsítási rendszerek pozitív hatása a biodiverzitás megőrzésére. Fontos megállapításuk ezen túl az, 

hogy kevés  kutatás  foglalkozik  a  tanúsítással  érintett,  illetve  nem érintett  területek  állapotának 

összehasonlításával, de az egyes beavatkozások hatásainak vizsgálatára sem jut elég figyelem a 

tanúsítási  rendszereken  belül.  A  tanúsító  rendszerek  jól  teljesítenek  a  rablógazdálkodás 

visszaszorításának terén a trópusokon, de a finomabb léptékű, állomány-szintű diverzitás-változók 

ritkán szerepelnek a felmérendő attribútumok között. Elvi szinten számos állomány-szintű változó 

szerepel  a  tanúsítási  rendszerekben,  mint  ellenőrizendő  szempont.  Ezeket  kategóriákba  sorolva 

megtaláljuk az alábbi táblázatban:
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1. Táblázat. Néhány erdőtanúsítási rendszerben alkalmazott biodiverzitás indikátorok Guynn 
és mtsai. (2004) alapján. FSC = Forest Stewardship Council; PEFCC = Pan European Forest 
Certification Council;  CAN/CSA = Canadian Standards Association for Sustainable Forest 
Management; UKWAS = United Kingdom Woodland Assurance Scheme

A tanúsítási  rendszereknek általában  nincsen egységes  cél-keretrendszerük,  tehát  országtól, 

erdőtípustól függően fogalmaznak meg követelményeket és nagy szerepe van az audit tevékenység 

során az ellenőrző szerv és a gazdálkodó közötti  párbeszédnek. Az adatokat legtöbb esetben az 

erdőgazdálkodó,  vagy  erdészeti  hatóság  gyűjti.  Az  audit  során  a  gyakorlatban  kevés  a  terepi 

ellenőrzés: átlagosan 3 terepnap jut 1000 ha erdőre (van Kuijk és mtsai. 2009). A mérsékelt égövben 

elsősorban a hagyásfák kérdésével foglalkoztak kutatások a tanúsítási rendszerekkel kapcsolatban. 

Táji léptékben a patakparti pufferzónák, illetve a gazdálkodási egységen belüli védett területek (lásd 

pl. woodland key habitat a skandináv régióban) vizsgálata emelhető ki.

A gazdálkodó  által  végzett  és  nyilvánosságnak  szánt  monitoring  az  FSC  rendszerben  a 

legfejlettebb. Az európai országokban némiképp eltérő szabályozások vannak érvényben, de a 8. 

elvben többé-kevésbé részletesen kifejtésre kerül a monitoring célja és működése.

A  8.2  pont  tartalmazza  a  vizsgálandó  változók  körét,  amely  tág,  és  nem  definiált.  A 

biodiverzitáshoz köthető változók közül szerepel a „felújulás és erdőállapot”, illetve a „növény- és 

állatvilág és a gazdálkodás rájuk gyakorolt hatása”. Elvek szintjén tehát az FSC-n belül rögzítésre 

kerül, hogy mit szükséges a gazdálkodónak monitoroznia, de hogy milyen módszerekkel, és milyen 

célállapot érdekében, az a standard-ből nem derül ki.

Németországban  az  elvek  között  szerepel  néhány  gyakorlati  útmutatás  is,  pl.  az,  hogy 

amennyiben a területen jelentős a vadhatás, úgy bekerített kontroll-területek segítségével vadhatás-

monitoringot  szükséges  végrehajtani  a  vadhatás  időbeli  változásának  követésére.  A monitoring 

mikéntjéről  az  FSC  standard  nem  rendelkezik,  azonban  a  német  erdőtörvényben  részletes 
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FSC PEFCC CAN/SCA UKWAS
Faállomány diverzitás (faj, kor, méret) X X X
Elegyes állományok X X
Lombosok, kemény-lombosok jelenléte X X X
Holtfa X X X X
Vadhatás X X X
Biotikus és abiotikus bolygatás X X X X

Finn 
Erdőtanúsítási 
Rendszer
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szabályozást  találnak  a  gazdálkodók,  a  minőségbiztosítást  pedig  a  legjobb  gyakorlatok 

összegyűjtésével  igyekeznek elvégezni  (Elmar  Seizinger,  személyes  közlés).  A német  erdőleltár 

ennél  szélesebb  körben  foglalkozik  a  kérdéssel,  jól  kidolgozott  monitoringot  ad.  Feljegyzik  a 

csülkösvad komolyabb jelenlétét, a kis fák (7 cm átmérő alatti mintafák) csúcsrügyének rágottságát, 

a vadvédelmi kerítés jelenlétét és az egyedi vadvédelmi megoldásokat. Mindezekkel szemben az 

FSC keretében végzett  adatgyűjtésnek legfeljebb annyi  előnye lehet,  hogy az  adatgyűjtés  adott 

gazdálkodóra történik.

Az  FSC  rendszer  egyik  folyamatban  lévő  fejlesztése  szintén  a  beavatkozások  hatásának 

ellenőrzését segíti elő. Űrfelvételek alapján egy ingyenesen letölthető szoftver segítségével számos 

alapadat  számításra  kerül  a  gazdálkodó  erdőterületére,  és  a  két  időpontban  készült  felvételek 

összehasonlítása  alapján  az  időközben  elvégzett  beavatkozások  hatása  válik  követhetővé  a 

közeljövőben. (A projekt honlapja: http://www.denisalder.net/fmt/.)

Az erdőterületek állapot-értékelése szempontjából fontos még szót ejteni a HCVF-ről (high 

conservation value forest), amely az FSC rendszerben a kiemelkedő biodiverzitású, vagy kulturális 

értéket hordozó erdőknek jár. A státusz megítéléséhez állapot-jellemzést kell készíteni. Kiemelkedő 

lehet az erdő a koncentrálódó fajgazdagság, a nagy egybefüggő terület, vagy a ritka élőhelytípus 

okán is.  Mint  látható táji  léptékű változók figyelembe vételével  döntik el,  hogy mely területek 

kerülnek HCVF kategóriába, az elemzéshez pedig többnyire létező adatokat, térképeket használnak 

(Jennings 2004).

Összegzésként  elmondható,  hogy  a  tanúsítási  rendszerek  elvek  szintjén  foglalkoznak  a 

biodiverzitás-monitoring kérdésével, azonban gyakorlati tapasztalatokat, a projekt számára releváns 

mérési módszereket és elemzési módokat az áttekintés során nem sikerült találni.

3.2 Nemzeti erdőleltárak

3.2.1 Az erdőleltárak általános ismertetése, elemzése

Az erdőleltározási  rendszerek  az  elmúlt  évtizedekben rengeteg megoldást,  módszert,  skálát 

fejlesztettek  és  teszteltek  az  erdők  állapotleírásához.  Az  alkalmazások  során  összegyűlt 

tapasztalatok  fokozatosan  beépültek  a  felvételi  protokollok  újabb  és  újabb  változataiba,  így  a 

projektünk számára releváns ismeretek feltárása érdekében fontosnak láttuk az erdőleltár-témakör 
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alapos áttanulmányozását. Szakirodalmi feldolgozásunk ennek megfelelően mintegy tucatnyi ország 

erdőleltár-rendszerét  érintette,  s  munkák  során  főleg  a  hazai  viszonyokhoz  közel  hasonló 

adottságokkal  és  erdőtakaróval  rendelkező  európai  országokra  (Ausztria,  Horvátország, 

Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia) koncentráltunk. 

Emellett a teljesség kedvéért kitekintettünk néhány távolabbi, de jelentősebb erdőterülettel, illetve 

komolyabb  erdészeti  kultúrával  rendelkező  ország  (Finnország,  Norvégia,  Svédország,  USA) 

erdőleltár-rendszerére is (Brassel és Lischke 2001; Gabler és mtsai. 2004; Gasparini 2004; Hočevar 

és Kovač 2004; Hutchinson 2004; Jansons 2004; ÚHÚL 2004; Wolsack 2004; Köhl és mtsai. 2006; 

Kangas és Maltamo 2006; Šmelko és mtsai. 2008; Tomppo és mtsai. 2008; Kučera és Zouhar 2010; 

Kušar és Simončič 2010; Rondeux és Sanchez 2010; Tomppo és mtsai. 2010; Anon. 2011b; Tomppo 

és mtsai. 2011; Chirici és mtsai. 2012; Rondeux és mtsai. 2012; Moravčík ). Öt ország esetében a 

részletes protokollokat is áttekintettük: Ausztria  (Gabler és Schadauer 2006; Hauk és Schadauer 

2009; Schodterer 2012), Finnország  (Tomppo és mtsai. 2011), Németország  (Polley 2006; Polley 

2011),  Svájc  (Brassel  és  Lischke  2001;  Keller  2005),  USA  (Anon.  2011b).  A továbbiakban 

eltekintünk a hivatkozások említésétől, és csak országot jelölünk meg a példák bemutatása során.

A nemzeti  erdőleltárak  kialakításának célja  világszerte  egy adott  ország  erdőterületének és 

erdővagyonának  felmérése,  az  erdőállományok  mennyiségi  és  minőségi  mutatóinak  megfelelő 

pontosságú leírása volt.  Az erdőleltározási törekvések különös hangsúlyt kaptak a nagy területű 

és/vagy  magas  erdősültségű,  jelentős  erdővagyonnal  rendelkező  országok  esetében  (lásd:  nagy 

területű  erdőleltározás  fogalma),  melyeknél  korábban  nem  álltak  rendelkezésre  országos 

lefedettséget biztosító,  elvárható pontosságú statisztikai adatok. A több közép-európai országban 

(pl.  Horvátország,  Magyarország,  korábban:  NDK)  létező,  erdőrészletekre  (mint  gazdálkodási 

egységekre) alapuló, teljes körű leíró-tervező rendszerek ezeknél az országoknál – az erdőterület 

nagysága miatt, érthető okokból – nem épültek, nem épülhettek ki, így valamilyen szisztematikus 

mintavételezésre és statisztikai módszerekre alapozott áthidaló megoldást kellett, hogy keressenek.
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Magyarország erdőleltárazás-jellegű tevékenysége nem a klasszikus célok érdekében indult, 

hanem az ICP Forests (1985) révén, egészségi állapot monitoringként kezdődött. Az ide sorolható 

Erdővédelmi Hálózat (EVH) és Faállományok Növekedésének Megfigyelése (FNM) programok – 

újabban, egybevonva Egyesített Erdészeti Monitoring (EEM) – keretében alkalmazott módszerek és 

változók viszont erős egybeesést mutatnak az erdőleltárakkal. Az EEM mellett működik továbbá az 

Országos  Erdőállomány  Adattár  (OEA)  is,  így  hazánkban  két  jelentősebb  erdészeti  rendszer 

szolgáltat erdőállapot-leíró adatokat.

Bár az erdők számbavételét célzó, teljes körűnek mondható felméréseket a Német Birodalom 

területén már 1878-tól végeztek, a teljes országokat lefedő, mai fogalmaink szerinti erdőleltárazás 

kialakítása  a  20.  század első felére tehető.  A módszerek  kidolgozásában és  terepi  tesztelésében 

úttörő szerepet vállaltak a skandináv országok: Svédországban már 1911-ben pilot-projekt indult, 

majd  ezt  követően  1919-tól  a  Norvégiában,  1921-től  Finnországban,  s  végül  1923-tól 

Svédországban is  megkezdődött  az első, az ország teljes területét  lefedő erdőleltározás. A korai 

próbálkozások közül – a tengerentúlról – még az USA rendszerének kialakítása (1928) említhető, 

ezt  követően az  európai  országok zöménél  csak  a  II.  világháborút  követően kezdődtek  az  első 

leltározási  ciklusok.  Az újabb keletű felmérések a  vizsgált  országok egy részénél  (pl.  Ausztria, 

Németország,  Olaszország,  Svájc)  az  1950-1980-as  évektől  indultak,  számos (elsősorban kelet-

európai)  ország esetében (pl.  Horvátország,  Románia,  Szlovákia)  azonban csak az  ezredforduló 

tájékán, főként a nemzetközi kötelezettség-vállalásokkal kapcsolatos jelentések összeállítása miatt 

kezdődött az erdőleltározási rendszerek felállítása és az első felmérések lebonyolítása.

Az erdőleltározás kezdetben kizárólag földi mintavételezéssel, terepi adatok alapján történt. A 

II. világháborút követően (Finnországban pl. 1964-től) elkezdték azonban használni a légifotókat, 

majd  az  1990-es  évektől  megjelent  az  űrfelvételek  interpretációja  és  a  különböző  digitális 

felületmodellek  alkalmazása.  Napjainkban  már  egyre  általánosabbak  a  több  forrásból  építkező 

rendszerek (ún. multi-source national forest inventory, MS-NFI).

A felmérő-rendszerek  kialakítását  a  kezdeti  időkben  az  erdő –  mint  természeti  erőforrás  – 

tartamos  hasznosítási  lehetőségeinek  feltérképezése,  az  erdőgazdálkodásra  támaszkodó  faipar 

kiszámítható,  tervezhető  működésének  megalapozása  motiválta.  Az  erdőleltár-módszertan 

finomítása és új elemekkel való kiegészítése mindenhol folyamatos volt, a felvett változók között 

fokozatosan  jelentek  meg  a  környezetvédelmi  programok számára  érdekes  információk,  illetve 

újabban  a  szénmérleg-kalkulációhoz,  biomassza-számításhoz  és  biodiverzitás-védelemhez 
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kapcsolódó adatok. A nem klasszikus erdőleltár-változóként újonnan bekerülő adatokat az érintett 

országok az alábbi (nemzetközi kötelezettség-vállalást jelentő) programok jelentéseihez használják 

fel:  FAO Global Forest Resource Assesment (FRA, 1948-), UNECE Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution (CLRTAP, 1979-), UNECE International Co-operative Programme on 

Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests, 1985-),  Ministerial 

Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE, 1990-), United Nations Framework 

Convention  on Climate  Change (UNFCCC,  1992-),  Convention  on Biological  Diversity  (CBD, 

1992-),  EU Natura  2000 (1992-),  UNFCCC Kyoto  Protocol  (KP,  1997-),  UNFCCC Land Use, 

Land-Use Change and Forestry (LULUCF, 2004).

Az  erdőleltár-adatok  Natura  2000  programhoz  való  felhasználására  csak  kevés  közvetlen 

utalást találtunk (pl. Ausztria, Németország), s ezeknél az országoknál is inkább a már meglevő 

változók  felhasználását,  illetve  esetleg  a  nemzeti  élőhelyi  besorolás  EU-rendszernek  való 

megfeleltetését (lásd pl. Németország) tapasztaltuk. Ugyanakkor bizonyos, hogy az EU-tagországok 

zöme az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján kijelölt erdőterületek állapotának nyomon követéséhez, 

illetve  az  országjelentések  összeállításához  felhasználja  a  biodiverzitás-mutatók  (fafajösszetétel, 

holtfa stb.) jelentős részét.

Az erdőleltározás lebonyolításának felelőseként rendszerint valamilyen kormányzati (erdészeti 

ágazati  ügyekért  felelős  minisztériumi)  szervet  nevesítenek,  az  operatív  feladatokat,  a  felmérés 

fizikális  lebonyolítását  azonban  erdészeti  igazgatási  szervek  (pl.  USA  Forest  Service), 

kutatóintézetek (a legtöbb európai országban) vagy esetleg egyetemek részlegei (pl. Horvátország) 

végzik.  A  felmérésben  részt  vevő  terepi  szakemberek  mindenhol  állami  alkalmazottak  (csak 

Németországban  és  Szlovákiában  volt  próbálkozás  magánvállalkozások  bevonására),  a  terepi 

munkát a protokoll jellegétől, kivitelezhetőségétől függően 1-3 fős csapatokban bonyolítják le. Az 

erdőleltározási munkák a leltározási ciklusokban gyakorlatilag folyamatosan (évente meghatározott 

plot-szám felkeresésével) folynak. Az alkalmazott  visszatérési idő Európában 5-10 év.  A legtöbb 

leltározási ciklus eddig Finnországban futott le (11), míg a közép-európai országokban általában 1-

3. ciklusban (Ausztriában kivételesen a 7. ciklusban) dolgoztak.

Az  erdőleltározási  programok  mindenhol  önálló  rendszerként  futnak.  Több  országban 

integráltak azonban hozzájuk más felmérési és monitoring-programokat, így például Ausztriában 

genetikai  vizsgálatokat  (luc-,  jegenye-,  erdei-  és  vörösfenyő),  Finnországban,  Horvátországban, 

Olaszországban  és  Romániában  a  felszínborítás-elemzés  országos  programját,  Norvégiában  az 
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„Environmental Inventories in Forests” (EIF) néven futó felmérést, vagy Lengyelországban és más 

országokban az ICP Forest monitoringját.

A vizsgált  erdők  és  egyéb  fás  területek  lehatárolását,  valamint  az  erdészeti  statisztikák 

összeállítását az egyes országok rendszerint kétféle  erdő-fogalom szerint is  biztosítják.  Egyrészt 

zömmel  megtartották  saját  nemzeti  erdő-definíciójukat,  másrészt  a  nemzetközi  adatszolgáltatási 

kötelezettségek miatt alkalmazzák a FAO definíciót is. Néhány ország (Svájc, Szlovénia, Szlovákia) 

kizárólag  saját  meghatározást  használ,  esetükben  a  nemzetközi  definíció  szerinti  kalkuláció 

vélhetően utólagos  megoldással  történik.  Az egyes  meghatározások alapvetően a  fás  növényzet 

borítottsága, átlagmagassága és az egyes foltok területi kiterjedése, mérete alapján rögzítik az erdő 

fogalmát,  azonban  a  határértékek  tekintetében  jelentős  különbségek  mutatkoznak.  Ausztriában 

például 500 m²-es terület (min. 10 m-es szélesség) és 30%-os záródás felett már erdőről beszélnek, 

míg  Németországban  minimum  1000  m²-es  (min.  10  m  szélességű),  50%-os  záródás  feletti 

állományok lehetnek erdők (Magyarországon az erdő kritériumai: minimum 2 m átlagmagasság, 

legalább  50%-os  záródás,  minimum 5000  m² terület,  legalább  20  m szélesség).  Finnországban 

ugyanakkor a fás növényzettel fedett területek egyéb típusú (fahozam-adatok szerinti) osztályozását 

is alkalmazzák: erdő (forest land, 1 m3/ha éves folyónövedék felett), gyenge fatermőképességű erdő 

(poorly  productive  forest  land,  az  éves  folyónövedék  0,10-0,99  m3/ha  közé  esik),  terméketlen 

terület (unproductive land, az éves folyónövedék 0,10 m3/ha alatti).

A FAO definíció az európai nemzeti erdőfogalmaknál sokkal lazább megkötéseket tesz,  így 

erdőnek (forest) tekint minden olyan területet, ahol a fás növényzet borítottsága 10% feletti, a fák 

magassága (potenciálisan) elérheti az 5 m-t és mérete meghaladja a 0,5 ha-t (szélessége pedig a 20 

m-t).  Ugyanitt  az  egyéb fával  borított  terület  (other  wooded  land,  OWL) besoroláshoz  azonos 

területi  minimum-értékek  mellett  az  5  m-t  meghaladó  magasságú  fás  növényzet  5-10%-os 

borítottsága vagy az 5 m alatti fás növényzet (akár cserjések) 10%-nál nagyobb borítása szükséges.

Az erdő-definíciók  tényleges,  érdemi  alkalmazása  a  térképezendő  területek  lehatárolásában 

történik.  Ez  részben  a  légifotó-interpretációs  fázisban,  részben  terepen  valósul  meg.  A terepi 

erdőhatár-megvonásra  néhol  (pl.  Svájc)  egészen  aprólékos  szabályozást  dolgoztak  ki  (a 

területnagyság és záródás mellett  a famagasságot  és az erdőszegélyben álló fák egymástól  való 

távolságát is értékelik).

Az erdőleltározási munkák általában többfázisú (rendszerint kétfázisú: légifotó-interpretáció és 

földi  felmérés),  szisztematikus  mintavétellel  dolgoznak,  de  néhol  (pl.  Horvátország,  USA) 
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kombinált (szisztematikus és random) módszereket is alkalmaznak. A mintavételezés térbeli rendje 

és felbontása történeti  okok és természetföldrajzi  különbségek miatt  rendkívül változatos. A 20. 

század  első  felében  a  skandináv  országokban  alkalmazták  a  sávos  mintavételt  is,  napjainkra 

azonban általánossá vált a rácsháló (grid) mentén történő mintavételezés. Európa középső és déli 

részén  a  hálózatok  általában  egyenletesek,  a  skandináv  országokban  észak  felé,  az  erdőtakaró 

ritkulásával  (régiónként  differenciálva)  egyre  csökken  a  mintavételi  sűrűség.  Változó  sűrűségű 

hálózatok működnek továbbá Németország régióiban (Länder), s Romániában is kétféle grid van 

„forgalomban” (a síkvidéki, gyérebb erdősültségű területeken a háló kétszer olyan sűrű, mint az 

ország egyéb, erdősültebb részein). Maga a grid természetesen eltérő léptékű az előzetes légifotó-

interpretációnál  és a későbbi  terepi  felmérésnél.  A légifotó-feldolgozások (melynek alapcélja  az 

erdő  –  nem  erdő  elkülönítés)  során  500×500  m-es  (pl.  Svájc,  Románia),  1×1  km-es  (pl.  

Olaszország) és 2×2 km-es (Szlovákia) gridet is használnak, míg a terepi felmérések általában 2-4 

km-es négyzetháló szerinti felbontást adnak.

A  tényleges  mintaterületek  szisztematikus  mintavételezésnél  a  hálópontokhoz  igazított 

alakzatokban  (klaszter,  trakt),  vagy  egyszerűen  magukban  a  hálópontokban  helyezkednek  el 

(utóbbira Olaszország és Szlovákia esetében találunk példát). Az alakzatba rendezett mintaterületek 

rendszerint  150-250  m-es  oldalhosszúságú,  a  hálóponthoz  DNY-i  sarokkal  illeszkedő  négyzet 

sarokpontjaira  esnek  (4  plot),  de  vannak egyéb  megoldások is.  Ausztriában  az  említett  négyes 

elrendezést egy négyzeten kívül elhelyezett ötödik plot is kiegészíti, Lengyelországban egy L alakú, 

5 plotból álló klaszter használatos, míg Finnországban egy meglehetősen bonyolult elrendezésű, U 

alakú  plot-csoportokból  felépülő  klasztert  használnak.  A  felmérésre  kerülő  plotok  részben 

állandósított, részben ideiglenes mintaterületek. Traktokba vagy klaszterekbe szervezésük részben 

munkaszervezési  indokokkal  (pl.  Svédországban  a  plotokat  1  nap  alatt  felvehető  klaszterekbe 

sorolták),  részben  mintavételezési  indokokkal  (néhol  vannak  trakt-szinten  vizsgált  változók  is: 

erdőszegély, utak stb.) magyarázható.

A  mintaterületek  rendszerint  koncentrikus  körök,  ahol  a  különböző  sugarú  köröket  az 

állományjellemzők léptékének megfelelően alkalmazzák. Általában van egy nagyobb, 2000-2500 

m²-es  mintakör,  melyen  belül  a  nagyobb  térléptékben  értelmezhető  jellemzők  (termőhelyi 

viszonyok, erdőtípusok, faállomány-fejlődési fázis,  záródás,  erdőszegély stb.)  leírása történik.  A 

faállomány (beleértve: álló holtfa), a fekvő holtfa és az aljnövényzet felvétele rendszerint egy 200-

500  m²² közötti  területű mintakörben zajlik, s ezt több helyütt  a „kis fák” (a 130 cm magasság 
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feletti, de 5-7 cm átmérő alatti fagyedek) felmérését biztosító kisebb mintakör egészíti ki. Az újulat 

felmérését általában a plot középpontjából „kitolt”, 1-2 m sugarú szubplot(ok) területén végzik. A 

méretesebb (általában 50 cm feletti) újulat felvétele nagyobb sugarú körben, a fiatalabb (1-5 éves) 

újulat felmérése kisebb sugarú körben történik.

A  faállomány  felmérése  során  a  legtöbb  országban  átmérőtől  függően  két  mintakört  is 

használnak (pl. Szlovéniában a 30 cm átmérő feletti élő törzseket 13,82 m sugarú körben, a 10-30 

cm átmérő közötti élő törzseket pedig csak 7,98 m sugarú körben rögzítik). A faállomány-leírást 

szolgáló  mintakörök  lehatárolásához  több  helyütt  (pl.  Ausztria,  Finnország,  Németország) 

használják  a  szögszámláló  mintavételt,  melynek  során  közvetve  valósul  meg  az  átmérőfüggő 

mintavételezés.

Az alkalmazott műszer- és eszközpark rendkívül változatos, vannak minimalista megoldások 

és komoly eszközlisták is. Horvátországban a terepi felszerelés például GPS-t, kompaszt, Vertex 

távolságmérőt,  átlalót  és  fényképezőgépet  tartalmaz,  míg  Németországban  magasságmérő, 

távolságmérő, mérőszalag, relaszkóp, kompasz, átlaló, teleszkópos rúd, terepi számítógép szerepel 

az eszközlistában. Néhány kelet-közép-európai országban bevezették a FieldMap térképező szoftver 

és eszköz használatát. Általános megoldás, hogy az adatrögzítés már terepen elektronikus formában 

(tablet,  palmtop)  történik,  s  a  bevitt  adatokat  rendszeresen  (naponta-hetente)  adatbázisba 

exportálják.

Az erdőleltározás plotra vetített időráfordítása elsősorban a protokollok részletességétől és a 

hálózat jellegétől függ. Az egyes munkafázisok időigényének vizsgálatára néhol külön időelemzést 

készítenek.  Az  elemzések  hasznos  adatokat  szolgáltatnak  az  egyes  változók  felvételének 

időigényességéről, valamint az erdőleltárazási projekt munkafázisainak időarányáról. Tanulságos, 

hogy  Svájcban  például  az  összes  időráfordítás  kb.  35%-a  jut  a  plotok  felvételére,  a  többi  az 

előkészítés,  utazás, gyaloglás.  Ugyanitt  az  összes időráfordítás kb.  10%-a a felmérők képzésére 

fordítódik!

A  felvett  adatok  pontosságának,  az  adatminőség  egyenletességének  biztosítását  minden 

megvizsgált rendszer kiemelt feladatának tartja. A hibák kiszűréséhez, illetve a szubjektivitás minél 

nagyobb  mértékű  kiszűréséhez  általában  ugyanazokat  a  kézenfekvő  megoldásokat  alkalmazzák. 

Rendkívül részletes és precíz, egyértelműen értelmezhető protokoll összeállítására törekednek (lásd: 

Ausztria,  Svájc), a terepi  felmérésben részt  vevő szakemberek részére a leltározást  megelőzően 

többhetes tréninget tartanak, s az ott elhangzottakat évente (a terepi szezon előtt, legalább egyhetes 
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program keretében) frissítik.  Az adatfelvétel  sorrendje szabályozott,  s  legtöbb helyen már olyan 

terepi  adatbeviteli  készülékekkel  (palmtop,  tablet)  dolgoznak,  melyek  a  hiányos  adatsorok 

keletkezését  belső  ellenőrző  funkciókkal  akadályozzák.  Általánosan  alkalmazott  megoldás  az 

adatbázisba gyűjtött adatok logikai ellenőrzése és a mintapontok egy részének ellenőrző csoporttal 

való újbóli felméretése. A kontroll célú újra felmérés aránya legtöbb helyen 4-5%, de néhány ország 

(pl.  Románia,  Svájc,  Szlovákia)  esetében  ez  az  arány  viszonylag  magas  (10%).  A légifotó-

interpretációnál hasonló megoldásokkal dolgoznak, de az ismételten interpretált pontok aránya itt 

alacsonyabb (pl. Svájcban 3%).

Az erdőleltár-alapadatok sehol sem nyilvánosak, s a feldolgozott, származtatott adatokhoz való 

hozzáférés  (leszámítva  a  közreadott  statisztikákat,  kiadványokat)  sem  mindenhol  biztosított. 

Németország,  Olaszország,  Svájc  és  az  USA erdőstatisztikái  ugyanakkor  például  elektronikus 

formában bárki számára elérhetők: a legfontosabb adatok elérését ezeknél az országoknál számos 

lekérdezési  lehetőséggel,  táblázatos  vagy  térképi  formában  történő  hozzáférés  biztosításával 

támogatják.

3.2.2. Az erdőleltárak változó-csoportjainak áttekintése

Topográfiai háttéradatok. A mintapont helyzetének rögzítése változó mélységű, de általában 

minden protokollban szerepel. Fontosabb elemei a tengerszint feletti magasság (újabban digitális 

felületmodellről, pontosan vagy intervallumot megadva), kitettség (kompasszal vagy busszolával 

mérve, rendszerint 400 gon-os skálával), lejtés (pl. relaszkóppal mérve) és a domborzat (valamilyen 

nominális  skála  szerint besorolva).  A domborzati  helyzet  osztályozására  viszonylag durva,  5-10 

kategóriából  álló  skálát  használnak  (pl.  Németország),  a  finomabb  léptékű  domborzati  elemek 

(mikrodomborzat,  mikrorelief)  leképezése  ugyanakkor  meglehetősen  ritka,  csak  Svájc  esetében 

ismert (viszont ott részletes).

Termőhelyi háttéradatok. A hidrológia, talaj, humuszforma felvétele általános, ugyanakkor a 

felmérések részletességének tekintetében itt is jelentős különbségek mutatkoznak. A magyarországi 

erdészeti-hidrológiai  osztályozáshoz  hasonló  rendszer  csak  Ausztriában  működik,  a  talajok 

tipizálása  viszont  szinte  mindenhol  megjelenik.  Helyenként  (pl.  Ausztria,  USA)  talajszelvény-

feltárásokat  is  végeznek,  Finnországban – az erdőtipológiai  hagyományok jegyében – pedig  az 

aljnövényzet szerinti termőhely-, illetve talajminősítés is jelen van. Sok helyütt a humuszformát, a 

humuszos szint  állapotát  is  rögzítik (itt  leggyakoribb a  nyers humusz,  móder,  mull  skála,  vagy 

annak finomított változata), s a skandináv országokban előkerül a tőzegesedés mértékének rögzítése 
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is.

Erdőtörténeti háttéradatok. A történeti háttérre vonatkozó adatok rögzítése esetleges, ezzel a 

változócsoporttal  csak  Svédország,  Svájc  és  Szlovénia  esetében  találkoztunk.  Az  említett 

országoknál  az  erdők  másodlagosságának  kérdését  leginkább  helyi  riportok  és  lokális  adatok 

alapján  próbálják  meghatározni,  de  Svédországban  –  egyfajta  kísérletként  –  az  erdőborítottság 

1700-as  évek óta  fennálló  folytonosságának  állományjellemzők  (öreg  fák  jelenléte,  jelentősebb 

élőhelyi változásokra és agrártevékenységre utaló jelek hiánya stb.) alapján történő becslésére is 

vállalkoznak.

Szintezettség. Az  állományok  szintezettségére  vonatkozó  információkat  részben  közvetlen 

minősítés  révén,  részben  a  mintafákhoz  rendelt  magassági  osztályozás  alapján  származtatható 

adatokkal  biztosítják  az  erdőleltár-protokollok.  A  konkrét,  az  állomány  egészére  vonatkozó 

besorolások  több  helyen  (Svájc,  Finnország)  az  egyszintes-kétszintes-többszintes  felosztást 

alkalmazzák, de például Németországban egy 6 kategóriából álló skála szolgálja a terepi állapot 

leképezését. A faegyed-szintű osztályozáshoz viszonylag általános a 3 lombkoronaszint elkülönítése 

(de: míg például Svájcban és Szlovákiában az állomány felső magassága harmadolásával alakítják 

ki  a  3  szintet,  addig  Finnországban  a  szintek  elkülönítéséhez  minimális  korkülönbséget  is 

megkövetelnek),  de az USA-ban például  4  szintet  különböztetnek meg. A szintezettség kérdése 

kapcsán  általános  észrevétel,  hogy  az  alkalmazott  megoldások  a  faállomány  alatti  szintek 

(cserjeszint stb.) jelenlétére vonatkozóan nem tartalmaznak semmilyen információt, így valójában 

ennél a változónál csak a faállomány szintezettségét és nem pedig az erdő szintezettségét írják le.

Záródás, lékek jelenléte. A faállomány záródását rendszerint százalékos értékkel (pl. 10%-os 

pontossággal)  becsülik,  de  a  minősítéshez  Ausztriában  és  az  USA-ban  ordinális  skálát  is 

használnak, Szlovéniában pedig a záródás szöveges értékelését (sűrű, normál, hiányos, foltokban 

hézagos,  fragmentált)  alkalmazzák.  Ugyancsak  Ausztriában  és  az  USA-ban  szokás  a  záródást 

szintenként megadni, míg ez más országokban hiányzik. A lékek kérdésével külön csak Svájcban és 

Ausztriában foglalkoznak. Míg előbbi országban csak a léktípust rögzítik (8 kategóriával), addig 

Ausztriában  rendkívül  alapos  definíciót  és  leírást  adnak  (lékméret,  tájoltság,  szomszédos 

állományok magassága,  cserjeborítottság,  növényzet,  használat,  relief,  talaj,  tuskó,  gyökértányér 

stb.).

Fafajösszetétel. Az elegyarány-viszonyokat közvetlenül szinte sehol sem becsülik (kivétel az 

USA és  Németország),  a  fafajok  tömegességi  viszonyait  rendszerint  a  mintaterülete(ke)n  belül 
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felvett (általában 7-10 cm átmérő feletti) mintafák alapján, utólag kalkulálják. A lombos-fenyves 

jelleg besorolása ugyanakkor több helyütt (pl. Ausztria, Olaszország) is megjelenik, az alapvetően 

fenyves erdőtakaróval rendelkező skandináv országokban (pl. Finnország) pedig külön figyelmet 

fordítanak a kisebb arányban jelentkező lombos fafajok (mint a térségi és lokális  biodiverzitás-

megőrzés szempontjából kulcsfontosságú elemek) feltérképezésére is.

A faállomány méretjellemzői. A faállomány dimenzióira vonatkozó adatokat a törzsenkénti 

felmérések szolgáltatják.  A mellmagassági  átmérő (d1,3)  mérése  általános,  a  famagasságmérések 

viszont  csak  a  mintafák  egy  részét  érintik.  Emellett  több  országban  előfordul  a  koronaméret 

(magasság,  átmérő)  meghatározása.  A méretjellemzők felvételére  egyfajta  generál-megoldásként 

felbukkan az átlagátmérő szerinti besorolás, mely tulajképpen alkalmas (lehet) a lokális faállomány-

fejlődési fázis, illetve a kor adatának helyettesítésére (lásd később). A vizsgált állományok gerincét 

adó frakció mellett általában külön felvételre kerülnek az ún. kis fák (a 130 cm alatti újulat és a 7-

10 cm átmérő közötti egyedek) is!

A cserjeszint jellemzői. A cserjeszint, illetve cserjék részletesebb felvételével Európában az 

erdőleltárak  alig  foglalkoznak.  Néhány  helyen  (pl.  Lengyelország,  Németország,  Norvégia, 

Olaszország)  az  összborítás  becslése  (%-ban  vagy  ordinális  skálával)  még  megjelenik,  de  a 

fajösszetételre  alig  akad  adat  (Norvégiában  a  Vaccinium  myrtillus,  Svájcban  a  törpecserjék 

feljegyzésére van példa), a cserjeszint szerkezetére pedig sehol nem találunk utalást. Az USA leírása  

viszonylag részletes, de itt nem különítenek el külön cserjeszintet, hanem a cserjéket és liánokat 

állományszintek szerint rögzítik.

A gyepszint jellemzői. A lágyszárúak adatainak rögzítésére talán még a cserjéknél is kevesebb 

figyelem jut. Európában érdemi információt két térségben találunk, mégpedig olyan országokban, 

ahol a cönológiai és erdőtipológiai alapok erősen beépültek az erdészeti gyakorlatba is. Ausztria-

Németország-Svájc  esetében az  összborítás  becslése (%-ban vagy ordinális  skálával)  mellett  az 

erdészeti  jelentőségű,  ökológiai-cönológiai  fajcsoportok  szerint  rendezett,  termőhelyjelző 

aljnövényzet  leírására  koncentrálnak,  míg  a  skandináv  országokban  (Finnország,  Norvégia, 

Svédország) a fajösszetétel és a gyakoribb fajok borítása alapján aljnövényzet-tipizálás történik. Az 

USA protokollja részletes, teljes mintavételt (összborítás, fajlista és fajonkénti borítás) tartalmaz. Az  

idegenhonos, inváziós fajok rögzítése csupán két helyen (Németország, USA) jelenik meg (!), a 

bolygatottságot jelző, őshonos nitrofiták és zavarástűrők pedig sehol nem szerepelnek a felmérendő 

fajok listáján.
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A mohaszint  jellemzői. A mohák felvételével  gyakorlatilag nem foglalkoznak.  Kivételként 

Finnország és az USA említhető. Előbbi országnál a talaj termőképességi besorolásánál vizsgálják, 

hogy  vannak-e  tőzegjelző  mohák,  utóbbi  helyen  pedig  csak  a  borítást  rögzítik.  A mohák  által 

igénybe vett aljzat (szubsztrátum) rögzítésére nincs példa.

Az újulat jellemzői. A feltörekvő fiatal generáció felvételezése az erdőleltárak stabil eleme, 

felmérése  a  fentebb  már  említett,  kis  területű  szubplotok  területén  történik.  Leírására  gyakori 

megoldás az összborítás, a fafaj, a tömegességi mutató (pl. csemeteszám) és a magassági osztály 

(Ausztriában például a 130 cm alatti újulatra 4 magassági osztállyal: 0-30, 30-50, 50-80, 80-130 

cm), esetleg a kondíció és károsítottság megadása.

Hagyásfák,  hagyásfa-csoportok. A  korábbi  állományból  visszamaradt  facsoportok 

jelenlétének rögzítése általában nem témája az erdőleltár-protokolloknak. A skandináv országokban 

viszont rögzítik előfordulásukat, Finnországban például önálló szintként írják le, vagy a facsoport 

típusa (9 kategória) és területi aránya megnevezésével jegyzik fel. Az USA protokollja közvetett 

módon tartalmaz idős fákra vonatkozó adatokat (jelen van-e egy-egy fafaj összes korosztálya).

Álló holtfa. A holtfavizsgálatok az erdőleltározási munkák standard elemei, felvételük főként a 

biodiverzitás-mutatók rögzítése miatt fontos. Az álló holtfa és facsonk felmérése (általában 10 cm 

átmérő felett) rendszerint a faállomány-felvétellel együtt, azonos mintaterületen történik. Néhol (pl. 

Horvátország, Lengyelország, Finnország) pontosan feljegyzésre kerül a fafaj (ha megállapítható), 

máshol  (Németország)  csak  fafajcsoportokat  rögzítenek,  míg  a  legtöbb  helyen  azonban  csak  a 

fenyő-lombos  besorolást  adják  meg.  Emellett  méretfelvétel  történik  (átlalózás  mindig, 

magasságmérés inkább csak a facsonkoknál) történik, s mindenhol foglalkoznak a törzsek fizikai 

állapotának leírásával (pl. koronaágak megléte, koronatörés jelenléte, kéregleválás mértéke stb.) és 

a korhadtsági fok meghatározásával is. A korhadtsági skála a legtöbb országnál az álló és fekvő 

holtfa esetében eltérő, de itt is vannak kivételek (pl. Németország mindkét holtfa-típusra ugyanazt a 

4 fokozatú skálát használja).

Fekvő holtfa. A fekvő holtfa szintén általános, kötelező eleme a protokolloknak. Általában a 

vastag és méretes (általában min. 7-10 cm átmérőjű, min. 1 m hosszú törzs- és ágdarabok) felmérése 

történik,  a  talajon  fekvő  vékony  faanyag  (és  a  földön  fekvő  gallycsomók,  gallykupacok) 

regisztrálása (a %-os borítás becslése) csak Ausztria és Svájc példájában jelenik meg. A számos 

országban  alkalmazott  darabonkénti  felvételezés  a  fafajt  (vagy  a  fenyő-lombos  kategóriát),  a 

fatérfogat-számításhoz szükséges adatokat,  a korhadtsági fokozat besorolását,  valamint a holtfán 
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való esetleges felújulás tényét tartalmazza. A mintakörbe eső fadarabok hosszmérése mérőszalaggal,  

az átmérő-mérés (minimum-átmérőnél,  a vizsgált törzsdarab középén vagy a törzsdarab mindkét 

végén)  átlalózással  történik.  Az  alkalmazott  megoldások  közül  kiemelhető  Svájc  módszere, 

melynek  során  3  db  sugárirányú,  10  m-es  transzekt  mentén  történik  a  földön  fekvő  törzsek 

(metszéspontban  való)  általózása,  majd  a  faanyag-mennyiség  utólagos  kalkulációja.  Az  USA 

rendszere hasonló, a tereplejtés alapján kitüntetett dőlési irány torzító hatásának kiszűrésére itt is 3 

irányban, de 7,30 m hosszú transzektek mentén történik az elmetszett fadarabok felmérése. A fekvő 

faanyagon vizsgálhatják a kéregborítást, a tényleges talajkontaktust és a moha-zuzmó borítást.

Abiotikus és biotikus károk. – A különböző károsítások és kórokozók jelenlétének felvétele 

részben a mintatörzsek tételes felmérése során történik (pl.  Ausztria,  Svájc, Szlovákia),  részben 

elkülönítve, az állomány egészére ható jelenségként kerül rögzítésre. Utóbbi megoldásra Finnország 

példája említhető,  ahol  a tünetek (14 kategória) és az okok (32 kategória),  a károsítás ideje  és  

mértéke (az abiotikus és biotikus károk együtt kezelve) szerepelnek. Hasonló rendszer működik az 

USA-ban, de itt – fontossági sorrendben – legfeljebb 3 károsítás-típust adnak meg (ha 5 évnél nem 

régebbi és területe  eléri  a 0,4 ha-t  vagy a mintaterület  25%-át). Az erdőleltárakban legtöbbször 

kiemelt,  legfontosabbnak  tartott  károsítás-típusok  a  szél-,  hó-,  jég-,  tűz-,  aszály-,  kőomlás-, 

földcsuszamlás-, lavina-, rovar- és gombakárok.

Vadhatás. A nagyvadállomány hatásának rögzítése meglepően kevés helyen szerepel, holott 

tudjuk,  hogy  a  vadsűrűség  okozta  probléma  Európa  számos  országában  jelentkezik.  Ahol 

foglalkoznak vele (Ausztria, Németország, Románia, Szlovákia), ott a rágottság mértékét, illetve 

esetleg az egyedi vagy kerítéses védelem jelenlétét  (Németország) szerepeltetik. Az USA-ban a 

vadhatást nem különítik el, azt a biotikus károsítókkal együtt rögzítik.

Tuskók. A korábbi fakitermelések után visszamaradt tuskók regisztrálása nem általános, erre 

vonatkozó adatot csak a vizsgált országok egy részénél (Ausztria, Lengyelország, Svájc, Szlovénia) 

találtunk.  A vonatkozó  anyagok  szerint  tuskónként  a  fafaj,  átmérő  (Ausztriában  csak  10  cm 

vágáslap-átmérő  felett),  a  tuskómagasság  (Svájcban  az  1,29  m-ig  terjedően  definiálva),  a 

korhadtsági fok és a tuskón való esetleges felújulás kerül feljegyzésre.

Vegetációtípus,  erdőtípus. A vizsgált  mintaterület  vegetációtípus  szerinti  (terepen  történő) 

besorolása  nem általános,  egyes  országokban  (ha  szükség  van  rá)  nyilván  ezt  utólag,  a  felvett 

állomány-jellemzőkből generálják (lásd pl. USA). Terepi erdőtípus-osztályozásra csak Ausztriában, 

Németországban Olaszországban és Romániában találunk példát, s közülük egyedül Németország 
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esetében foglalkozik a protokoll azzal, hogy az erdőtípus és az Élőhelyvédelmi Irányelv szerinti 

Natura  2000  jelölő  élőhely-típust  egymásnak  megfeleltesse  (s  így  a  Natura  2000  élőhelyek 

állapotának nyomon követését kvázi direkt módszerekkel lehetővé tegye). Finnországban a tipizálás 

nem teljes körű, ott csak a különleges élőhelytípusok (33 kategória) feltüntetése kötelező. További 

érdekesség,  hogy  ahol  az  erdőleltárazási  programokba  általános  felszínborítási  vizsgálatokat  is 

integráltak  (pl.  Olaszország),  ott  az  alkalmazott  kategória-rendszerben  nem  erdős  élőhelyek  is 

szerepelnek!  Ugyancsak  itt  említendő,  hogy  a  potenciális  természetes  erdőtársulás  (PTE) 

Németországban megfogalmazott koncepciója csak az „anyaország” és Ausztria esetében vonult be 

a gyakorlatba, illetve a protokollba.

Faállomány-fejlődési fázis. Csak egyes nyugat-európai országoknál jelenik meg ez a változó, 

de  itt  alapvetően  nem  a  dinamikai  értelemben  vett  fázisok  leírásával  foglalkoznak,  hanem  az 

állomány korát,  méretét,  növekedési  fázisát  rögzítik.  Általános megoldás  a fázisok törzsátmérő-

kategóriákkal történő leképezése (Svájcban például az alábbi skálát alkalmazzák: -12, 12-30, 31-40, 

41-50, 50-, vegyes).

Mikrohabitatok. Az  erdei  biodiverzitás-védelem  rendkívül  fontos  elemei  a  homogén, 

egynemű  erdőfoltok  között,  vagy  azokon  belül  megbúvó,  kis  térléptékű  élőhelyek.  A legtöbb 

erdőleltár valamilyen mélységben és skálával (prezencia-abszencia, darabszám, borítás stb.) kitér 

ezen  elemek  feltérképezésére,  ugyanakkor  részletes,  szerteágazó  felmérés  viszonylag  kevés 

országban folyik.  A leggyakrabban felvett  változók részben a  törzsenkénti  felvételhez  rendelten 

merülnek fel  (álló  holtfa,  hasadt-törött  fák,  üreges-odvas-taplós törzsek,  kéregleválások, harkály 

életnyomok stb.), részben a plot környezetére vonatkozóan rögzítve szerepelnek a felmérésekben 

(fekvő  holtfa,  fatuskók,  kőgörgeteg,  sziklakibúvás,  források,  erek,  patakok,  kisvízállások, 

hangyabolyok, gyökértányérok stb.). A mikrohabitatok között említjük az Ausztria, Olaszország és 

Svájc  területén  nagy  figyelemmel  kezelt  erdőszegélyeket:  részletes  leírásukkal  trakt  vagy  plot 

szinten  találkozunk,  s  a  felmérések  tipizálásukat,  szerkezetüket,  fajösszetételüket,  kiterjedésüket 

egyaránt  tartalmazzák.  Ugyancsak  itt  térünk  ki  a  skandináv  és  balti  országokban  alkalmazott 

„woodland  key  habitat”  koncepcióra,  mely  eredetileg  különleges  (kis  kiterjedésben,  foltszerűen 

megjelenő)  élőhelytípusokat  takart,  kiterjesztett  értelmezése  viszont  magába  foglal  minden 

mikroélőhelyként azonosítható, talaj- és vízfelszínen vagy faállományban jelentkező objektumot.

Mesterséges objektumok. Az épített létesítmények felmérése a leltárazásokban alig szerepel. 

Közülük csak az erdei úthálózat adatainak rögzítése kap nagyobb figyelmet, de ez is csak néhány 
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országban (Horvátország, Svájc, USA). A svájci kataszterezés különösen részletes, itt térképekről 

történő adatátvétellel, útosztályozással és nagyon részletes, sokoldalú felméréssel találkozunk. Ezen 

kívül a vadászati létesítmények jelenlétének rögzítése ismert még Szlovéniából.

Humán hatások. Az ember erdőkre gyakorolt hatásának vizsgálatához logikus lépés a humán 

hatások összeírása. Ezzel a direkt megközelítéssel az erdőleltárak azonban csak korlátozottan élnek, 

részletesebben  csak  Svájcban  és  az  USA-ban  vannak  ilyen  típusú  felmérések.  Legfontosabb 

hatásként a frissen elvégzett erdészeti kezelések és a drasztikus, hatásukat hosszabb távon, nagyobb 

időléptékben  éreztető  beavatkozások  (pl.  tarvágás)  említhetők.  A  fakitermeléssel  és  faanyag-

mozgatással járó talajkárok (pl. állomány alatti keréknyomok) is ide sorolhatók, csakúgy mint az 

antropogén eredetű  (gondatlanságból  keletkezett  vagy szándékos)  tüzek és  az  intenzív turizmus 

hatásai  (taposás,  szemetelés).  Az  egyes  tényezők  adatainak  rögzítése  prezencia-abszencia 

feltüntetésével (pl. drasztikus beavatkozások) vagy arányok becslésével  (pl.  mély keréknyomok) 

történik. A humán hatások adatfelvételét részben terepen végzik, részben pedig a térségi gazdálkodó 

szervezetekkel készített interjúk során is gyűlnek információk.

Egyebek. A felsoroltakon kívül az erdőleltár-módszertanok országtól függően számos további 

változó,  illetve  változócsoport  (pl.  magassági  fekvés,  üzemmód,  erdőfejlődési  fázisok, 

állománystabilitás,  természetességi  állapot,  ajánlott  kezelés,  természetvédelmi  terület,  védett 

habitat)  felvételét  tartalmazzák.  Ezek  teljes  áttekintése  e  helyütt  nem  lehetséges,  kivonatolt 

anyagunkban azonban a leginkább releváns változókra kitértünk.
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3.2.3 Az erdőleltár-módszerek felhasználhatósága

Az  erdőleltárok  főbb  vonásainak  áttekintése  alapján  megfogalmazhatók  azok  az  irányok, 

megoldások és változók, melyek a projektünk szempontjából felhasználásra vagy továbbgondolásra 

érdemesek, s azok is melyek nem, vagy kevésbé relevánsak:

Munkánkhoz  az  MS-NFI-khez  hasonlóan  –  az  eredeti  célkitűzéseknek  és  terveknek 

megfelelően  –  célszerű  lesz  a  távérzékeléssel  gyűjthető  adatokat,  a  rendelkezésre  álló  egyéb 

háttéranyagokat  (adatbázisok,  felületmodellek,  digitális  alaptérképek)  és  a  földi  (terepi) 

mintavételezéssel gyűjthető adatokat együtt felhasználni, kiértékelni. Ilyen értelemben projektünk 

„multi-source” jellegű vállalkozásnak minősíthető.

Projektünk  során  alapvetően  az  erdőtervezett,  erdészeti  adattárban  rögzített  erdőterületek 

felmérését végezzük el. Mivel ez a nyilvántartás soha nem teljesen 100%-os, az e területeken kívüli, 

de  erdővel  fedett  területek  kérdésével  (lehatárolásával)  bizonyára  foglalkoznunk  kell  majd  –  a 

problémakör megközelítésére pedig jó példákat adnak az erdőleltárak.

Az erdőleltárak alaphálózata,  traktjai-klaszterei szempontunkból kevésbé érdekesek, mivel a 

tervezett  felmérésünk  más  térbeli  léptékben  (nem  országosan,  csak  3  tájegységben)  és  más 

felbontással (az erdőrészletek léptékében, illetve az állományok horizontális változatossága által 

meghatározott  hálózatban) történik majd.  Tanulságosak viszont  a  különböző okok miatt  változó 

sűrűségű  gridek  (Skandinávia,  Románia),  mivel  esetünkben  is  hasonló  (az  állományok  belső 

változatosságától függő léptékben változó) hálózat kiépítését kell majd megoldani.

A plotok kijelölésének alapvető tanulsága,  hogy az egyes  erdőszerkezeti  elemek felmérését 

eltérő léptékben, eltérő nagyságú mintaterületek igénybe vételével lehet és kell elvégezni. A vizsgált 

állományrész néhány alapvető kompozíciós és strukturális  jellemzőjének (elegyarány-viszonyok, 

szintezettség, álló és fekvő holtfa mennyisége-minősége stb.) rögzítéséhez bizonyosan szükségünk 

lesz fix sugarú, 200-500 m² nagyságú mintaterület kijelölésére. Emellett viszont a tágabb állomány 

egyes  mutatóinak  (termőhelyi  viszonyok,  erdőtörténeti  vonatkozású  adatok stb.)  leírásához  egy 

nagyobb,  2000-2500  m²² nagyságú  (pl.  átlátható  állományrészként  definiált)  mintavételi  egység 

elkülönítése is szükségesnek tűnik. Az, hogy a fiatalabb frakciók és az újulat leírásához szükséges-e 

kisebb területű (az erdőleltáraknál használthoz hasonló léptékű) szubplot, külön terepi vizsgálatot 

igényel.
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A szögszámláló mintavétel  alkalmazását  módszertani okok, illetve  eltérő célkitűzések miatt 

elvethetjük.  A protokoll  kidolgozása  során a  minél  kevesebb mérőeszközzel  és  -műszerrel  való 

kivitelezésre kell törekedni (pl. GPS, mérőszalag, jelzőbot, adatbeviteli eszköz).

A felvételre kerülő háttéradatok közül a topográfiai változókat vélhetően származtatni fogjuk, 

közülük  esetleg  a  mikrodomborzati  elemek  osztályozása,  nevesítése  kapcsán  meríthetünk  a 

kidolgozott skálákból (pl. Svájc).

A termőhelyi adatok felvétele várhatóan minimális lesz, s csak az erdészeti adattárból nyerhető 

adatoktól való durva (szemmel is biztosan megállapítható) eltérések rögzítésére fog korlátozódni. A 

humuszforma megállapítása kevésbé releváns, problémásnak tűnő.

Az erdőtörténeti háttérváltozók rögzítése az erdőleltárakban eléggé esetleges, számunkra – a 

viszonylag  intenzív  korábbi  hasznosítás  miatt,  egyes  jelenségek  megfelelő  interpretációjához  – 

viszont nagyobb jelentőséggel bír. A projekt során éppen azért a biztosan felvehető adatok (szén- és 

mészégetőhelyek stb.) terén legalább a jelenlétet rögzíteni kell!

A  szintezettség  megállapításához  az  erdőleltáraknál  alkalmazott  magasság-harmadolás  is 

alkalmas lehet, vagy más adatokból (pl. átmérőcsoportok jelenléte) származtatható ez az adat.

Záródást  biztosan fogunk becsülni,  itt  a  szokásos 10%-os (20% alatt  és 80% felett  5%-os) 

pontossággal  való  becslés  vagy  valamilyen  ordinális  skála  alkalmazása  jöhet  szóba.  A lékek 

jelenlétének leírásához a legnagyobb mintaterület alkalmazása jöhet szóba, a lékméret-kritériumok 

meghatározásánál érdemes felhasználni az osztrák erdőleltár megoldásait.

A fafajösszetétel leírását bizonyosan nem mintaterületen belüli teljes körű törzsfelvétel alapján 

kalkuláljuk majd. Helyettesítő megoldásként a fafajok szerinti elegyarány-becslés vagy valamilyen 

progresszív jellegű ordinális skála alkalmazása jöhet szóba. 

A faállomány  méretjellemzőinek  felvételénél  a  famagasságmérést  kizárhatjuk,  a  felveendő 

céladatok között  ez  a  paraméter  sokad rangú.  Az átmérő  (pl.  fafajonkénti  átlagátmérő)  szerinti 

besorolás sem mérés (átlalózás) alapján, hanem átmérőosztályba sorolással történhet. Utóbbi adat a 

faállomány-fejlődési fázis, illetve állománykor adatok közvetett leképezésére is alkalmasnak tűnik. 

Fontos feladat a faállomány és az újulat magassági elhatárolásának egyértelmű rögzítése!

A  cserjeszint/cserjék  felmérése  az  erdőleltárak  megoldásainál  részletesebb  leírást  kíván. 

Mintakörre  vonatkoztatva  valószínűleg  teljes  fajlista  készítését  érdemes  megcélozni  (plusz 

természetesen szükséges a cserjék összborításának szokásos módon vagy ordinális skálával való 

becslése is). A cserjeszint magassági tagolódása és a cserjefajok aránya rögzítendő!
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A gyepszint esetében az erdőleltáraknál alig jegyzett adventív-invazív kérdést mindenképpen 

hangsúlyosabban kell kezelni, s emellett megfontolandó az ökológiai jelzőértékkel bíró domináns 

fajok  felvétele  is  (ennek  a  megközelítésnek  a  kezdeményei  –  ha  nem  is  túl  erőteljesen  – 

Németország és a skandináv államok protokolljaiban is megjelennek). A lágyszárúak összborítását 

%-os becsléssel vagy ordinális skálával célszerű felvenni!

Az  újulat  felvételénél  a  magassági  osztályok  szerinti  differenciáláshoz  az  erdőleltár-

módszerekből több helyről is tudunk meríteni. Az újulat borítás-becslése szintén %-os becsléssel 

vagy ordinális skálával lehetséges.

Az álló holtfa felmérését az erdőleltár-protokollok tanulságai szerint a faállomány-felvételhez 

integráltan célszerű  elvégezni.  Itt  a  fafaj  vagy fafajcsoport  meghatározásán kívül  a  mennyiségi 

mutatók számításához szükséges  méretek  becslése  és  a  korhadtsági  fok szerinti  besorolás  jöhet 

számításba. A törzsek fizikai állapotának leírásához több skála is tanulmányozható. A felméréshez 

meg kell határozni a felveendő törzsek minimum-átmérőjét!

A fekvő holtfa felméréshez a kevésbé eszköz-igényes megoldásokból célszerű választani.  A 

teljes felvételek kizárhatók, valamilyen vonalas mintavételben érdemes gondolkodni. Viszonylagos 

egyszerűsége és gyorsasága miatt érdemes a svájci metódus adaptálását megfontolni. A felveendő 

törzsek  minimum-méreteit  (hossz,  átmérő)  itt  is  meg  kell  állapítani!  A korhadtsági  fokozatok 

leírásánál az álló holtfáétól eltérő skálát érdemes alkalmazni.

A  vágott  tuskók  jelenlétének  (darabszámának,  méretosztályainak,  korhadtsági  fokának) 

rögzítése  a  holtfa-felméréshez  kapcsolódva  feltétlenül  elvégzendő.  A felmérési  útmutatók  közül 

leginkább Ausztria protokollja ajánlható tanulmányozásra!

Az állományszerkezetet befolyásoló biotikus és abiotikus károk rögzítése esetünkben is fontos, 

azonban  az  egyed  szintű  rögzítést  el  kell  vetnünk,  s  vagy  állományszintű  besorolásokat  kell 

alkalmaznunk,  vagy  az  egyed  szintre  használt  mutatók  (pl.  törött  korona)  jelenlétének 

dokumentálását  kell  megoldani.  A kártípusok  bekódolásánál  az  erdőleltárak  anyaga praktikusan 

felhasználható.

A vadhatás kérdése az erdőleltárakban csekély súllyal jelenik meg, Magyarországon viszont az 

erdők állapot-jellemzőinek nagyon erős meghatározója a vad. Az erdőleltár-módszerekből keveset 

tudunk  hasznosítani,  a  talajfelszínre  és  újulatra  kifejtett  hatásokat  azonban  a  protokoll 

kidolgozásánál mindenképpen be kell skálázni.

A vegetációtípus/erdőtípus  besorolást  direkt  formában  –  a  helyszíni  szakértői  döntésekben 
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felmerülő bizonytalanságok miatt – várhatóan nem alkalmazzuk, viszont a faállomány, a cserjék, a 

lágyszárúak és mohák felvételét és skáláit célszerű úgy kialakítani, hogy azok alapján (plusz más 

változók,  például  a  termőhelyi  háttéradatok  alapján)  a  vegetációs  megközelítésű  osztályozások 

(ideértve esetleg a potenciális természetes erdőtársulás meghatározását) is kivitelezhetők legyenek.

A  mikrohabitatok  rögzítése  általában  az  erdőleltárak  hangsúlyos  pontja,  s  projektünk 

szempontjából is releváns változó. Részben a prezencia-abszencia rögzítésével dokumentálhatók, 

részben (pl. gyökértányéroknál) érdemes a mennyiségi viszonyokat is rögzíteni. Megfontolandó a 

tágabban  értelmezett  „woodland  key  habitat”  program  megoldásainak,  kategorizálásának 

tanulmányozása, adaptálása.

A mesterséges objektumok felmérésével külön biztosan nem foglalkozunk, mintapontjaink a 

stabilizált utakat, villanypásztákat stb. el fogják kerülni. A humán hatások közül főként az elvégzett 

erdészeti kezeléseket, illetve a drasztikus beavatkozások jelenlétét érdemes leírni.

Projektünk szempontjából – nem annyira léptéke, mint inkább földrajzi közelsége, jelentősebb 

múltja,  az  alkalmazott  változók  köre,  illetve  módszertani,  technikai  megoldásai  miatt  – 

legérdekesebb,  leghasznosabb  forrásnak  talán  Ausztria,  Svájc  és  Németország  erdőleltár-

protokolljai  bizonyultak.  E forrásanyagokból  nemcsak a fentebb hivatkozott  tartalmi elemek, de 

munkaszervezési  ötletek  is  meríthetők.  Így  szem előtt  tartandó a  saját  protokoll  precíz,  pontos 

felépítése,  a  célok,  definíciók  és  adatfelvételi  folyamat  leírásának  egyértelmű  elkülönítése,  a 

változók azonosító számmal való ellátása, az adatforrások kódolása, szimbólumok és rövidítések 

szisztematikus  használata.  Ajánlatos  a  saját  protokoll  szerkezetét  a  felmérések  sorrendjének 

megfelelően  meghatározni,  és  valamilyen  egyszerű  időelemzés  végzése  is  megfontolható.  A 

felmérők képzése és az adatminőség-ellenőrzés terén az erdőleltár-módszertanokból további ötletek 

meríthetők.

3.3 Természetvédelmi célú megfigyelési rendszerek

3.3.1 Natura 2000 erdőterületek monitorozása

A Natura 2000 hálózatba sorolt erdőterületekről 6 évente minden Európai Unióbeli országnak 

jelentést kell készítenie, amely kiterjed az élőhelyek elterjedésére, elfoglalt területére, szerkezeti és 

összetételbeli  állapotára  és  a  veszélyeztető  tényezőkre  (jövőbeli  kilátások).  Az  1992-es 

Élőhelyvédelmi Irányelv általános definíciókat tartalmaz, amelyek közvetlenül nem segítik elő a 
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monitoring kidolgozását és működtetését. Az élőhely definíciója mellett, amely a növényzet alapján 

kerül  osztályozásra,  a  11.  pont  tartalmazza  a  kötelező  monitoring  tevékenységet,  de  ennek 

szabályozását,  tartalmi  kidolgozását  a  tagországok  hatáskörébe  rendeli.  A  kedvező 

természetvédelmi  helyzet  (favourable  conservation  status)  a  megadott  definíciója  szerint  azon 

hatások  eredője,  amelyek  meghatározzák  az  élőhely  és  a  hozzá  kötődő  tipikus  élőlények 

elterjedését, az élőhely szerkezetét és funkcióit a tagállamok területén. A kedvező természetvédelmi 

helyzetnek három ismérve van:

1. élőhely kiterjedése stabil, vagy nő,

2. az élőhely szerkezete és működése hosszú távon fenntartható,

3. az élőhelyhez kötődő fajok számára kedvező állapotok állnak fenn.

Amint látható, ez alapján egy terület vagy élőhely állapotának meghatározása nem lehetséges 

egyértelműen,  ennek  megfelelően  az  egyes  tagországok  eltérő  stratégiákat  alkalmaznak,  amely 

eltérő  tartalmú  és  tematikájú  jelentésekhez  is  vezet.  Mivel  az  Irányelv  előírja  a  Natura  2000 

területek  integrált  kezelését  (gazdaság,  társadalom,  biodiverzitás),  az  is  kérdés,  hogy  milyen 

referenciához képest, milyen elvek alapján határozható meg a kedvező állapot (Carnino 2009).

Néhány  ország  korán  kidolgozta  saját  monitoring  rendszerét  (pl.  Belgium,  Ausztria, 

Németország) és a jó gyakorlatokat közzé tették,  más országok pedig annak ellenére, hogy már 

adtak le jelentést, még a fejlesztés korai fázisában tartanak. A módszertani megközelítések általában 

belső anyagok formájában, gyakran kizárólag az adott ország nyelvén léteznek, ezért az áttekintés 

irodalom-gyűjtési  fázisában megkerestük a  téma szakértőit,  és  a  következő országokból  küldött 

anyagok  alapján  alkottunk  képet  a  Natura  2000  erdők  monitoring-programjairól:  Németország 

(Sachteleben és Behrens 2010; Sachteleben és mtsai. 2010), Franciaország (Carnino 2009), Belgium 

(Gathoye és Terneus 2006), Észtország  (Kuris és Ruskule 2006; Liira 2009) és Nagy Britannia 

(Joint  Nature  Conservation  Committee  2004;  Joint  Nature  Conservation  Committee  2012).  Az 

áttekintés ennek megfelelően nem lehet teljes értékű, és egyes esetekben a fejlesztések meghaladták 

az  idézett  forrásokban  leírt  információkat.  Emellett  a  2013-ban  esedékes  jelentések  is  újabb 

anyagokat szolgáltatnak majd a Natura 2000 erdőterületek monitoringjával kapcsolatban.

Az országos lefedettségű értékelések alapjaként a legtöbb helyen élőhelytérképeket használnak.  

Ennek  adattartalma  változó,  de  egyre  több  helyen  alkalmaznak  távérzékelt  adatokat  az  egyes 

élőhelytípusok elkülönítésére,  kiterjedésük és elterjedésük változásának nyomon követésére.  Ezt 

minden esetben kiegészítik  terepi  vizsgálatok,  ám ezek országonként  nagyon eltérő  stratégiával 
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készülnek. Az alábbiakban a terepi mintavételre koncentrálunk és a projekt szempontjából releváns 

változók  és  megközelítések  áttekintését  adjuk  meg.  Az  összefoglalás  kiterjed  a  mintavételi 

elrendezésre, a változók körére és a mérési módszerekre, valamint az értékelésre.

A mintavételi elrendezés esetében két eltérő stratégiát találunk: a német rendszer élőhelyenként 

rétegzett  mintavételt  tartalmaz  (Sachteleben  és  Behrens  2010),  a  brit  rendszer  pedig  (eltérő 

időközönként)  minden  Natura  2000  területet  mintavételez,  és  a  rendelkezésre  álló  monitoring- 

adatokból származtatja az országos állapotértékelést (Joint Nature Conservation Committee 2012). 

Németországban és Ausztriában a gyakori erdőtípusok esetében az erdőleltár adatait  használják, 

amelyhez a leltár adattartalmán kellett változtatni (Hauk és Schadauer 2009; Polley 2011). A ritka 

élőhelyek esetében Natura 2000 monitoring keretében terepi mintavételre kerül sor, amely hasonló 

az erdőleltár protokolljához, de annak csak a biodiverzitással összefüggő elemeit tartalmazza. Az 

adatok egy speciális adatbázisban gyűlnek, amely a gyakori élőhelyekre biogeográfiai régiónként 63 

random kiválasztott adatot tartalmaz, a ritka élőhelyek esetében azonban ez a szám sokszor sokkal 

kevesebb. A német rendszert  követi a belga,  az észt és a francia is  azzal a különbséggel,  hogy 

ezekben az országokban külön monitoring működik az erdős Natura 2000 élőhelyek állapotának 

felméréséhez minden élőhelytípusra, és a cél az országos lefedettség és reprezentativitás biztosítása 

(Carnino 2009).  A francia  módszertan szerint  élőhelytípusonként  (a  francia  élőhely-osztályozási 

rendszer  alapján)  20  terepi  mintavételt  végeznek,  majd  változónként  varianciát  számolnak,  és 

amennyiben szükséges, újabb mintapontokat jelölnek ki (Carnino 2009).

A terepi  mintavétel  során  leggyakrabban  fix  sugarú  körökkel  találkozunk.  Amíg  a  német 

rendszer  a  12,62  m sugarú  erdőleltár-mintakörhöz  igazodik,  addig  a  francia  felmérésben 20 m 

sugarú kört találunk, az észtek pedig három mintavételi léptéket is alkalmaznak (10 m sugarú kör 

indikátor fajok rögzítésére, 20 m sugarú kör az állományszerkezeti változókhoz és 20-40 m közötti 

sáv a termőhely és bolygatások jellemzésére). A brit monitoring ebben a tekintetben is kivétel: SCI-

nként a koordinátorok döntik el, hogy milyen mintavételi egységben (mintakörök, transzekt, egyéb) 

milyen változókat mérnek fel (Joint Nature Conservation Committee 2012).

A felmért  változók  minden esetben kiterjednek a  faállomány összetételére,  korszerkezetére 

(durvább  térléptékben),  az  idős  fák  jelenlétére,  a  holtfára,  valamint  a  lágyszárú  vegetációra,  a 

definíciók viszont igen eltérőek. A holtfa esetében például a német protokoll együtt kezeli az álló és 

fekvő  holtfát  és  fafajtól  függően  30,  illetve  50  cm  minimum  átmérőt,  valamint  3  méteres 

magasságot/hosszúságot ír elő  (Sachteleben és mtsai. 2010). Az észt protokoll külön definiálja az 
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álló és fekvő holtfát, és több átmérő-kategóriát jelöl meg (Liira 2009). Közös a két mérésben, hogy 

mindkettő esetében darabszámot jegyeznek fel, de előfordul a holtfafelmérésnél területbecslés is 

(Gathoye és Terneus 2006). Az újulat vizsgálata az állományszerkezet helyett többnyire a hatások 

között bukkan fel (felújulás veszélyeztetett, vagy sem).

Az  élőhelyek  természetvédelmi  állapotának  értékelése  a  jelzőlámpa  színei  alapján  történik 

(piros:  rossz,  sárga:  kedvezőtlen,  zöld:  kedvező).  Az  algoritmus  az  országok  többségében 

változónként határértékeket szab meg, és élőhelytípusonként országosan összesítik az értékeléseket. 

Németországban  például  a  holtfa-ellátottságot  minden  erdőtípusra  vonatkozóan  a  következő 

táblázat alapján értékelik:

2. táblázat. Példa a Natura 2000 erdős élőhelyek állapotának értékelésére.

A: kiváló állapot B: jó állapot C: közepes-rossz 

állapot

holtfa mennyisége álló és fekvő holtfa 

összesen > 3 db/ha

álló vagy fekvő holtfa 

> 1 db/ha

álló vagy fekvő holtfa 

< 1 db/ha

Mintapontonként  az adatokhoz hozzárendelik,  hogy abból  a  szempontból  mely kategóriába 

tartozik  az  élőhely,  és  országosan  megfelelő  szabályok  szerint  átlagolják.  Az  élőhely  átfogó 

természetvédelmi állapotát az egyes komponensek alapján határozzák meg: ha több szempontból is 

rossz minősítést kap az élőhely, akkor már csak C kategóriába sorolható (Sachteleben és Behrens 

2010).

Ennél a minimalista megközelítésnél összetettebb a vallon és a francia számítási rendszer, ahol 

jelentős eltérések vannak az egyes élőhelytípusoknál elvárt küszöbök között  (Gathoye és Terneus 

2006; Carnino 2009). A brit módszertan ismét eltér a kontinensen bevett módszerektől, ugyanis a 

Natura 2000 területek értékelései alapján vonja össze élőhelyenként a természetvédelmi állapotot és 

sokkal  kevésbé  algoritmizált.  Ez  egyrészt  abból  fakad,  hogy  minden  területen  kissé  eltérő 

módszertant  használnak,  olyat,  amelyik  megfelel  az  adott  terület  kívánalmainak,  másrészt  az 

országos szintű értékelést is specifikus célok tükrében fogalmazzák meg. Az útmutató példaként 

bemutat  két  Natura  2000  területet,  és  a  kiterjedésre,  a  szerkezetre,  az  állomány-dinamikára,  a 

felújuló-képességre, valamint a fa- és cserjefaj-összetételre és a helyi sajátosságokra vonatkozóan 

megadja a specifikus célokat, amelyek teljesülését vizsgálni szükséges a monitoring során. Például 

“Roche Abbey Woods” területen cél az ősi erdők területének megőrzése és a természetközeli erdők 

arányának  növelése,  amelyhez  megjegyzésként  hozzáfűzik,  hogy  milyen  adatok  alapján  lehet 
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térképezni az ősi és természetközeli erdőket. A szerkezet kapcsán még érdekesebb a cél: az idős fák 

kivágásának elkerülése és a holt faanyag visszahagyása mellett táji léptékű célokat fogalmaznak 

meg a nyílt területek, valamint a lágyszárú borítás kapcsán. Végül a helyi jellegzetességek közül 

többek között  említik a  hárs elegyarányának megtartását  (Joint Nature Conservation Committee 

2004). Ezek olyan célok, amelyeket a gazdálkodók és a természetvédők egyaránt könnyen értenek, 

és le tudják fordítani a napi gyakorlatban.

Összegzésként elmondható, hogy a Natura 2000 erdőterületek monitoring-rendszerei nagyfokú 

változatosságot  mutatnak,  és  projektünk  szempontjából  kevés  közvetlenül  felhasználható 

információt  tartalmaznak.  Ígéretesek  lehetnek  a  távérzékelt  adatok  felhasználásának  terén 

végbemenő fejlesztések, a terepi mintavételek viszont országos léptékük miatt nem illeszkednek 

projektünk  célrendszeréhez.  A brit  megközelítés  abból  a  szempontból  nagyon tanulságos,  hogy 

országosan  használható  sémák  helyett  a  helyi  problémákkal  néz  szembe  és  olyan  megoldási 

javaslatokat kínál, amelyek a területekre közvetlen hatással bíró személyek által könnyen érthetőek 

és alkalmazhatóak. Ez a stratégia projektünk esetében fontos szerepet kap, ezért a megvalósítás 

módjáról további információk felkutatása kívánatos.

3.3.2. Woodland Key Habitats

Az észak-európai országokban az 1990-es években a tradicionális természetvédelmi területek 

mellett megjelentek a természetvédelmi kezelések a gazdasági erdőkben. Ennek egyik eszköze volt, 

hogy a nemzeti parkoknál, vagy tájvédelmi körzeteknél jóval kisebb méretű, változatos, a tájban 

különleges értékekkel bíró területeket másként kezeljék. Az összefüggő fenyveserdők (mint mátrix) 

belsejében  ide  sorolhatóak  a  vízparti  élőhelyek  mellett  a  szokványostól  eltérő  alapkőzetű, 

szerkezetű, vagy ritka fajokban gazdag területek. Az első definíciók a vörös-listás fajok potenciális 

előfordulásaira koncentráltak, amelyek az erdészeti beavatkozásokra érzékenyek. A definíciók ma 

országonként  kissé  eltérőek,  de  szerves  részét  képezik  az  adott  ország  természetvédelmi 

stratégiájának (Timonen és mtsai. 2010). Ennek megfelelően hatalmas területek (összesen 50 millió 

hektár felett) térképezésére került sor számos nagy volumenű projekt keretében, hogy kijelöljék a 

kulcsfontosságú élőhelyeket.  A kulcsélőhelyek átlagos mérete  1 és 5 ha között  változik,  területi 

arányuk az összes erdőhöz képest csekély (Lettországban például alig éri el a másfél százalékot) 

(Timonen és mtsai. 2010), az erdei biodiverzitás-megőrzés szempontjából ugyanakkor e területek 

jelentősége kiemelkedő.
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A felmérések módszertanának felderítésére további irodalmi kutatások szükségesek, a kulcs-

élőhelyekkel  kapcsolatos  vizsgálatok  elsősorban  a  termőhelyi  és  faállomány-szerkezet  eredetű 

mikrohabitatok tekintetében nyújthatnak támpontokat a projekt számára.

3.4 Az „Uholka-Schyrokyj Luh” (Ukrajna) őserdő állapotfelvétele

Az  állapotfelmérési  program  célja  az  Északkeleti-Kárpátok  területén  található,  Európa 

legnagyobb  bükkös  őserdejeként  számon tartott  (cca.  10.000 ha-os)  erdőrezervátum területének 

kutatása,  állapotleírása  volt.  A  program  a  svájci  erdészeti  kutatóintézet  (WSL),  a  Kárpátok 

Bioszféra  Rezervátum (Rahó)  és  az  Ukrán  Nemzeti  Erdészeti-Műszaki  Egyetem (Lvov)  közös 

munkájával (a svájci fél koordinálásával) készült. Az alkalmazott módszertan jelentős mértékben 

támaszkodik a svájci erdőleltározás módszertanára.

A  mintaterületeket  egy  445×1235  m-es  háló  sarokpontjaiban,  párosával  helyezték  el  (a 

mintapárok  egymástól  100  m-re  fekszenek).  A  sajátos  hálózat  kialakításának  részben 

munkaszervezési  okai  voltak,  részben  a  rendelkezésre  álló  eszközök  korlátos  darabszáma  (a 

műszerek felmérő csoportok közötti cserélhetősége) is befolyásolta a térbeli rendet.

A felmérés protokollja rendkívül alapos, precíz, az egyes munkafázisok időigényének későbbi 

értékeléséhez folyamatos időelemzés készül.

A térképezési munka alapját  a vizsgálatok tárgyául  szolgáló erdőterületek lehatárolása adja. 

Ehhez a nem felvételezhető területek határát,  az erdőhatárt  és az rezervátum-határt  is  gondosan 

vizsgálták, térképezték. A grid szerint kapott, de fel nem veendő mintaterületek részletes körülírását 

is  elkészítették  (elérhetetlenség,  erdőn  kívüli  helyzet,  rezervátumon  kívüli  helyzet,  20% alatti 

záródás, 3 m alatti állománymagasság, nem járható terep, 25 m-nél kisebb szélességű erdősáv).

A mintapont-alapadatok (azonosítók, fotó, vázrajz, tszf. magasság, lejtés, tényleges próbakör-

sugár stb.)  felvételét  követően  az  állományok  felmérése  4  blokkban,  külön-külön  űrlapon  (a 

faállomány törzsenkénti felvétele, újulat felvétele, fekvő holtfa felvétele, területleírás és általános 

jellemzők  felvétele)  történt.  Az  adatokat  papírra  rögzítették,  majd  az  adatlapokat  naponta 

archiválták, fényképezték.

3.4.1 Állományfelvétel

A faállomány  törzsenkénti  felvétele  R=12,62 m sugarú  mintakörön (500  m²)  belül  történt. 

Felmérésre került valamennyi 6 cm átmérő feletti élő (álló és fekvő) fa, illetve álló holtfa, törzsrész 
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és  facsonk,  amennyiben  törzsközéppontjuk  1,3  m  magasságban  a  mintaterületen  belülre  esett. 

Ugyanitt  felmérték  azokat  a  6  cm  átmérő  feletti  fekvő  holtfákat  és  cserjéket  is,  melyeknek 

gyökértányérjuk és  koronájuk is  megvolt  és 1,3 m magasságban vett  törzsközéppontjuk szintén 

beesett a mintakörbe. Egy holtfát akkor minősítettek állónak, ha az a függőlegestől max. 50°-al  

távolodott el, illetve ha a törzs és a gyökfő egybefüggött, összekapcsolódott. Az álló törzsrészek itt 

1,30 m magasságtól értendők, a facsonkok 0,50-1,29 m magasság közé esnek (a magasság 75%-os 

meglevő keresztmetszet mellett mérendő).

A mintakör  középpontját  állandósították,  a  felvételezésre kerülő mintafákat  a  jelölőkaróhoz 

egyenként bemérték (irányszög, távolság, lejtés). A törzsenkénti felmérést megelőzően valamennyi 

faegyedhez hozzárendeltek egy a törzs épségére, illetve fizikai állapotára vonatkozó mutatót,  az 

alábbiak szerint: (1) álló élő fa, (2) fekvő élő fa, (3) álló teljes holtfa koronával, (4) álló holtfa 

ágcsonkokkal, (5) 1,3 m-nél magasabb álló törzsrész, (6) 0,50-1,29 m közötti álló facsonk, (7) fekvő 

teljes  holtfa  gyökértányérral.  A  felvett  változók  az  egyes  kategóriáknál  a  következőképpen 

alakultak:

Élő (álló és fekvő) fák:

• fafaj (kódolva, problémás esetben csak nemzetség szinten)
• ikertörzsek jelenléte (prezencia-abszencia;  ikertörzsek:  1,3-9,0 m között,  de még a koronakezdet alatt  

elágazó törzsek, ahol a vékonyabb törzs átmérője is legalább fele a vastagabb törzs átmérőjének)
• famagasság (csak a mintafák egy részén, Vertex és Transzponder segítségével, 0,1 m-es pontossággal 

mérve)
• a  koronalap  magassága  (csak  a  mintafák egy  részén,  Vertex és  Transzponder  segítségével,  0,1  m-es 

pontossággal mérve)
• mellmagassági átmérő (1,3 m magasságban, cm-es pontossággal, átlalóval mérve; a mérés módja, helye 

pontosan szabályozva: lásd ikertörzsek, ferde terep, szabálytalan keresztmetszet)
• törzsátmérő  7  m  magasan  (csak  a  mintafák  egy  részén,  lézeres  mérőműszerrel  (Criterion),  cm-es 

pontossággal mérve)
• koronaszinthez  tartozás  (a  max.  3  szintet  a  hektáronkénti  100  legvastagabb törzs magassága  alapján 

számított  felső magassághoz viszonyítják) – felső lombkoronaszint  2/3-3/3,  középső lombkoronaszint 
1/3-2/3, alsó lombkoronaszint 1/3 magasság alatt, nincs szint-besorolás (3-nál kevesebb mintafa esetén)

• növekedési forma – normál, dupla- és többtörzsű egyed
• törzsalak – nem állapítható meg (törött törzs), egyenes törzs, ferde törzs (15°-ig), görbe törzs
• tuskósarj – prezencia-abszencia
• koronahossz (a koronaalap és a koronacsúcs közötti szakasz releváns, még ha a csúcs száraz is) – hosszú 

korona  (1/2  famagasság felett),  közepes  hosszúságú korona  (1/4-1/2 famagasság),  rövid  korona  (1/4 
famagasság alatt), nem állapítható meg (törött törzs vagy korona)

• koronatörés (a törés legalább a korona 10%-át kell hogy érintse; ikertörzsnél egy korona van) – nem 
állapítható meg (törött törzs), nincs koronatörés, 50% alatti koronatörés, 50% feletti koronatörés

• törzstörés (a törés a teljes koronát érintette, de 50 cm magasságban legalább a keresztmetszet 75%-a meg 
kell legyen) – prezencia-abszencia

• felhasadás/pótkorona (csak a törzstöréssel érintett  élő fákra felvéve) – nincs ilyen jellemző, felhasadt 
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törzs (50 cm-nél hosszabb hasadás), pótkorona, felhasadt törzs és pótkorona
• repedések, hasadások (a repedés legalább 1 m hosszú és a fatestbe hatoló kell legyen, a benőtt repedés 

nem számít) – nincs repedés, 1-2 m hosszú repedés, 2 m-nél hosszabb repedés, több repedés 1 m hossz  
felett

• kéregleválások (a leválás min 5 cm széles és min. A/5 méretű kell legyen, okai különböző károsítások 
lehetnek) – nincs leválás, A/5-A/4 méret közötti méretű leválás, A/4 feletti méretű leválás

• nedvfolyás (lombos fáknál és jegenyefenyőnél fordul elő, a leválás min 5 cm széles és min. A/5 méretű  
kell legyen, okai különböző károsítások lehetnek) – prezencia-abszencia

• üreges-korhadt  tő  (a törzs alsó részén,  1,5 m magasságig előforduló üreg,  korhadékkal)  –  prezencia-
abszencia

• faodvak (az odú nyílása min. 3 cm átmérőjű és legalább 5 cm-re a fatestbe mélyülő kell legyen) – nincs 
odú, egy odú a törzsben, több odú a törzsben

• üreges törzs (a törzsön 1,5 m magasság felett  előforduló, legalább a keresztmetszet felét érintő,  0,50 
magas üreg) – prezencia-abszencia

• taplógombák (az 5 cm szélességet el nem érő taplók figyelmen kívül hagyandók) – prezencia-abszencia)
• zuzmók (a fatörzsön előforduló tüdőzuzmó-telepek felvétele) – prezencia-abszencia

Álló holtfa, törzsrész és facsonk:

• fafaj (csak tűlevelű-lombos-meghatározhatatlan kategóriákkal)
• ikertörzsek jelenléte (prezencia-abszencia)
• famagasság (csak a mintafák egy részén, Vertex és Transzponder segítségével, 0,1 m-es pontossággal 

mérve)
• törzsrész-  és facsonkmagasság (mérés Vertex-szel,  dm-es pontossággal,  abban a magasságban, ahol a 

törzs-keresztmetszet 75%-a még megvan)
• törés hossza (50 cm-nél rövidebb vagy hosszabb, csak a törzsrészeknél)
• mellmagassági átmérő (1,3 m magasságban, cm-es pontossággal, átlalóval mérve)
• átmérő (facsonknál: a magasság felénél, cm-es pontossággal, átlalóval mérve)
• koronaszinthez  tartozás  (szintek  mint  az  élőfáknál,  de  itt  az  eredeti  szinthez  tartozás  megállapítása 

becsléssel  történik)  –  felső  lombkoronaszint  2/3-3/3,  középső  lombkoronaszint  1/3-2/3,  alsó 
lombkoronaszint 1/3 magasság alatt, nincs szint-besorolás (3-nál kevesebb mintafa esetén)

• üreges-korhadt  tő  (a törzs alsó részén,  1,5 m magasságig előforduló üreg,  korhadékkal)  –  prezencia-
abszencia

• faodvak (az odú nyílása min. 3 cm átmérőjű és legalább 5 cm-re a fatestbe mélyülő kell legyen) – nincs 
odú, egy odú a törzsben, több odú a törzsben

• üreges törzs (a törzsön 1,5 m magasság felett  előforduló, legalább a keresztmetszet felét érintő,  0,50 
magas üreg) – prezencia-abszencia

• taplógombák (az 5 cm szélességet el nem érő taplók figyelmen kívül hagyandók) – prezencia-abszencia)
• zuzmók (a fatörzsön előforduló tüdőzuzmó-telepek felvétele) – prezencia-abszencia
• korhadtsági fokozat (zsebkéssel „megállapítva”) – nyersfa, kemény holtfa, mérsékelten kemény korhadt 

fa, puha korhadt fa, korhadék

Fekvő teljes holtfa (gyökértányérral):

• fafaj (csak tűlevelű-lombos-meghatározhatatlan kategóriákkal)
• ikertörzsek jelenléte – mint az élő fáknál
• mellmagassági átmérő (a gyökfőtől 1,3 m-re, cm-es pontossággal, átlalóval mérve)
• koronaszinthez  tartozás,  üreges-korhadt  tő,  faodvak,  üreges  törzs,  taplógombák,  zuzmók,  korhadtsági 

fokozat – mint az élő fáknál
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3.4.2 Újulat-felvétel

Az  újulat  felmérésére  a  mintakör  középpontjától  10  m-re,  nyugatra  kijelölt  szubplotok 

szolgáltak  (középpontjuk  karóval  jelezve,  a  közeli  próbafákhoz  is  bemérve).  Az  újulat  három 

magassági osztályát különítették el (10-39,9 cm, 40-129,9 cm, 130 cm felett max. 5,9 cm átmérőig), 

s  felvételezésük  három  különböző  sugarú  (koncentrikus)  mintakörben  (R=1,26  m,  R=1,78  m, 

R=2.52 m) zajlott. A mintaterületekre és az újulatra (csak a facsemetékre vonatkozóan, a cserjékre 

nem) felvett változók az alábbiak szerint alakultak:

Mintaterületek (szubplotok):

• tereplejtés (%)
• mintakörök sugara (a lejtés-korrekció miatt változó érték, mindhárom mintaterületre, cm-ben felveendő)
• kövesség, szikla-borítás (mindhárom mintaterületre,%-ban becsülve)
• humuszforma (a szuplotok centruma körül kell felvenni) – mull, móder, nyershumusz
• vegetáció-konkurencia  (az  újulat  konkurenciájaként  értelmezhető  lágyszárúak  és  cserjék  borítása,  a 

legkisebb mintaterületen,%-ban kell felvenni)
• domináns konkurens fajok (meghatározás fajcsoportokkal,  a legkisebb mintaterületen kell felvenni)  –  

szedrek, harasztok, füvek-sások, magaskórósok, törpecserjék
• árnyékolás (a szubplotok centrumában, 1,3 m magasan, 5% pontossággal becsült érték)
 

Újulat (R=1,26 m és R=1,78 m):

• magassági osztály
• fafaj
• károsítottság – nincs kár, van kár
• rágottság (a  csúcshajtás-csúcsrügy vad által okozott tárgyévi  és előző évi  rágottsága;  a haszonállatok  

kártétele nem veendő fel; a rágottság a „van kár” besorolás aleseteként szerepel a protokollban)
• A 10-39,9 cm és 40-129,9 cm közötti magasságú egyedek számának megadása a fenti bontásban.

Újulat (R=2,52 m):

• mellmagassági átmérő (cm-ben)
• fafaj
• károsítottság – nincs kár, van kár
• A 130 cm feletti, de max. 5,9 cm átmérőjű egyedek számának megadása a fenti bontásban.

3.4.3 Fekvő holtfa felvétele

A  fekvő  holtfa  felvétele  3  db  15  m  hosszú  transzekt  mentén  történik.  A  transzektek 

sugárirányúak, irányszögük 35, 170 és 300 gon, kezdőpontjuk 1 m-re van a mintakör-középponttól 

(tehát a transzektek túlérnek a 12,62 m sugarú mintakör területén). A mérés alaphelyzetben teljes 

(mindhárom  transzekt  teljes  hosszára  kiterjed),  de  erdőhatár,  rezervátum-határ  vagy  egyéb 

megközelítésbeli okok miatt részleges felvétel vagy a felvétel elhagyása is lehetséges.
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Az adatok felvétele az 1+15 m-es szakaszra mért lejtés (%) és a transzekt terepfelszínen vett  

ferde távolságának (cm) mérésével kezdődik. Ezt követően a transzekt által érintett törzsdarabokat 

sorszámozzák (tulajdonképpen minden metszéspont új sorszámot kap, függetlenül attól hogy egy-

egy darabot esetleg több transzekt is elmetsz), majd a holtfa-darabok mérése az egyes transzektek 

által  metszett  pontokon,  átlagos átmérővel,  7 cm felett,  a  fadarab hossztengelyére merőlegesen, 

átlalóval,  cm-es  pontossággal  történik  (a  felvett  adatokból  a  fekvő  holtfa  mennyisége  utólag 

kalkulálható). A metszéspontokhoz ezen kívül hozzárendelik a fadarabok dőlésszögét (gon), fafaját 

(fenyő,  lombos,  nem meghatározható)  és  a  korhadtsági  fokot  (a  skála  azonos az  álló  holtfánál  

alkalmazott felosztással: nyersfa, kemény holtfa, mérsékelten kemény korhadt fa, puha korhadt fa, 

korhadék).

3.4.4 Terület- és állományleírás

A terepviszonyokra vonatkozó adatokat a mintaközéppont körüli 2500 m²-es területen (R=28,2 

m)  belül  vették  fel.  A felmérés  tartalmazza  a  mintaterület  lejtőszög-korrekció  miatt  felveendő 

sugarát (cm) és a 10% lejtés felett, kézi kompasszal megállapított expozíciót (gon). Utóbbi érték 

felvétele  a  25  m-nél  hosszabb  lejtő  esetén  a  lejtő  esésvonala  szerint,  25  m-nél  rövidebb 

esésvonalakkal  tarkított,  tagolt  terepen  a  hozzárendelhető  felület  esésvonala  szerint  került 

megállapításra. A terepviszonyok leírását kiegészítette a lokális domborzati viszonyok rögzítése (a 

leírásnál  meghatározó  a  mintaterület-középpont  helyzete),  az  alábbi  (külön  útmutatóban 

részletezett)  skála  szerint  (csak  főtípusok):  sík  terület,  hegykúp  (+  lejtő  felső  szakasza),  lejtő 

középső szakasza, hegyláb (+ teknő), nem besorolható.

Az antropogén hatásokat (mint a terület érintetlenségére, illetve a kultúrhatások típusaira és 

mértékére  vonatkozó  változókat)  az  500  m²-es  (R=12,62  m)  és  a  2500  m²-es  (R=28,2  m) 

mintaterületen belül is vizsgálják. A besorolás első körben változónként a következő 4 kategóriával 

történik: nincs adat, nyomok az 500  m²-es területen belül, nyomok az 500  m²-es területen kívül, 

nyomok az 500  m²-es területen belül és kívül is. A változók köre és felvett értékei a következők 

szerint alakultak:

Antropogén hatások:

• fakitermelés,  fahasználat  (kivágott  fák  tuskója,  levágott  foltok,  fejszenyomok  fekvő  fán,  hiányzó 
törzsdarabok, kivágott, helyszínen hagyott törzsek) – kivágott fa vagy törzsdarab (maradó), kivágott fa 
vagy törzsdarab (el fogják szállítani), kivágott fa vagy törzsdarab (bizonytalan, hogy elviszik-e vagy sem)

• utak – gyalogutak, állatok által használt ösvények, kocsiutak
• legeltetés (szálláshelyek, patanyomok, delelőhelyek, ürülék,  legelő állat által megrágott-károsított  fák, 

fákon és bokrokon visszamaradt szőrzet; csak friss nyomok) – prezencia-abszencia
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• tűz- és égésnyomok (csak emberi eredetű tüzek, villámcsapás miatti tűz kizárva; égésnyomok a fa tövén-
kérgén, megégett ágak és törzsrészek, megégett aljnövényzet, megégett avarszint – prezencia-abszencia

• régi szénégetőhelyek – prezencia-abszencia
• talajbolygatás (pl. érckitermelés nyomai) – prezencia-abszencia)
• épületek (állandó-ideiglenes építmények, forrásfoglalások, oszlopok, antennák) – prezencia-abszencia)
• mesterséges ültetések (nem őshonos fajok, egzóták) – prezencia-abszencia
• szemét, kommunális hulladék – prezencia-abszencia
• emberi eredetű károk fákon (fejszenyomok fakérgen, levágott ágak) – prezencia-abszencia
• kutatások,  monitoring, rezervátum (festések, sorszámozás, jelzőcövekek, sorompó, információs táblák, 

talaj- és magcsapdák, rovarcsapdák, meteorológiai állomások, talajszelvények) – prezencia-abszencia

A  természetes  bolygatások leírása  a  gyökértányérral  kifordult  fák  és  a  lékek  adatainak 

rögzítésére korlátozódik. A gyökértányérok felmérése az 500 m²-es (R=12,62 m) mintakörön belül 

történt, a mintába tartozás kritériuma a gyökfő mintakörön belüli helyzete volt. A felvétel során 

rögzítették  a  gyökértányér-típust  (gyökértányér  földdel,  gyökértányér  föld  nélkül,  egykori 

gyökértányér),  az  egyes  gyökértányérok  mintakörön belüli  helyzetét  (negyed-körök  szerint),  az 

egykori gyökértányérok felismerhetőségét (egyértelműen azonosítható, valószínűsíthető). Lékeknek 

azokat  a  lombkorona-szintben  mutatkozó  hézagokat  tekintették,  melyek  min.  5  m  átmérőjűek 

voltak,  s  alattuk  a  felső  magasság  1/3-nál  alacsonyabb  újulat  fordult  elő.  A lékek leírásánál  a 

mintaközéppont helyzete volt a viszonyítási alap, a lékek besorolását pedig 7 kategóriával kellett 

megoldani (nincs lék, 20-50 m², 20-50 m², 51-200 m², 201-500 m², 501-1000 m², 1001-5000 m², 

5000- m²).

Az  állományszerkezet leírásához a becsült  felső magasság (m),  a záródásértékek (%) és az 

állománysűrűség  megállapítása  tartozik.  A  felső  magasság  megállapítása  a  mintaterület  25 

legvastagabb törzse becsült magassági adatai alapján történt. A záródás-értékeket első körben 2500 

m²-es területen belül vizsgálták, s ha a 2500  m²-es területen belül jelentős eltérések mutatkoztak, 

akkor a becslés a mintapont közvetlen környékére, de legalább 500  m²-es területre kellett, hogy 

vonatkozzon.  A  záródást  a  felső  magassághoz  viszonyítva  elhatárolt  szintenként  (felső 

lombkoronaszint:  2/3-3/3,  középső  lombkoronaszint:  1/3-2/3,  alsó  lombkoronaszint:  10  cm-es 

magasság – 1/3) és összesen is becsülték (a becslés szintenként lefelé haladva, 5%-os pontossággal 

történt). Az itt felvett harmadik adat az állománysűrűség, mely a lombkoronák közötti versengésre, 

illetve kapcsolatra utaló változó, s amely csak a felső szintre vonatkozik (ha annak záródása eléri a 

20%-ot). Besorolása három kategória szerint történik: zárt, lékes, megbontott-felbomlott.
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3.4.5. Segédletek

A felmérési útmutatóhoz tartozik többek között a fafajkódok táblázata, a lejtőkorrekciós adatok 

(segédtáblák) a mintaterületek és transzektek kitűzését támogató ferde és vízszintes távolságok oda-

vissza számítása lejtőszög függvényében, egy határozó-segédlet a tüdőzuzmó azonosításához és egy 

jegyzék  a  felmérésekhez  szükséges  iratokról,  eszközökről.  Utóbbi  jegyzék  meglehetősen 

terjedelmes, hiszen a projekt során szerteágazó tevékenység folyt. A használt dokumentumok között 

adatlapok,  egyéb  iratok,  íróeszközök,  iratalátét,  protokoll-leírás,  a  próbaterületek  és  fixpontok 

térképe, a fixpontok leírása, próbaterületek és fixpontok ortofotói, a műszerek kezelési útmutatói 

szerepelnek. Az eszközök és műszerek listáján 2 hátizsák, munkamellény 1. (lejtőszögmérő, 20 m-

es  egyszemélyes  mérőszalag,  transzponder,  zsebkés  fűrésszel,  kerületmérő),  munkamellény  2. 

(famagasságmérő,  kompasz),  busszola,  műszerállvány  (háromláb),  függőón,  Criterion,  2  GPS, 

akkumulátorok a műszerekhez, digitális fényképezőgép, számológép, átlaló, 2 újulat-átlaló, 50 m-es 

mérőszalag, famagasságmérő, 2 colostok, 2 mérőrúd (2 m-es), 2 karó (egy jelölt, egy jelöletlen), 

kalapács, elsősegélynyújtó csomag olvasható.

3.4.6. Összegző értékelés

Projektünk szempontjából a fenti felmérés rengeteg hasznos és érdekes információt tartalmaz, 

elsősorban azért mert a vizsgált terület nagysága (kb. 10.000 ha), illetve a felmérés léptéke – ha 

nem is azonos – erősen közelít az erdőállapot-leírás során végzendő munkánk keretfeltételeihez. 

Ezen kívül a protokoll rendkívül részletes és számos olyan elemet tartalmaz, mely a biodiverzitás-

mutatók terepi felvételéhez praktikus adalékokkal szolgál.

A  faállomány-felmérésnél  alkalmazott  mintaterület  (R=12,62  m,  500  m²)  az  állomány-

léptékhez  (átlagos  famagassághoz)  igazodó.  A minimális  törzsátmérőként  megadott  6  cm  más 

projektekhez  képest  alacsonynak tűnik (7,  8,  10 cm-es  ellenpéldák említhetők),  de a  változatos 

állományokban a fiatal frakciók felmérését jól szolgálja. A mintakörbe eső törzsek meghatározása 

alapos,  egyértelmű, viszont  a törzsek épségére, illetve fizikai állapotára vonatkozó besorolás túl 

részletesnek tűnik.  Itt  egyrészt  nem világos,  hogy miért  szükséges  az 1,3 m-nél magasabb álló 

törzsrész és a 0,50-1,29 m közötti álló facsonk elkülönítése (tuskó felvételére az őserdő-jelleg miatt  

érthetően nem került sor), másrészt az sem teljesen követhető, hogy a fekvő teljes (gyökértányérral 

rendelkező) holtfa felvétele miért a faállomány-felmérésnél történik.
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Az élő  fákra  (törzsenként)  felmérendő  változók listája  igen  részletes,  s  bár  projektünkben 

bizonyosan  nem  történik  majd  törzsenkénti  mérés/felvételezés,  egyes  törzsjellemzők 

állományjellemzőként  (prezencia-abszencia adatokkal)  való feltüntetése megfontolandó.  Ilyen az 

átmérő  (átmérőosztállyal  helyettesítve),  a  koronaszintek  száma,  a  dupla  vagy  többtörzsű  (sarj) 

egyedek előfordulása, vagy a koronatörés, törzstörés, felhasadás, pótkorona, repedések-hasadások, 

kéregleválás,  üreges-korhadt  tő,  faodú,  üreges  törzs,  taplók  jelenléte.  Utóbbiak  az  erdei 

mikroélőhelyek  feltérképezése  (és  projektünk  zoológiai  vonatkozású  kapcsolódási  pontjai) 

szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. A kéregleválások rögzítése (és a kéreghiány skálázása) 

egyes xylofág rovarok vizsgálata szempontjából lehetnek érdekesek, a taplós törzsek jelenléte pedig 

a várható odvasodásra és törzstörésre utalhatnak. Szerencsésnek mondható a nagyobb törzsüregek 

és az odvak elkülönítése: előbbiek a nagyobb testű madarak (pl. baglyok) és kisemlősök, utóbbiak a 

kis termetű odúlakók szempontjából relevánsak. 

Az álló holtfa,  törzsrész és facsonk felmérésénél a fafajcsoport  szerinti  besorolás (tűlevelű-

lombos-meghatározhatatlan) érdemel figyelmet, s ugyanitt megjegyzendő, hogy a három kategória 

mennyiségi  differenciálásához  mindenképpen szükséges  a  magassági  adat  valamilyen formában 

való leképezése is. Az egykori szinthez-tartozás megállapítása problémásnak tűnik, az egyéb (élő 

fáknál is említett, mikroélőhelyekre vonatkozó) változók viszont itt is hasznosak. A korhadtsági fok 

szerinti  besorolás  (zsebkés  segítségével  megállapítva)  gyakorlatiasnak  tűnik,  bár  a  „korhadék” 

besorolás alkalmazása álló fánál elég valószínűtlennek tűnik (alapkérdés: jó-e ha az álló és fekvő 

holtfa korhadtsági fokát leíró skála azonos beosztású).

A fekvő teljes holtfa felmérése esetében a fafajcsoport-meghatározás, a mikroélőhelyek és a 

korhadtsági fok rögzítése szintén praktikus, az egykori szinthez tartozás a teljes fa megléte miatt  

talán némileg könnyebb (bár nem világos, hogy ez az adat mire lehet jó).  A fekvő teljes holtfa 

felmérése  átfed  a  fekvő  holtfa  részletes  felmérésével,  ami  redundanciát  és  plusz  időráfordítást 

eredményez. Egy ilyen típusú kettős felmérés semmiképpen nem ajánlott!

Az újulat felvételi módszeréből figyelemre méltó a magassági osztályok kialakítása, a hozzájuk 

rendelt  mintaterületek  mérete.  A kövesség  inkább  általános  termőhelyi  jellemző,  a  lágyszárúak 

borításbecslése  pedig  inkább  az  általános  területjellemzők  közé  tartozó  változó  lehet.  A 

vadkárosítottság  rögzítése  (az  előző  évben  és  tárgyévben  sérült  csúcshajtások,  csúcsrügyek 

arányának felvétele)  viszont  operatív  megoldásnak tűnik  és  akár  a  40-129,9  cm-es  osztályra  is 

kiterjeszthető.
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A fekvő holtfa felmérési módszere (Böhl és Brändli 2007) követhető példa, legfőképpen azért 

mert  a  transzektek  kitűzése  után  maga  a  felmérés  gyorsan,  ütemesen  végezhető.  A méréseket 

jelentős időveszteség nélkül elvileg egy személy is el tudja végezni, így terepi tesztelést követően 

megfontolandó, hogy munkánknak ez az eleme esetleg nem becslésen, hanem tényleges mérésen 

alapuló megoldással kerülhet a saját protokollba.

Esetünkben  a  terepviszonyok rögzítése  valószínűleg  digitális  felületmodell  felhasználásával 

fog  történni,  viszont  a  domborzati  formák  itt  vázolt  tipizálás  útmutatója  megszívlelendő  és  a 

szükséges kiegészítésekkel (pl.  töbör) számunkra is  használható.  Figyelemreméltó ugyanakkor a 

kultúrhatások  rögzítésének  részletezettsége  és  módja.  Látható,  hogy  a  felvett  változók 

szerteágazóak, legtöbbjük alkalmazása (pl. fahasználat, utak, tűz, szénégetőhely) projektünkben is 

indokolt lehet. Az egyes kultúrhatások jól azonosíthatók, s az is lényeges, hogy a legtöbb esetben a 

felvétel csupán a prezencia-abszencia felvételére korlátozódik (így időtakarékosnak mondható). A 

természetes bolygatásoknál a gyökértányérokra és a lékekre vonatkozó leíró rész is továbbvihető, 

adaptálható a mi feladatunkhoz. Érdekes a gyökértányér-leírás megközelítése, illetve hasznos a a 

lékek leírására alkalmazott definíció és méretosztályozás is.

Az állományszerkezet leírásból leginkább a záródásbecslés térbeli léptéke (2500 m²-es terület 

kontra 500 m²-es folt) tűnik tanulságosnak, a szintenkénti záródásbecslés viszont (főleg összefolyó 

szintek  esetén)  problémás  lehet,  így  projektünkben  vélhetően  csak  a  teljes  záródás  becslésével 

foglalkozunk majd.

Az  alkalmazott  műszerpark  rendkívül  terjedelmes,  ilyen  eszközállomány  igénybevételére 

esetünkben biztosan nem lesz szükség, illetve lehetőség.

3.5 Potenciális Biodiverzitás Index

Számos vizsgálat foglalkozik az erdők természetességével, vagyis azzal, hogy jelen állapotában 

az  erdő  milyen  mértékben  hasonlít  egy  elképzelt  természetes  állapothoz  (Winter  2012).  Minél 

természetesebb  az  erdő,  annál  több  funkcióját  tudja  sikeresen  betölteni,  ezért  a  fenntartható 

gazdálkodás  egyik  célkitűzése  és  kritériuma  az  erdő  természetességének  növelése.  Az 

erdőtermészetesség-vizsgálatok  elsősorban  erdőszerkezeti  változók,  illetve  a  vegetációra  és  az 

állatvilágra  vonatkozó adatok alapján számolnak százalékos értéket,  vagy jelölnek ki  kategóriát 

egy-egy területre  (Van Den Meerssehaut és Vandekerkhove 2000; Bartha és mtsai. 2003). Jogos 

kritikaként merülhet fel, hogy a referencia, amelyhez a jelenlegi állapotokat viszonyítjuk, Európa 
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döntő  részén  nem  ismert,  illetve  hogy  a  különböző  változókat  egyetlen  skálán  próbálják 

megjeleníteni  (Winter  2012).  Ami  az  erdőtermészetesség-értékelés  adatforrását  illeti,  az  esetek 

többségében az erdőleltárakra alapoznak (McRoberts és mtsai. 2012), ezért a változók felmérésével 

kapcsolatban nem nyújtanak többlet-információt, tanulmányozásuk elsősorban az adatfeldolgozás 

és az értékelés során lehet érdekes.

Az  erdőtermészetességgel  ellentétes,  de  nem  pont  ellenkező  fogalom  a  hemeróbia.  Az 

antropogén hatások mértékének vizsgálata során a jelentősen leromlott területek esetében találunk 

több  kategóriát,  amíg  az  erdőtermészetesség-vizsgálatok  a  természetközeli  sávban  tartalmaznak 

részletesebb értékelést (Winter 2012).

Szintén  egy  referencia-állapothoz  való  közelséget  jelez  a  Franciaországban  kidolgozott 

potenciális biodiverzitás index (Larrieu és Gonin 2008). Ez abban tér el az erdőtermészetességtől, 

hogy figyelembe veszi az évszázados emberi használat során megváltozott körülményeket, és annak 

a felmérését célozza, hogy milyen mértékű biodiverzitás becsülhető a jelenlévő szerkezeti elemek 

alapján. Jól mutatja ezt például, hogy a nyílt területek jelenléte (akár szántó) növeli az index értékét, 

hiszen  az  élőhelyek  sokfélesége  tájléptékben  növeli  a  diverzitást.  Ugyanakkor  az 

erdőtermészetesség-indexek  erre  ellenkezően  reagálnak.  A „potenciális”  jelző  arra  utal,  hogy  a 

módszer indirekt, tehát csak a lehetősége adott, hogy adott fajok, fajcsoportok jelen legyenek, hogy 

valóban jelen vannak-e, arra a vizsgálat nem terjed ki. Két alkalmazási területe van: gazdálkodói 

beavatkozások előtti és utáni felmérés alapján a beavatkozás hatását lehet becsülni, másrészt pedig 

állapotfelmérésként az erdőterv kialakításában szerepet játszhat (hogyan lehet növelni a potenciális 

biodiverzitást, vagyis a mikrohabitatok sokféleségét).

A potenciális biodiverzitás index (PBI) egy homogén erdőrészre vonatkoztatják és használják, 

de  a  mintavételnek  három  lehetséges  módja  van:  teljes  területbejárás,  részleges  bejárás  és 

ponthálóban történő mintavétel  (Larrieu és Gonin 2011). Megadnak egy részletes határozót, hogy 

mikor melyik módszer alkalmazandó. A teljes bejárás során olyan útvonalat kell tervezni, hogy a 

teljes rész belátható legyen. Ennek a bejárásnak időigényességén túl hátránya, hogy nem kellően 

gondos tervezés esetén többször is számolhatunk egyes elemeket. A részleges bejárás során legalább  

a terület 15%-át kell lefedni. A területet a bejárt útvonal hosszából, és a beláthatósághoz igazított  

felmérési távolságból számolják, amely szükséges pl. a holtfa m3/ha-ban történő megadásához. A 

mintakörös  felvétel  esetében  hektáronként  egy  pont  sűrűségben  szisztematikus  mintavételt 

javasolnak, amelytől el lehet térni, ha a területen más mintavétel is zajlik, amihez igazítható a PBI 
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felmérése. A lefedésnek 10-30%-nak kell lennie, amely 0,2 ha-os mintakör esetén 0,6-2 ha-onkénti 

mintapontot jelent. Ha a háló ennél ritkább, akkor meg kell növelni a mintakör méretét 0,33 ha-ra.  

A mintakör bejárására vonatkozóan alkalmazható a koncentrikus körökben, illetve a virágszirom-

szerű mintázat (1. ábra).

1.  ábra.  A  mintakör  bejárási  rendjének  két  módja  a  potenciális  biodiverzitás  index 
felmérésekor (Larrieu és Gonin 2011) alapján.

A változók csoportjait és a felmérés módját az alábbi táblázat mutatja. A mintavétel egyszerű, 

és  gyors.  Eddigi  használata  során  a  gazdálkodók  felől  pozitív  visszajelzések  érkeztek,  mert  a 

gazdálkodás  alatt  álló  erdők  esetében  egyszerűen  mutatja  meg  az  egyes  részek  értékét  és  a 

lehetséges beavatkozásokat. Az index felmérése során keletkezett adatokból nem csupán az index 

számolható, hanem tematikus térképek is előállíthatók az egyes komponensek térképezése céljából 

(Larrieu és Gonin 2008).

A  potenciális  biodiverzitás  index  állapotfelmérése  kevés,  könnyen  felmérhető  változót 

tartalmaz  (Larrieu és  Gonin  2012).  Az erdőtervezést  és  természetvédelmi célú  beavatkozásokat 

támogató adatgyűjtés alkalmával mindenképpen ennél bővebb változó-kört érdemes vizsgálni, az 

egyes állatcsoportok előfordulásának előrejelzésénél azonban hasznos lehet ezt a megközelítést újra 

megvizsgálni.
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3. táblázat.  A potenciális biodiverzitás index felmérésekor rögzített  változók és a felmérés 
módja.
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Változó Mérés
Őshonos fafajok Fafajok listája

Álló holtfa darabszám
darabszám

Idős fák darabszám

Nyílt területek

Folytonosság Történeti térképek

Vízi élőhelyek jelenlét
Sziklák jelenlét

Erdőállományhoz és 
gazdálkodáshoz 
kapcsolódó változók

Vertikális 
szerkezet

Min. 10% záródású 
szintek száma

Fekfő holtfa

Mikrohabitatok élő fákon, típusok 
száma (odú, lián, 
farontó gomba stb.)
erdőrészben található 
nyílt foltok (rét, szántó, 
stb.)

Külső körülményektől 
függő változók
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4.  Egyes  változócsoportok  megfigyelésével  kapcsolatos 

tapasztalatok

Az elkövetkezőkben az  erdőállapot-leíró változócsoportok  általános  értékelését,  áttekintését 

adjuk.  Az egyes változók vagy változócsoportok felvételi  kérdései  mellett  kitérünk a definíciós 

kérdésekre és a mintavételezés lehetséges léptékére, módjára is. Áttekintésünk elsősorban a nemzeti 

rendszerekre  és  egyedi  kutatási  programokra  hivatkozik,  mivel  a  nemzetközi  (legtöbbször 

adatszolgáltatási) kötelezettségek, programok rendre a nemzeti adatbázisokra támaszkodnak.

4.1 A faállomány

4.1.1 A faállomány definíciója és mintavételi léptéke

A faállomány  jellemzőinek  rögzítése  az  erdőállapot-leíró  rendszerek  alapvető  feladata.  A 

faállomány – mint az erdő képét, vázát meghatározó strukturális és funkcionális elem – felmérése 

nélkül  az  erdőállapot-leíró rendszereknek nincs  értelmük,  relevanciájuk.  A faállomány-centrikus 

megközelítésnek ugyanakkor az is  következménye, hogy az erdőkről készített  statisztikák zöme 

kizárólag csak faállományra vonatkozó adatokat tartalmaz.

A faállomány definiálásának kérdése elsősorban az újulattól való elhatárolás tekintetében merül  

fel.  A  faállományhoz  sorolt  egyedek  alsó  határát  minimális  átmérő-  vagy  magasságérték 

megadásával rögzítik: a kutatási-erdőleírási gyakorlatban mindkét megoldás létezik. Ugyanakkor 

vannak  olyan  felvételi  módszerek  is  (lásd  pl.  a  klasszikus  növénycönológia  adatfelvételi 

gyakorlatát),  ahol  a  faállomány  (vagy  lombkoronaszint)  elhatárolásának  egzaktabbá  tételével 

egyáltalán nem foglalkoztak.

Az  erdőleltározási  módszerek általában  a  minimális  mellmagassági  átmérő  megadásával 

dolgoznak. Ez a határérték országonként változó, de jellemzően az 5-12 cm átmérő feletti törzseket  

tekintik a faállomány részének. A minimális méret előforduló értékei (csak néhány példát említve) 

Ausztriában és  Norvégiában 5 cm, Szlovákiában és  Németországban 7 cm, Romániában 8 cm, 

Horvátország  és  Svédország  esetében  10  cm,  Svájcban  12  cm  (Tomppo  és  mtsai.  2010).  A 

magyarországi  (EMMRE-n  belül  működtetett)  EEM-protokoll  szerint  a  faállomány-szerkezeti 
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felmérések 7 cm feletti törzseket rögzítenek (NÉBIH 2012). A hazai erdőrezervátum-program (ER-

program) adatai  az 5 cm átmérő feletti törzsekre vonatkoznak  (Horváth 2012), csakúgy mint az 

EVH. I. szint adatsorai (Anon. 2000).

A  faállomány  méretbeli  meghatározásának  másik  megközelítése  kizárólag  magassági 

értékekkel dolgozik. A hazánkban lebonyolított TERMERD-projekt (Bartha és mtsai. 2005), illetve 

ez alapján a javasolt Natura 2000 extenzív és intenzív monitoring (Molnár és mtsai. 2008) szerint a 

faállományt az  5  m  feletti  magasságot  elért  faegyedek  alkotják (e  megközelítések  hibája 

ugyanakkor,  hogy a  fatermetű  fásszárúak 2-5 m közötti  magasságú egyedeit  sem a faállomány 

önálló szintjeként, sem az újulat részeként nem veszi figyelembe). A NBmR-protokoll a 2 m feletti  

frakciót tekinti faállományhoz („lombkorona-szinthez”) tartozónak (Török és Standovár 2010).

2. ábra.  Az állományszintek TERMERD-projekt  során alkalmazott  elhatárolása  (Bartha és 
mtsai. 2005)

A hazai erdőtervezési gyakorlat és az Országos Erdőállomány Adattár adatrögzítési gyakorlata 

a  faállomány  fogalmát  sajátos  megközelítésben  nem  méretbeli  értékekhez  köti,  hanem  a  már 

befejezett erdősítés stádiumot elért (változó magasságú, de általában 1,5 m feletti) állományokra 

vagy állományrészekre alkalmazza (Anon. 2004a).

A faállomány  méretbeli  definiálása  mellett  további,  tisztázandó  kérdés,  hogy a  faállomány 

(mint  az  erdőállapot-leírás  alapjául  szolgáló  változók  vonatkoztatási  alapja)  milyen  egészségi 

állapotú  és  milyen helyzetű törzseket  foglal(hat)  magába.  Az erdőleltározási  gyakorlat  szerint  a 
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koronatörött, törzstörött (de zöld lombozattal még rendelkező), megdőlt, ferdén álló, vagy éppen 

fekvő (gyökértányérral  kifordult)  élő fa a  terepi felvételezés szempontjából  a faállomány része, 

ugyanakkor  az  álló  holtfák  és  facsonkok  külön  kezelendők  (Tomppo  és  mtsai.  2010). 

Változócsoport szinten a TERMERD-projekt  (Bartha és mtsai.  2005) és az ER-program az álló 

holtfát is ide helyezi, illetve az ER-program az 5 cm feletti átmérőt elérő cserjéket (!) is itt tárgyalja 

(Horváth 2012). A hazai erdőtervezési gyakorlat és az Országos Erdőállomány Adattár adatrögzítési 

gyakorlata a holtfát egyáltalán nem veszi fel (csak élőfakészletet leltároz), a cserjéket pedig külön 

kezeli (Anon. 2004a).

A faállomány vizsgálatának térléptéke általában a famagasság-léptékkel  egybevethető.  Az 

erdőleltározások során a mintavétel általában 200-500 m² területű mintakörön belül zajlik (Tomppo 

és  mtsai.  2010).  A mintavételezés  térléptéke  itt  általában törzsméret-függő,  vagyis a  különböző 

vastagsági csoporthoz tartozó törzseket más-más mintakör-mérettel veszik fel (pl. Svájcban 12-36 

cm átmérő esetén 7,98 m sugarú körben, 36 cm átmérő felett 12,62 m sugarú körben). A 12,62 m 

sugarú  mintakört  több országban (pl.  Románia,  Szlovákia)  alkalmazzák,  de  ezzel  a  mintavételi 

egység mérettel dolgoztak a „Uholka-Schyrokyj Luh” erdőrezervátum felvételénél (Commarmot és 

mtsai. 2010) és a hazai EEM-monitoring terepi munkáinál (NÉBIH 2012) is!

Több  országban  (pl.  Finnország;  Tomppo  és  Tuomainen  2010)  dolgoznak  szögszámláló 

mintavétellel: ez a megoldás nem fix, hanem törzsátmérőtől függően változó sugarú körben rögzíti a  

törzseket és azok adatait. A fix sugarú kör és a szögszámláló mintavételezés kombinációjára is van 

példa:  az  ER-program faállomány-szerkezeti  (FAÁSZ) modulja  például  ezzel  a  megközelítéssel 

dolgozik (Horváth 2012).

A hazai  erdőtervezési  gyakorlatban sokféle  mintavételezési  módszer  közül  lehet  választani. 

Leggyakrabban szögszámláló mintavételezés zajlik, de fix sugarú körrel, változó sugarú (x db fa 

felvételét biztosító) körrel, sávos-mintavétellel (4-10 m széles sávokkal) és indokolt esetben teljes 

(törzsenkénti)  felméréssel  is  dolgozhatnak  az  erdőtervezők  (Anon.  2004a).  A  klasszikus 

növénycönológia  erdőknél  20x20  m-es  kvadrátot  alkalmaz,  az  NBmR-protokoll  30x30  m-es 

mintaterületet ír elő (Török és Standovár 2010), a TERMERD-protokoll (Bartha és mtsai. 2005) és 

a javasolt Natura 2000 extenzív monitoring (Molnár és mtsai. 2008) pedig egy famagasság sugarú 

(cca. 300-2500 m² területű) mintakörrel dolgozik. Az erdőleltározásnál alkalmazott mintaköröknél 

ez  utóbbiak  lényegesen nagyobb mintaterületet  jelentenek,  de meg kell  említeni,  hogy mindkét 

esetben szembecslés útján történő adatfelvételre kerül csak sor.
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Összegzés:  A  faállomány  definiálásánál  (a  fafajokkal  történő  meghatározáson  túl)  a  

minimális átmérő, vagy minimális magasság küszöbérték használható. Az áttekintett módszerek a  

minimális átmérőt csak ott használják, ahol tételes törzsátmérő-mérésre is sor kerül. A becslési  

eljárásokat alkalmazó megközelítések inkább a minimális magassággal dolgoznak. A minimális  

átmérő  alkalmazása esetén  a  nemzetközi  gyakorlatban  használt  5-7  cm-es  határértékig  lehet  

lemenni,  míg  a  magasság  esetében  (az  újulat  TERMERD-projekt  szerinti  definícióját  és  a  

vadhatás-becslés problémáját is figyelembe véve) 2,0-2,5 m-es határérték meghatározása lehet  

reális.  Az  erdőleltározási  gyakorlatot  követve  a  faállomány  részének  célszerű  tekinteni  a  

koronatörött, törzstörött (de zöld lombozattal még rendelkező), megdőlt, ferdén álló, vagy éppen  

fekvő (gyökértányérral kifordult) élő fákat, ugyanakkor az álló holtfákat és facsonkokat külön  

változócsoportban kell  kezelni.  A faállomány-összetétel  és -szerkezet leírásához 500  m²-t  (R = 

12,62 m) közelítő méretű mintaterület alkalmazása tekinthető általánosnak.

4.1.2 Faállomány-összetétel

A faállomány-összetétel közvetett  vagy közvetlen módon való rögzítése az erdőállapot-leíró 

rendszerek elemi, elmaradhatatlan része. Jelentősége abban áll, hogy az erdőállomány összképét az 

egyes fafajok tulajdonságain (pl. méret, növekedési forma, korona-szerkezet, megújuló-képesség, 

dinamika,  társult  szervezetek)  keresztül  alapvetően  meghatározza,  így  az  erdőállapot-leíró 

rendszerek működtetése e változó felvétele nélkül elképzelhetetlen. A faállomány-összetételt mint 

alapstatisztikát valamennyi nemzeti és nemzetközi projekt vizsgálja, elemzi. Mindezek alapján az 

Országos Erdőállomány Adattárból nyerhető (az erdőrészletre, mint nyilvántartási egységre nézve) 

átlagos és viszonylag durva adatsorok pontosítására, illetve egy finomabb térbeli felbontású és a 

kompozíciós  jellemzőket  finomabb  skálán  (is)  megjelenítő  felmérésre  egy Natura  2000 célokat 

szolgáló erdőállapot-felmérés során feltétlenül szükség van.

A faállomány-összetétel  felvétele magában kell,  hogy foglalja  a felvételezett  mintaterületen 

és/vagy  annak  környezetében  előforduló  fafajok  taxonómiai  azonosítását,  továbbá  az  egyes 

fafajok tömegességi viszonyainak rögzítését. A mintaterületek faállomány-összetételének felvétele 

a fafajokra vonatkozóan minden esetben teljes körű.

Az áttekintett leíró rendszereknél a fafajok megnevezésének módjára vonatkozóan sok esetben 

nincs  konkrét  információnk,  az  viszont  kijelenthető,  hogy  a  fafajok  leírásához  előszeretettel 

alkalmaznak  kódjegyzékeket.  Az  erdőleltározási  munkák  (pl.  Németország,  Svájc)  vagy  egyes 

projektek (pl.  az „Uholka-Schyrokyj Luh” erdőrezervátum állapotfelvétele) protokolljai egyaránt 
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kódolt  (főként  számkóddal  ellátott)  fafajlistákkal  dolgoznak,  s  emellett  esetenként  kitérnek  a 

kritikus, nehezebben azonosítható taxonok kérdésére is. Németország erdőleltár-protokollja (Polley 

2011) pl.  több  fajpár  vagy  fajcsoport  esetében  (kocsányos  és  kocsánytalan  tölgy;  bibircses  és 

molyhos nyír, továbbá utóbbi alfajai; fekete nyár, nemesnyárak, fehér nyár, szürke nyár, rezgő nyár) 

külön is tartalmazza a megkülönböztető bélyegeket.

A fafajkódok használata hazánkban is általánosan elterjedt, a terepi erdőtervezés, az Országos 

Erdőállomány Adattár feltöltése és az erdészeti monitoring-programok során egységesen ugyanazt a 

fafaj-kódjegyzéket használja (Anon. 2004a; Kolozs 2009). Valójában két külön kódjegyzék ismert: 

az egyiket (jogszabályi közegben) a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, 

a  másik  a  NÉBIH  Erdészeti  Igazgatósága  által  rendszeresített  (erdőtervezők  által  is  használt) 

kódjegyzék. Utóbbi kódjegyzék a jogszabályban foglalt listánál jóval részletesebb, az itt szereplő 

plusz  fafaj-kategóriákat  azonban  helyszíni  faállomány-leírásnál  nem  használják,  azokat  csak 

helyszíni termőhely-leírásnál (!) alkalmazzák.

A  fafajok tömegességi  viszonyainak közvetett  felvétele  törzsenkénti  adatrögzítésen alapul, 

melynek  alapján  utólagosan  származtatják  a  %-ban  kifejezett  tömegességi  arányokat.  Ez  a 

megközelítés minden esetben mintaterületeken végzett mérésen, illetve tételes számoláson nyugszik 

és általánosan alkalmazott  mind a nemzetközi erdőleltározási  (Tomppo és mtsai.  2010),  mind a 

hazai  erdőtervezési  gyakorlatban  (Anon.  2004a) illetve  az  EMMRE  alatt  indított  monitoring-

programokban (EVH I. szint, FNM, EEM) (Kolozs 2009) és a hazai ER-programban is  (Horváth 

2012). A törzsenkénti adatrögzítés a fafaj megállapítása mellett legtöbbször átmérő (és esetenként 

magasság) méréssel is együtt jár, az egyes fafajok kizárólag törzsszám szerinti dokumentálása csak 

a  szögszámláló  mintavételnél  (s  egyfajta  kakukktojásként  a  javasolt  Natura  2000  extenzív 

monitoring esetében) jelentkezik.
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3. ábra. A törzsenkénti felvétel rendszere az EVH I. szint mintapontjaiban (Kolozs 2009)

3 m

12,
61

6 m

7 m

Sugár (m) Terület m² mért átmérő (cm)

1. kör 3 28,3 Ø > 7 cm

2. kör 7 154 Ø > 12 cm

3. kör 12,616 500 Ø > 20 cm

4. ábra. A törzsenkénti felvétel rendszere az EEM mintapontjaiban (NÉBIH 2012)

A tömegességi viszonyok közvetlen megállapítása az áttekintett projektek esetében mindenhol 

becsléssel, az egyes fafajok jelenléti arányának szakértői megállapításával történik. Ezt a megoldást 

alkalmazza egy famagasság sugarú mintaterületein a TERMERD-projekt  (Bartha és mtsai. 2005), 

30×30  m-es  mintáiban  az  NBmR  (Török  és  Standovár  2010) és  20x20  m-es  kvadrátokban  a 

klasszikus növénycönológiai felmérés módszertana, s fiatal (befejezett erdősítés vagy sűrűség korú, 

körlapméréssel még nem felvehető) faállományoknál erdőrészlet szintre vonatkoztatva használja ezt 
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a  megközelítést  a  hazai  erdőtervezési  gyakorlat  is  (Anon.  2004a).  A tömegességi  viszonyok 

szembecslés  útján  történő  megállapítása  a  felsorolt  esetekben  általában  5-10%-os  pontossággal 

történik, de a cönológiai felvételezéseknél ordinális skála (ún. A-D skála: +=1% � , 1=1-5%, 2=5-

25%, 3=25-50%, 4=50-75%, 5=75-100%) alkalmazására is van példa (Braun-Blanquet 1951).

A fafajok  tömegességi  viszonyainak  (a  faállomány  összetételének)  leképezésére  kialakult 

fogalom, illetve változó az  elegyarány (Anon. 2004a),  mely klasszikus értelmezésben az egyes 

fafajok koronavetület-arányait rögzítő terület-viszonyszám. Mivel a koronavetület-arányok méréssel 

történő megállapítása rendkívül időigényes és bonyolult eljárás, ezt a megközelítést általában csak 

szembecslés esetén alkalmazzák (lásd a fentebb említett, közvetlen tömegességi adatokat szolgáltató  

projekteket).  A terület-viszonyszám  helyettesítésére  (közelítésére)  a  mérésen  alapuló  közvetett 

módszereknél többféle számítási megoldás alakult ki. Az egyes fafajok törzsszám, körlapösszeg és  

fatérfogat  szerinti  arányszámai az  elegyarány  terület-viszonyszám  szerinti  értelmezését  a 

fatérfogat-viszonyszám  szerinti  kalkuláció  irányába  viszik  el.  Az  alkalmazott  definíció  közlése 

mellett  közülük természetesen bármelyik megoldás alkalmas a fafaj-összetétel  leírására,  de csak 

akkor, ha rendelkezésre állnak a törzsszám-, átmérő- és fatérfogat-adatok (utóbbiak számításához 

magassági adatokra is szükség van).

Összegzés:  A  faállomány-összetétel  leírása  az  áttekintett  módszerek  esetében  (a  felvett  

mintaterületekre,  az  előforduló  fafajok  vonatkozásában)  mindig  teljes  körű.  A  fafajok  

dokumentálására  kódjegyzék  használata  célszerű,  az  egyes  fafajok  tömegességi  viszonyainak  

megállapítása  pedig  méréssel  (törzsenkénti  felmérés,  szögszámláló  mintavétel)  és  utólagos  

kalkulációval, vagy szembecslés útján lehetséges. A mért adatokból kapott tömegességi mutatók  

pontosnak mondható %-os arányszámok, míg a becslés útján nyert adatok részben pontatlanok is  

lehetnek  (rögzítésük  a  becslés  pontosságától/pontatlanságától  függetlenül  is  csak  5-10%-os 

ugrásokkal  történik).  Becslés  esetén  –  amennyiben  nem  szükséges  a  minél  pontosabb  és  

részletesebb  arány-feltárás,  s  a  fafajok  tömegességi  viszonyainak  durvább  felbontású  

dokumentálása is elegendő – progresszív beosztású ordinális skála is alkalmazható.

4.2.3 Faállomány-szerkezet

A faállomány-szerkezet dokumentálása az erdőállapot-elíró rendszerek részletesen nem mindig 

megjelenő,  de esetenként  aprólékosan kidolgozott  része.  Ahol foglalkoznak a felvételével,  ott  a 

faállomány  szerkezeti  jellemzőinek  leképezése  általában  a  vertikális  tagoltság  és  horizontális 
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változatosság leírásával történik.

A faállományok vertikális tagoltságát (szintezettségét) közvetett és közvetlen megoldásokkal 

írják le. A közvetett megoldások – csakúgy mint a faállomány-összetételnél – a mintaterületeken 

végzett  törzsenkénti  adatrögzítésből  származtat(hat)ják  a  szintezettségre  vonatkozó  adatokat.  A 

törzsenkénti  felvételeknek  ugyanis  rendszeres  eleme  a  törzsek  magassági  és/vagy  szociális  

helyzetének,  továbbá  koronaépségének  (lásd:  koronatörés)  feljegyzése.  A  faegyed-szintű 

besoroláshoz több helyütt  (lásd  pl.  Svájc,  Szlovákia  erdőleltár-módszertanát)  az  állomány felső 

magassága harmadolásával kialakított 3 szintet használják (felső lombkoronaszint: 2/3-3/3, középső 

lombkoronaszint:  1/3-2/3,  alsó  lombkoronaszint:  1/3  magasság  alatt)  (Keller  2005),  de  ezt  a 

megoldást  alkalmazták  az  „Uholka-Schyrokyj  Luh”  erdőrezervátum  állapotfelvételénél  is 

(Commarmot és mtsai. 2010). További, hazánkban is megjelenő megoldás (lásd: FNM/EEM, ER 

faállomány-szerkezeti modul: FAÁSZ) a Kraft-féle osztályozás, mely magassági (szociális) helyzet 

alapján  összesen  négy  kategóriába  (kimagasló,  uralkodó,  közbeszorult,  alászorult)  sorolja  a 

törzseket, illetve koronákat (Horváth 2012; NÉBIH 2012).

5. ábra.  A törzsek/koronák magassági  helyzetének besorolása az „Uholka-Schyrokyj Luh” 
erdőrezervátum állapotfelvételénél (Commarmot és mtsai. 2010)

A  közvetlen  megoldások részben  kiegészítik  az  indirekt  felvételezést,  részben  önállóan  is 

megjelenhetnek,  de  lényegük  mindenhol  a  szintezettség  állománykép  alapján  történő,  vizuális 

elkülönítése és leírása. Az erdőleltár-protokollok közül Svájcban  (Keller 2005) és Finnországban 

(Tomppo  és  mtsai.  2011) például  az  egyszintes-kétszintes-többszintes felosztást  alkalmazzák, 

Németországban  viszont  már  egy  6  kategóriából  álló  (az  egyszintes  állománytól  a  szálalóerdő 

összefolyó szintjeiig terjedő) skála szolgálja a terepi állapot leképezését  (Polley 2011). Ez a fajta 

megközelítés a hazai programoknál is megjelenik, így a TERMERD-projektnél  (Bartha és mtsai. 
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2005) és  a  javasolt  extenzív  Natura  2000  monitoringnál  (Molnár  és  mtsai.  2008) szintén  az 

egyszintes-kétszintes-többszintes  skála,  az  FNM/EEM  protokolljában  (NÉBIH  2012) pedig  az 

egyszintes-kétszintes-szálalószerkezet skála alkalmazására van példa. Emellett megemlítendő, hogy 

a  hazai  erdőtervezési  gyakorlat  és  a  részletesebb  cönológiai  felvételezések  módszere  két 

faállományszintet  (felső  és  alsó  szint)  különböztet  meg,  illetve  kiemelendő  még,  hogy  a 

TERMERD-protokollban a lombkoronaszint és cserjeszint összefolyó jellege is vizsgálat (helyszíni 

szakértői becslés) alapjául szolgál (Bartha és mtsai. 2005).

A szintek elkülönülésének megítélése természetesen felveti az önálló szint meghatározásának 

kérdését. Erre a kérdésre főleg a hazai módszertani leírások térnek ki, így például a TERMERD-

projekt  és  a  javasolt  extenzív  Natura  2000  monitoring  egyaránt  a  hasonló  korona  súlypont-

magasságot mutató min. 5% borítást adó fákkal definiálja az önálló szintet (Bartha és mtsai. 2005; 

Molnár  és  mtsai.  2008),  s  esetükben  külön  szintként  kell  értelmezni  a  felszakadozott,  nem 

összefüggő szinteket is. A hazai erdőtervezési gyakorlat útmutatója  (Anon. 2004a) ezzel szemben 

szigorúbb megkötéseket tesz, hiszen előírja, hogy alsó szint leírása csak a felső szinthez viszonyított  

30%-os famagasság-különbség és minimum 25%-os fedettség esetén lehetséges.

A faállomány horizontális változatosságának (mintázatának) leírása főként a záródásviszonyok 

rögzítésére, a lékek és a lombkoronaszint strukturális értelemben vett homogenitását megtörő idős, 

nagy koronájú  fák (hagyásfák,  böhöncök)  jelenlétének leírására  koncentrál.  A  lombkoronaszint  

össz-záródásának  becslése általánosan  felvételre  kerülő  adat  (lásd:  erdőleltárak,  TERMERD, 

javasolt extenzív és intenzív Natura 2000 monitoring, ER faállomány-szerkezeti felmérés: FAÁSZ, 

NBmR). Emellett léteznek olyan protokollok, ahol a szintenkénti záródás/borítás felvételére is sor 

kerül  (pl.  ER faállomány-szerkezeti  felmérés:  FAÁSZ, „Uholka-Schyrokyj Luh” erdőrezervátum 

állapotfelvétele) és vannak olyan megoldások is, ahol kizárólag a szintenkénti záródás/borítás adatát 

rögzítik (pl. Ausztria és az USA erdőleltározási gyakorlata, hazai erdőtervezési gyakorlat, klasszikus 

cönológia). A faállomány záródását rendszerint 5-10%-os pontossággal becsülik, de a minősítéshez 

Ausztria  és  az  USA erdőleltáránál  (Hauk és  Schadauer  2009;  Anon.  2011b) ordinális  skálát  is 

használnak, Szlovénia erdőleltár-módszerénél  (Kušar és Simončič 2010) pedig a záródás szöveges 

értékelését (sűrű, normál, hiányos, foltokban hézagos, fragmentált) alkalmazzák.

Mivel az állapotleíró rendszerek zöme pontonkénti vagy mintaterületes felvétellel dolgozik, a 

záródás térbeli változatossága alig jelenik meg a terepi adatlapok felveendő attribútumai között. A 

poligon-alapú rendszerek közül itt üdítő kivétel a hazai TERMERD-projekt módszertana, melynél 
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több kérdés is feszegeti a záródáshiány térbeli mintázatát  (Bartha és mtsai. 2005). Az adatlap itt 

egyrészt  rákérdez  a  záródás  minimális  és  maximális  értékére,  továbbá  vizsgálja  az  50% alatti 

záródású foltok és a 100 m²-nél nagyobb hézagok, tisztások jelenlétét és területi arányát (20% alatt 

vagy felett).  Emellett  napirendre  kerül  az  állományok záródás  szerinti  mozaikossága  is,  melyet 

három kategóriával (nagyszámú, eltérő záródású állományfolt/néhány nagyobb kiterjedésű, eltérő 

záródású folt/azonos záródásértékek az erdőrészlet területén) lehet leírni.

A lékesség kérdésével nemzetközi viszonylatban külön (igaz, meglehetősen részletesen) csak 

Svájc és Ausztria erdőleltár módszertana foglalkozik (Keller 2005; Hauk és Schadauer 2009). Míg 

előbbi  országban csak  a  léktípust  rögzítik  (8  kategóriával),  addig Ausztriában rendkívül  alapos 

definíciót  és  leírást  adnak  (lékméret,  tájoltság,  szomszédos  állományok  magassága, 

cserjeborítottság,  növényzet,  használat,  relief,  talaj,  tuskó,  gyökértányér stb.).  Az  „Uholka-

Schyrokyj  Luh”  erdőrezervátum állapotfelvételénél  (Commarmot  és  mtsai.  2010) az  előforduló 

lékek (definíció: min. 5 m átmérőjű hiány, alatta a felső magasság 1/3-nál kisebb újulat) leírására 6 

méretkategóriát  alkalmaznak  (20-50,  51-200,  201-500,  501-1000,  1001-5000,  5001-  m²). 

Hazánkban az ER faállomány-szerkezeti modulja (FAÁSZ) érinti a lékkérdés leírását, itt legalább 

egy uralkodó korona hiánya szükséges a lék azonosításához, s összesen 3 kategória szolgál a méret 

rögzítésére (1 fakoronányi lék, 2-3 fakoronányi lék, 4 vagy több fakoronányi lék) (Horváth 2012).

A  lékesség  témaköréhez  tartozó  megoldás  az  „Uholka-Schyrokyj  Luh”  erdőrezervátum 

állapotfelvételénél  (Commarmot  és  mtsai.  2010) alkalmazott  „állománysűrűség”.  Ez 

tulajdonképpen  finom  térléptékben  kísérli  meg  leírni  a  záródás-mintázatot,  vagy  inkább  a 

záródáshiány-mintázatot. Eredeti szándék szerint maga a változó egyébként a lombkoronák közötti 

versengésre, kapcsolatra kíván utalni, s csak a felső szintre vonatkozik (ha annak záródása eléri a 

20%-ot). Alkalmazott értékei: zárt, lékes, megbontott-felbomlott (a besorolást ábraanyag segíti).

      

6. ábra. Az „állománysűrűség” leírásához használt segédábrák a az „Uholka-Schyrokyj Luh” 
erdőrezervátum állapotfelvételénél (Commarmot és mtsai. 2010): zárt, lékes, felbomlott
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Végül  a  horizontális  változatosság  utolsó  elemeként,  az  idős,  nagyméretű  fák jelenléte 

említendő. Az idős fák darabszámát a hazai programok közül a TERMERD (Bartha és mtsai. 2005) 

a javasolt extenzív Natura 2000 monitoring (Molnár és mtsai. 2008) is tartalmazza, s előbbi a fák 

mintázatára  (egyenletes,  szórványos,  kisfoltos,  nagyfoltos)  is  szolgáltat  adatot.  Emellett  a  hazai 

erdőtervezés  erdőrészlet-leírási  gyakorlata  is  elkülöníti  (külön fafajsorban vezeti)  a  hagyásfákat 

(Anon. 2004a).

Összegzés: A faállomány-szerkezet leírására alkalmazott megoldások meglehetősen sokfélék  

és  sokrétűek.  A vertikális  tagoltság (szintezettség)  leírása  közvetlenül  szakértői  becslés/döntés  

alapján  vagy  mintaterületes  felvételezések  és  a  felvett  törzsek  magassági/szociális  helyzete  

alapján közvetett megoldásokkal lehetséges. A horizontális változatosság leírásának stabil eleme  

a  faállomány  összborításának  (záródásának)  %-os  értékként  való  felvétele,  melyet  egyes  

esetekben  a  szintenkénti  borítás  %-os  becslése,  a  lékesség  felvétele  (lékek  jelenlétének,  

méretének, eloszlásának rögzítése) és az idős, méretes fák jelenlétének (számának, mintázatának)  

dokumentálása egészíthet ki. A csak terepi becslésekkel dolgozó protokollok közül a faállomány-

szerkezet leírására a legtöbb ötlet, illetve megfontolható megközelítés a TERMERD-protokollban  

olvasható.
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4.2 Az újulat

4.2.1 Az újulat definíciója és mintavételi léptéke

Az újulat jelenlétének,  az erdőállományok regenerációjának vizsgálata az erdőállapot-leíró  

rendszerek rendszeres, szinte elmaradhatatlan eleme, bár vannak olyan hazai programok (NBmR, 

javasolt Natura 2000 intenzív monitoring), ahol az újulat felvétele csak az erdők cserjeszintjéhez és 

gyepszintjéhez csatoltan (integráltan) jelenik meg.

Az  újulat-összetétel  és  -szerkezet  leírásához  alapvető  előfeltétel  az  újulat  méretbeli  (a  

faállomány  meghatározásával  harmonizáló,  komplementer  jellegű)  definiálása.  Az  elhatárolás 

alapjául e helyütt is magassági- és átmérő-kritériumok szolgálhatnak, s az áttekintett rendszerekben 

számos  megoldás,  illetve  megközelítés  előfordul  (lásd  még  a  faállomány  definíciók  kapcsán 

írottakat is). Lényeges, hogy az elhatárolásnak egyértelműnek kell lennie, s olyan hiátus, mint a 

TERMERD-protokoll esetében adódott (a 2 és 5 m közötti magasságú fiatal fák protokoll szerint 

sem az újulatba sem az önálló állományszintekbe nem számítandók be) nem engedhető meg (Bartha 

és mtsai. 2005).

Az erdőleltározási munkák során a fiatal (az újulat mérettartományának megfelelő) frakciók 

leírására általában a „kis fák” definiálásával kerül sor. E kategória rögzítésére minimális értékként 

általában  10  cm-es  magasságot,  maximális  értékként  5-12  cm  átmérőt  határoznak  meg (a 

határértékekről a faállomány leírásánál olvasható részletesebb áttekintés). A „kis fák” kategóriáját 

egyes országokban még megbontják (például  Romániában 50 cm magasságnál,  Ausztriában 130 

cm-es magasságnál, Svédországban 4 cm átmérőnél), s a fiatalabb frakcióra bizonyos méréseket 

már nem végeznek el  (Hauk és Schadauer 2009; Tomppo és mtsai. 2010). A határértékek kapcsán 

megemlítendő,  hogy  az  inkább  állapotfelvétel  vagy  monitoring  célzatú  kutatásoknál  az  újulat, 

illetve a „kis fák” felső mérethatára (átmérője) rendszerint alacsonyabb, így például az „Uholka-

Schyrokyj Luh” erdőrezervátum felvételénél 5,9 cm (Commarmot és mtsai. 2010) a magyarországi 

Egyesített Erdészeti Monitoring (EEM) esetében 6,9 cm (NÉBIH 2012).

Az újulat-meghatározás másik megközelítése  kizárólag magassági értékekkel  operál.  Erre  a 

megoldásra csak a hazánkban lebonyolított TERMERD-projekt említhető (Bartha és mtsai. 2005), 

illetve a javasolt Natura 2000 extenzív monitoring  (Molnár és mtsai. 2008) ugyanezt a definíciót 

vette  át.  A  TERMERD-program  az  újulat  magassági  definíciójaként  a  0-200  cm  közötti  
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mérettartományt rögzíti, mely érték egyébként többé-kevésbé megfelel az önálló állományszintnek 

(talán) még nem minősülő fiatal  frakció magassági tartományának. Hozzávetőlegesen egybeesik 

továbbá  a  nagyvad  (elsősorban  gímszarvas)  által  rágással  veszélyeztetett  és  károsított 

mérettartománnyal is, bár ebben a megközelítésben talán a 250 cm-es határérték megfelelőbb lehet.

Teljesen rendhagyó és követésre egyáltalán nem ajánlható megoldást tartalmaz az Országos 

Erdőrezervátum Program újulati- és cserjeszint-felvételre (ÚJCS) kidolgozott protokollja (Horváth 

2008). Az újulatot itt (a COST E4 projekt nyomán) magassági értelemben definiálják, ugyanakkor 

mérettartománya 50-130 cm között (!?) mozog. Vagyis az 50 cm alatti (gyepszint részeként leírásra 

kerülő)  magoncok ebben a megközelítésben nem minősülnek újulatnak,  illetve a  130 cm feletti 

fiatal  fák  sem.  Meghökkentő  továbbá,  hogy  az  újulati  szintet  az  ER-program  az  állományok 

vertikális  felosztása  során nem a gyep-  és  cserjeszinttel  átfedő szintként,  hanem komplementer 

(kiegészítő) szintként értelmezi.  A felmerülő kérdések és kétségek alapján elmondható, hogy az 

újulat ilyen módon való értelmezését (és felmérését) az erdőállapot-leíró rendszerek alkalmazása 

során semmiképpen nem tartjuk követendőnek.

A hazai erdőtervezési gyakorlat és az Országos Erdőállomány Adattár adatrögzítési gyakorlata 

az újulat fogalmát erdőleírási aspektusban nem használja, helyette felújítási szintről beszél (Anon. 

2004a). A felújítási szint ugyanakkor nem méretbeli kritériumokhoz kötött, hanem a folyamatban 

levő erdősítések (ideértve az állomány alatti újulatot) leírására szolgál. Vagyis az újulati  frakció 

rögzítésére csak az adminisztratív  úton (is) megindított erdőfelújítást követően kerül sor, majd a 

felújítási szintben való nyilvántartása egészen a befejezett erdősítés stádiumig (változó méretbeli  

értékig, de általában 1,5-3,0 m-es magasságig) tart.

Az újulatot általában a faállomány vizsgálatához használt  mintavételi  egységeknél kisebb  

területen  ésszerű  vizsgálni.  Az  újulat  egy  famagasság  sugarú  körben  (500-2500  m²-en)  való 

vizsgálata csak a TERMERD-projektnél fordul elő  (Bartha és mtsai. 2005), s még az egyébként 

erdőrészlet-szintű adatokat produkáló erdőtervezési gyakorlat  (Anon. 2004a) is kisebb (helyszíni 

szakértői döntés alapján felvett) mintaterületek alapján írja le a felújulási szintet (benne az újulatot), 

illetve  a  javasolt  Natura  2000 extenzív  monitoring  (Molnár  és  mtsai.  2008) is  a  0,5-3,0  ha-os 

mintaterületeken belül kiválasztott részmintákkal dolgozik.

Az erdőleltáraknál általánosan alkalmazott megoldás szerint az újulat felmérését a mintavételi 

kör  középpontjából  „kitolt”,  1-2(3)  m sugarú szubplot(ok) területén  végzik  (Tomppo és  mtsai. 

2010). A méretesebb (általában 50 cm feletti) újulat felvétele nagyobb sugarú körben, a fiatalabb (1-
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5  éves)  újulat  felmérése  kisebb  sugarú  körben  történik.  A  különböző  monitoringok  és 

állapotfelmérések  hasonló  méretű  mintákkal  dolgoznak:  a  VÉV felmérései  2x2 vagy  5x5 m-es 

kvadrátokban történtek  (Kolozs 2009), az EEM 3 (esetleg 2 vagy 1) m sugarú mintakört használ 

(NÉBIH 2012), és az „Uholka-Schyrokyj Luh” erdőrezervátum felvételénél is a mintavételi pontból 

„kitolt”  kisebb,  az  újulat  magassági  osztályaitól  függően  változó  sugarú  (R=1,26-2,52  m) 

koncentrikus  mintaköröket  használtak  (Commarmot  és  mtsai.  2010).  Az  ER-program  esetében 

(ÚJCS) a mintavételi pont körül (fő- és mellékégtájak szerint kitűzött) 8 db (egyenként 4-4 m²-es) 

mintakörben történik az újulat felmérése (Horváth 2008).

Összegzés: Az újulat definíciós problémáinak rendezését meghatározhatja az a tény, hogy a  

nagyobb időigényű mérésekre rendelkezésre áll-e megfelelő idő és kapacitás, vagy idő híján az  

adatfelvételezés  elsősorban  helyszíni  szakértői  becslésekre  szorítkozhat.  Az  esetleges  hibák  

minimalizálása  érdekében  a  szakértői  becslések  alkalmazása  esetén  az  újulatnak  inkább  

magassági definíciót érdemes adni, s azt vagy a TERMERD-projekt által is használt határértékek  

között  (0-200  cm)  vagy  a  vadhatás-becslés  problémájához  is  igazodva  némileg  nagyobb  

tartományban  (0-250  cm)  lehet  megadni.  Az  újulat-összetétel  és  -szerkezet  felméréséhez  a  

faállomány  felmérésénél  alkalmazott  mintaterületnél  kisebb,  könnyen áttekinthető  mintavételi  

egység  alkalmazása  tűnik  racionális  megoldásnak.  Az  újulat  magassági  osztálya  szerint  a  

mintaterületek mérete differenciálható.

4.2.2 Újulat-összetétel

Szinte minden erdőállapot-leíró rendszer vizsgálja az újulat-összetételt, mely mutató magába 

foglalja a kijelölt mintaterületen előforduló (újulati mérettartományba sorolt egyedekkel jelen levő) 

fafajok taxonómiai azonosítását és az egyes fafajok/taxonok tömegességi viszonyainak rögzítését. 

Az  újulati  frakcióban  előforduló  fafajok  adatainak  rögzítésére  vonatkozóan  (lásd: 

kódjegyzékek)  a  faállomány-összetételnél  elmondottak  érvényesek.  A  tömegességi  viszonyok 

megállapítása önállóan, vagy más változókkal kombinálva történik.

Az erdőleltáraknál általánosan elterjedt megoldás a tömegességi viszonyok egyedszám-alapú 

felvétele. Ennek során a kijelölt mintaterületen az újulati frakcióba („kis fák”) sorolt faegyedekhez 

(általában több más változó  mellett)  egyedenként  hozzárendelik a  fafajkódot,  így itt  az újulat-

összetétel  %-os  adatait  a  fafajonkénti  egyedszám adatsorából  lehet  származtatni  (Tomppo  és 

mtsai.  2010).  Az  erdőleltárakkal  azonos  megoldást  alkalmaztak  az  „Uholka-Schyrokyj  Luh” 
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erdőrezervátum felvételénél  (Commarmot  és  mtsai.  2010) a  hazai  EEM monitoringnál  (NÉBIH 

2012) és tulajdonképpen a már  megszűnt VÉV hagyományos módszerénél  is  (utóbbinál  csak a 

célállományt  alkotó  fafajokat  számolják  egyedenként,  a  „mellékfafajok” %-os borítását  pedig  a 

cserjékkel együtt becsülik; vö. Kolozs 2009).

Németország erdőleltározási protokollja  (Polley 2011) a fentiek mellett egy sajátos elemet is 

tartalmaz. A 4 m-es magasságot el nem érő fiatal frakcióra (tehát javarészt az újulatként vagy „kis 

fák”-ként kezelhető faegyedekre) 10 m-es sugarú körben, 10%-os pontossággal becsülve fel kell 

venni az egyes fafajokhoz rendelhető elegyarányt (törzsszám- vagy borítási arányt).

A hazai erdőtervezési gyakorlat  a fiatal  frakciók (folyamatos erdősítések) felújítási szintben 

felvett  elegyarány-viszonyait  csemeteszámlás  alapján (mesterséges  erdősítéseknél)  vagy 

szembecsléssel (természetes újulat) állapítja meg (Anon. 2004a). Mindkét megközelítés törzsszám- 

vagy borítási arányt tükröz, ugyanakkor ez a fajta dokumentálás nem teljes körű, mert a ritkább 

fafajok önálló fafajsorban végül nem jelennek meg. Érdekességképpen megjegyezhető, hogy a már 

megszűnt  VÉV  becsléses  módszertana  (MgSzH  2008) ugyanezt  az  utat  követte:  itt  a  fő-  és 

mellékfafajok törzsszám szerinti elegyarányát 10%-os pontossággal becsülve adták meg.

Az  ER-program  vonatkozó  protokollja  (ÚJCS)  alapján  fafajonkénti  egyedszámlálás  vagy  

egyedszámbecslés történik  (Horváth  2008).  Az  így  felvett  adatokból  –  egyedszámarányosan  – 

származtathatók az újulat összetételére vonatkozó információk.
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Egyes rendszerekben  a tömegességi viszonyok felvétele csak részleges, mivel csak bizonyos 

fajokra/fajcsoportokra  terjed  ki.  A TERMERD-projekt  keretében  például  csak  az  idegenhonos 

fafajok  arányának  feltüntetésére  kerül  sor,  az  előforduló  őshonos  fafajok  köréről  és  azok 

tömegességi  viszonyairól  (a  cserjeszint-újulat  részleges  átfedése  miatt  csak  korlátozottan)  a 

cserjeszint  és  gyepszint  fajlistájából,  az  ott  megadott  tömegességi  mutatók  (ritka,  szórványos, 

gyakori, tömeges) alapján nyerhetők információk (Bartha és mtsai. 2005). Ehhez hasonló értékelési 

lehetőséget ad a javasolt Natura 2000 felmérés is, ahol az extenzív fázisban az inváziós fajok és az 

egyéb idegenhonos fajok arányának feltüntetésére kerül sor, az intenzív fázisban pedig ugyancsak a 

cserjeszinthez (fafaj és borítás) és a gyepszinthez (fafaj és prezencia-abszencia) rendelten találunk 

információt  az újulati  frakcióra vonatkozóan  (Molnár és mtsai.  2008).  Az NBmR fás vegetáció 

monitorozására vonatkozó protokollja (30×30 m-es mintaterületen belül) szintén a cserjeszintben 

(0,5-2,0 m) és a lágyszárú szintben (0,5 m alatt) megjelenő újulat fafajonkénti borításbecslését írja 

elő, de ez az előzőekhez képest más megoldást jelent, mivel a 0-2 m magasság közé eső újulat fafaj 

szerinti megoszlására korrekt adatokkal szolgálhat (Török és Standovár 2010).

Összegzés: Az újulatban megjelenő fafajok leírására a faállomány-összetétel felmérésénél  

már  említett  kódjegyzékek  vehetők  alapul.  Az  egyes  fafajok  tömegességének  megállapítása  

jelentősebb időbeli kapacitásnál tételes számlálással, korlátozottan rendelkezésre álló idő esetén  

viszont  inkább  csak  becsléssel  (borítás-  vagy  egyedszám-arányok  becslésével)  lehetséges.  Az  

arányok  becslése  történhet  %-os  értékekkel  (5  vagy  10%-os  pontossággal)  vagy  valamilyen  

progresszív beosztású ordinális skála segítségével.

4.2.3 Újulat-szerkezet

Az  újulat  mintázatának,  illetve  vertikális  tagoltságának  rögzítése  az  erdőállapot-leíró  

rendszerek gyakori eleme. Ennek lehetséges magyarázata, hogy a szerkezeti változatosságra utaló 

mutatók  közvetve  jelzik  az  újulat  életképességét  és  a  természetes  dinamikai  folyamatok 

érvényesülésének lehetőségeit, mértékét is (vö. pl. nagyvad által okozott rágáskár).

Az  újulat  horizontális  jellemzőit  legegyszerűbben  és  leggyakrabban  az  összborítás  %-os 

adatával (az átlagos borítás 5-10%-os pontosságú becslésével) rögzítik. Ez a változó megjelenik 

egyes  nemzeti  erdőleltáraknál  is,  így  például  Olaszország  (Tomppo  és  mtsai.  2010),  Szlovákia 

(Šmelko és mtsai. 2006) és Németország (Polley 2011) erdőleltározási módszertanában is. A hazai 

programok közül az átlagos összborítást (záródást) dokumentálja az EEM (NÉBIH 2012), az ER-
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program  (Horváth 2012), a TERMERD  (Bartha és mtsai. 2005), a javasolt Natura 2000 extenzív 

monitoring (Molnár és mtsai. 2008), továbbá a cserjeszint és a lágyszárú szint részeként az NBmR 

(Török  és  Standovár  2010),  illetve  az  erdősítések  ún.  E-lapjain  az  erdőtervezési,  illetve 

erdőfelügyeleti  gyakorlat  is  (Anon.  2004a).  A TERMERD-módszertan  az  átlagérték  mellett  az 

erdőrészleten  belül  mutatkozó  „range”  két  végpontját  (mimimum-maximum)  is  rögzíti,  így  az 

adatlap alapján bizonyos mértékig a borításértékek változatossága is nyomon követhető (Bartha és 

mtsai. 2005).

Az újulat térbeli mintázatára az áttekintett programok közül közvetlenül csak a TERMERD ad 

információt.  Itt  az  újulat  foltosságának  leírása  a  következő  kategóriákkal  történt:  egyenletes, 

szórványos,  kisfoltos,  nagyfoltos.  Az  egyes  kategóriák  értelmezése  famagasság-sugarú  körhöz 

kötött.  A  kisfolt  területe  kisebb,  a  nagyfolt  területe  nagyobb  az  egy  fahossznyi  sugarú  kör 

területénél.  Egyenletes  eloszlás  esetén  az  egyedek  denzitása  az  erdőrészlet  teljes  területén  kb. 

azonos, szórványos eloszlás esetén az újulat előfordulása szabálytalan (elszórt egyedek és kisebb 

csoportok).

7.  ábra.  A térbeli  mintázatok  leírásához  használt  ábrák  TERMERD-projektnél  (Bartha  és 
mtsai. 2005)

Az  újulat  vertikális  tagoltságának  elemzése  számos  erdőállapot-leíró  rendszerben  kapott 

kiemelt  figyelmet.  Az  erdőleltározási  módszerek  sok  esetben  kitérnek  az  újulat  magassági  

osztályok szerinti megoszlására, így például Ausztriában 5 magassági osztállyal (10-29 cm, 30-49 

cm, 50-79 cm, 80-129 cm, 130 cm felett,  de max. 4,9 cm átmérőig;  Hauk és Schadauer 2009), 

Németországban 4 magassági  és  átmérő-osztállyal  (50-130 cm,  130 cm felett,  de max.  4,9 cm 

átmérőig, 5-5,9 cm átmérő, 6-6,9 cm átmérő;  Polley 2011) felvétele, Svájcban pedig 3 magassági 

osztállyal (10-39,9 cm, 40-129,9 cm, 130 cm felett, de max. 11,9 cm átmérőig; Keller 2011) írják le 
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az újulatot. A svájci erdőleltárral majdnem teljesen megegyező felosztást használtak az „Uholka-

Schyrokyj Luh” erdőrezervátum felvételénél  (Commarmot és mtsai. 2010), a 3 magassági osztály 

elkülönítése itt így alakult: 10-39,9 cm, 40-129,9 cm, 130 cm felett, de max. 5,9 cm átmérőig. A 

hazai programoknál a vertikális tagozódás vizsgálata tisztán csak az EEM esetében jelenik meg (3 

magassági osztály: 10-49,9 cm, 50-199,9 cm, 200 cm felett, de max. 6,9 cm átmérőig).

A magassági osztályok szerinti adatgyűjtés valamennyi esetben többé-kevésbé azonos, hiszen 

(számolás vagy becslés alapján) valamennyi esetben a fafajonkénti egyedszámot vagy a becsült (pl. 

ordinális skálával becsült) tömegességet adják meg.

A fiatal, 10 cm-nél nem magasabb újulatot (gyakorlatilag az 1-2 éves magoncokat) az újulat  

leírásánál  általában  nem  veszik  figyelembe,  csak  a  többéves  csemetékre  koncentrálnak.  Ettől 

függetlenül  volt  olyan  program,  ahol  ennek  a  legfiatalabb  frakciónak  a  jelenlétét  is  leírták: 

nevezetesen  a  VÉV,  amelynél  a  tárgyévi  bükk,  kocsánytalan  tölgy,  kocsányos  tölgy  és  cser 

magoncok tőszámát fafajonként, 1 m²-es területen rögzítették (Kolozs 2009).

Az újulat eredetének rögzítésével a leíró rendszerek gyakorlatilag nem foglalkoznak. Egyetlen 

kivételként Németország erdőleltára említhető (Polley 2011) ahol a jellemző felújulás-típust vagy 

eredetet 5 olyan kategóriával (természetes újulat, magvetés, ültetés, tuskósarj, nem meghatározható) 

írják le, melyek közvetve az újulat horizontális és vertikális szerkezetére (térbeliség, egyedsűrűség, 

törzsalak stb.) vonatkozóan is adhatnak információkat.

Összegzés:  Az  erdőállapot-leíró  projektek  keretében  az  újulat  átlagos  összborításának  

becslése  általános  jelenség,  ezt  viszont  csak  ritkán  egészíti  ki  a  borításértékek  térbeli  

változatosságára vagy mintázatára vonatkozó adat. Az újulat vertikális tagozódásának rögzítésére  

gyakori megoldás a magassági osztályok alkalmazása. A magassági osztályok skálái rendszerint  

10 cm-től indulnak (a 10 cm alatti, fiatal magoncokat elhanyagolják), s 130 cm-es magasság  

felett  rendszerint  már  mellmagassági  átmérő-értékkel  határoltak.  A  magassági  osztályok  

kialakításánál  érdemes  tehát  (min  3  kategóriával)  elválasztani  (1)  az  1-2  éves,  kisméretű  

magoncokat, (2) a többéves, már növekedésnek indult magoncokat és (3) a jelentősebb méretet  

elért,  „a  vad  szájába  már  belenőtt”  fiatal  fákat  (utóbbi  jelentősége  az  újulat-rágottság  

vizsgálatánál mutatkozhat meg). A magassági osztályok szerinti differenciálódást a tömegességi  

viszonyok fafajonkénti rögzítésével (és esetleg a vadkárosítás mértékének leírásával) kombinálva  

célszerű felvenni!
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4.3 A holtfa felmérésének módszertani áttekintése

A  holtfa  erdei  ökoszisztémákban,  az  erdei  tápanyag-ciklusban,  a  biodiverzitás  és  az 

erdőtermészetesség megőrzésében, növelésében betöltött szerepe napjainkra elfogadott tény, számos  

tanulmányban nevesítik, mint kulcsfaktort és indikátort. Ezt mutatja például az is, hogy a jelenleg 

alkalmazott országos erdőleltárak összevetésével meghatározott, az erdők biológiai sokféleségének 

vizsgálatához használható 17 esszenciális változó közül 3 – a facsonkok, a korhadtsági fok és a 

nagyméretű törzsek – a holtfához kötődik (Winter 2012).

Ez az alfejezet a leggyakrabban használt mintavételi eljárásokat és az alkalmazott definíciókat, 

küszöbértékeket tekinti át.

4.3.1 Általános definíció

A holtfának  jelenleg  sok  definíciója  létezik  párhuzamosan,  amelyek  reflektálnak  bizonyos 

attribútumaikra.  Az  alkalmazott  meghatározások  általában  az  adott  felmérés  céljától  függenek 

(Rondeux  és  Sanchez  2010) Elsőként  az  általános  definícióra  térünk  ki,  majd  az  egyes 

komponensek tárgyalása során pontosítjuk a fogalmakat.

A Forest Resources Assessment 2015 (FAO 2012) általános definíciója szerint a holtfa (dead 

wood,  DW) magába foglal minden fásszárú fajokhoz kötődő nem élő biomasszát, kivéve az avart 

(és annak különböző megjelenési formáit). Ebbe a gyűjtőfogalomba sorolható minden álló és földön 

fekvő  elpusztult  egyed,  az  elhalt  gyökerek,  valamint  tuskók  is,  amelyek  meghaladják  az  adott 

országban használt  minimális  átmérő-értéket.  A COST Action E27 program az élő faegyedeken 

előforduló  elhalt  részeket  külön  kezeli  ettől  a  változótól  (pl.  Rondeux  és  Sanchez  (2010), 

ellentétben Ferris-Kaan és mtsai. (1993) munkájával), mert ezek nehezen kvantifikálható egységek 

(Schuck és mtsai. 2004). Az említett két nemzetközi program 10 cm-es minimum-átmérőt rendel a 

felmérendő  változóhoz,  amely  küszöbérték  némileg  szűkít  a  foltfa  jelentéstartalmán.  Ehhez 

igazodik az EMMRE definíciója is, amely a durva fás hulladék monitoringja során minden 10 cm-

nél vastagabb fekvő holt faanyagot és a tuskót felmér (Kolozs 2009).

4.3.2 Felmérendő komponensek

A  holt  faanyagnak  az  erdei  ökoszisztémákban  számos  különböző  megjelenési  formája 

különíthető  el.  A  holtfa  (mint  gyűjtőfogalom)  egyes  komponenseinek  meghatározása  jelentős 
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változatosságot  mutat  (Woodall  és  mtsai.  2009;  Rondeux  és  Sanchez  2010).  Az  egyes  holtfa-

darabokat általában keletkezésük (elöregedés, bolygatás, kompetíció miatti természetes mortalitás 

vagy  erdészeti  beavatkozás)  és  méretük  alapján  tipizálják.  Ökológiai  szempontból  Harmon  és 

Sexton (1996) szerint  a  méret  mellett  a  pozíció (még álló,  földre  hullt,  már  a  talajban lévő)  a 

legfontosabb szempont. 

Pyle és Brown (1999) a holtfa-darabok elhelyezkedése szempontjából álló (facsonkok, tuskók), 

talajfelszínen lévő (rönkök, leesett ágak, gallyak stb.), valamint felszín alatti (pl. elkorhadt rönkök, 

elpusztult nagy gyökerek) frakciót különböztet meg  (Harmon és Sexton 1996). A fekvő holtfát a 

legtöbb szerző elkülönítve tárgyalja a tuskóktól és az álló holtfától,  facsonkoktól (pl.  Steventon 

1994; Lofroth 1998; Christensen és mtsai. 2005). Ez az elkülönítés ökológiai szempontból indokolt: 

más lebontási folyamatok és élőlénycsoportok köthetők a két  típushoz  (Stokland és mtsai. 2004; 

Merganičová és mtsai. 2012). Az álló és fekvő komponens közötti határt általában az adott törzs 

földfelszínnel bezárt szöge adja meg: amennyiben nagyobb, mint 45°, álló holtfának minősítik (pl. 

Harmon és Sexton 1996; Lofroth 1998; Rondeux és Sanchez 2010). A COST Action E43 program 

ajánlása  szerint  ezzel  szemben  fekvő  holtfa  definíciójaként  elfogadott  két  kritérium:  már  nem 

önfenntartó egyed és a törzs legnagyobb része a talajfelszínnel közvetlenül érintkezik (Rondeux és 

Sanchez  2010).  Jellemző  továbbá a  tuskók elkülönítése  az  álló  holtfán  belül.  Egyes  szerzők  a 

mesterséges eredet alapján különböztetik meg a facsonktól  (Harmon és Sexton 1996), míg mások 

csak magassági korlátot rendelnek hozzá (pl.  Travaglini  és mtsai.  2007),  valamint  Lombardi és 

mtsai. (2008) rendszerében 1,3 m alatti), függetlenül az eredettől.

Merganičová és mtsai. (2012) összefoglaló tanulmánya szerint a vizsgálatok során általában 

négy vagy öt  komponenst  különítenek el,  míg vannak munkák (pl.  Fridman és Walheim 2000; 

Christensen és mtsai. 2005; Vacik és mtsai. 2009), amelyekben csak a fekvő és az álló komponens 

között tesznek különbséget.  A leggyakoribb figyelembe veendő típusok  (Woodall és mtsai. 2009) 

szerint – összhangban az ICP Forests kategóriáival (Travaglini és mtsai. 2007): 

• álló holtfa (standing dead trees),

• fekvő holtfa (lying/downed deadwood vagy dead down trees),

• finom frakció (kisméretű holtfa darabok, fine woody debris), 

• tuskók (stumps), 

• vágástéri hulladék, gallyak (residue piles vagy accumulated cutting debris).
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Természetesen több kategóriarendszer is létezik. Így például  Kirby és mtsai. (1998) lehullott 

darabok, álló holtfa, tuskók, valamint holtfa az élő fán vagy fában típusokat használják, Paletto és 

Tosi (2010) lehullott holt faanyagot, álló holtfát, elpusztult gyökérdarabokat és tuskókat különítenek 

el,  (Schuck  és  mtsai.  2004) négy  kategória  –  álló  holtfa,  facsonk,  tuskó,  fekvő  holtfa  – 

megkülönböztetését  ajánlják.  Az  ER-FAÁSZ  HTV  során  a  „halott,  elszáradt  fa”  négy  típusát 

különböztetik meg, a lábon száradt, álló holtfát, a lábon álló, letöredezett vagy törzstörött facsonkot, 

a földre került, kidőlt, illetve fekvő holtfát és a vágott tuskót (Horváth 2012). A 8. ábrán a holtfa-

komponensek egy lehetséges rendszerezése látható. Az első elágazási pontnak a pozíciót tekintettük 

(hasonlóan  Harmon  és  Sexton  (1996) felosztásához), szemben  Yan  és  mtsai.  (2006) 

osztályozásával, ahol a méret 10 cm-es átmérő volt a fő paraméter (CWD vagy FWD) és az egyes 

komponenseket ezek alapján osztották be további kategóriákba.

8. ábra. A holtfa egy lehetséges tipizálása, az osztályozás alapja a pozíció és a méret.

A fekvő holtfa (DDW) helyett – Harmon és mtsai. (1986) tanulmánya óta – a szakirodalomban 

leggyakrabban a durva holt faanyagot (coarse woody debris, CWD) említik (mint a fekvő holtfa egy 

részhalmazát),  amely  megnevezés  a  finom  frakciótól  történő  átmérő  szerinti  elválasztást  segíti 
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(Lofroth 1998). Gyakran rendelnek a CWD-hez minimális hosszt is: ez lehet 1 m (Ligot és mtsai. 

2012), 1,3 m (Woodall és Monleon 2008) és 1,5 m (Harmon és Sexton 1996; Pyle és Brown 1999). 

A CWD-vel kapcsolatos ismereteket, legfontosabb paramétereket és attribútumokat (Yan és mtsai. 

2006) rendszerezik összefoglaló tanulmányukban. 

A  harmonizáció  e  változócsoport  egyes  komponenseinél  is  hiányzik,  nincs  egyetértés  a 

definícióknál alkalmazott minimális átmérőben, jellemző az alkalmazott küszöbértékek nagy száma 

(Harmon és mtsai. 1986; Feller 2003; Stokland és mtsai. 2004; Teissier du Cros és Lopez 2009). A 

vastag  és  vékony holtfa  közötti  határ  Merganičová és  mtsai.  (2012) szerint  0  és  35 cm között 

változhat. AZ ER-programban és a TERMERD során 5 cm, az EMMRE/EEM-felméréseknél 10 cm 

a határ. Az erdőleltárakban alkalmazott küszöbértékek például Schuck és mtsai. (2004), Woodall és 

mtsai.  (2009); Rondeux és Sanchez (2010); Tomppo és mtsai.  (2010) munkáiban olvashatók. A 

dimenzionális paraméterek legelterjedtebb minimumértékei az álló holtfára (mellmagassági átmérő) 

5, 7, 10 és 12 cm; a fekvő holtfára 7, 7,6 vagy 10 cm. Azokban az országokban, ahol a hossz is a 

definíció  részét  képezi,  azt  több  mint  70%-ban  1  vagy  1,3  m-ben  határozzák  meg.  A tuskó 

definíciója is jelentős változatosságot mutat, de általában a minimum átmérő nagyobb, mint az álló 

és fekvő holtfa esetében (például, ha az álló holtfára 12 cm, tuskó átmérője legalább 30 cm kell, 

hogy legyen).  FWD-re vonatkozóan csak kevés ország állapít  meg minimális  átmérőt,  ekkor az 

érték 1,5 vagy 2,5 cm.

4.  táblázat.  Egyes erdőleltárakban alkalmazott  küszöbértékek  (Rondeux és Sanchez  2010) 
alapján.

álló holtfa fekvő holtfa
minimum DBH (cm) ország minimum átmérő (cm) minimum hossz (m) ország
0 DK, IS 1 0 SK
2,1 LT, LV 2,1 0 LT
4 EE, SE 6,,1 0 LV
4,5 IT 6,4 1 BE
5 AT, NL, NO 7 1 LU
6,4 BE 8 1 EE
7 CZ, LU, SK 10 1,3 FI
7,5 FR 10 0 IT
8 RO 10 1,3 NO
10 FI, SI 10 1,3 SE
12 CH, CY 10 0 SI
20 DE 12 1,3 CH

20 0 AT
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4.3.3 Felmérendő attribútumok

A holtfa  felmérések  során  minőségi  és  mennyiségi  változók  egyaránt  gyűjthetők  (Ståhl  és 

mtsai. 2001). Az 5. táblázat nyújt áttekintést a leggyakrabban használt attribútumokról.

5.  táblázat  A holtfa-felméréseknél  leggyakrabban alkalmazott  változók  Ståhl  és  mtsai.  (2001), 
valamint Schuck és mtsai. (2004) alapján.

Lehetséges paraméterek
Kvantitatív Kvalitatív

térfogat (vagy a biomassza) Komponens (álló, fekvő, csonk stb.)
darabszám fafaj vagy fafaj-csoport
hossz vagy magasság korhadtsági fok
átmérő vagy DBH eredet
borítás mikroklíma
koordináták talajjal való kapcsolat

növénnyel borítottság
mikrohabitatok, pl. odúk jelenléte 

Schuck és  mtsai.  (2004) ezek közül  három kiemelkedően fontos  paramétert  emelnek ki:  a 

fafajt,  a  méretet  és  a  korhadtsági  fokot.  Ezek  felvételét  a  projekt  során  –  bizonyos 

egyszerűsítésekkel – indokoltnak tartjuk. 

A fafaj meghatározása a korhadtság előrehaladottabb állapotában nehézségekbe ütközhet, ezért 

célszerű egy három vagy négy kategóriából álló skálát alkalmazni (Jordan és mtsai. 2004; Rondeux 

és Sanchez 2010). 

A  méret  tárgyalása  során  álló  holtfánál  leggyakrabban  a  magasságot  és  a  mellmagassági 

átmérőt,  fekvő  holtfánál  pedig  a  hosszt  és  valamelyik  végen  (vékony  vagy  vastag)  vagy  a 

középvonalban mért átmérőt  rögzítik.  A dimenzionális  jellemzők elsődlegesen a területegységre 

vonatkoztatott  térfogat-adatok  számítását  teszik  lehetővé.  Pontatlanabb,  ugyanakkor  gyorsabb 

felmérést  tesz  lehetővé  a  darabszámon  alapuló  felmérés,  amely  átmérő  (vagy  átmérőosztály) 

felvételével kombinálva szintén visszavezethető térfogatra (lásd az USA nemzeti erdőleltára). Az 

EMMRE/EVH e két megközelítési módot együtt alkalmazza: 78 mintavételi ponton az álló holtfa 

darabszámát, illetve a 10 cm-nél vastagabb fekvő holtfák és tuskók térfogatát mérik (Kolozs 2009). 

Szintén két becslést alkalmaz együttesen a TERMERD: egyrészt a Ø > 5 cm-es holtfa borítását (%), 

másrészt  a  vastag  fekvő  holtfa  (Ø >  30  cm,  L >  1  m)  darabszámát  méri  fel  a  mintavételi 

egységekben  (Bartha  és  mtsai.  2005).  Az  álló  holtfa  felmérése  a  legtöbb  mintavétel  során  a 

faállomány-szerkezeti  modullal  egyidejűleg  történik,  pontos  mérés  és  darabszám  megállapítása 
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egyaránt jellemző.

A korhadtsági fok meghatározására több skála (leggyakrabban 3-8 fokozatú), valamint az egyes 

kategóriákhoz  kapcsoltan  több  különböző  definíció  létezik.  Valamennyi  korhadtsági  osztályozás 

bemutatása terjedelmi és áttekinthetőségi korlátok miatt itt nem kivitelezhető. Jó áttekintést adnak Yan 

és  mtsai.  (2006),  illetve  Merganičová  és  mtsai.  (2012) munkái,  valamint  elsődlegesen  az 

erdőleltárakban alkalmazott  skálák  közül  mutat  be többet  Schuck  és  mtsai.  (2004) és  Rondeux és 

Sanchez  (2010) cikke.  Az egyik legelterjedtebb a  9.  ábrán bemutatott, (Maser  és  mtsai.  1979) és 

Hunter (1990, id.:  (Anon. 2006)) – ezen alapuló – ötfokozatú skálája – ez utóbbit alkalmazza többek 

között az ICP Forests és az EMMRE/EEM is –, valamint (Pyle és Brown 1998; Pyle és Brown 1999) 

szintén öt kategóriából álló rendszere, amely már figyelembe veszi és számszerűsíti az egyes holtfa  

darabokon, a korhadtsági fokokban megmutatkozó heterogenitást. Az egyes rendszerek az állományok, 

a földrajzi elhelyezkedés és az eszközigény alapján is különböznek, de minden osztályozás alapja az  

intakt,  frissen  elpusztult  faegyed  vagy  darab  és  a  teljes  elkorhadás,  a  feltalajba  kerülés  közötti 

folyamatos átmenet. Leggyakrabban vizuális alapon történik az adott darab elhelyezése a lebomlási 

sorban.  Az  elkülönítés  alapjául  elsősorban  morfológiai  bélyegek  szolgálnak  –  például  a  kéreg,  az  

ágrendszer megléte vagy hiánya, a szín, az alak –, az adott darab texturális és mechanikai tulajdonságai  

– mint  pl.  a keménység –,  de az egyes  korhadási  fázisokhoz köthető specialista  fajok jelenlétét  is 

felhasználhatják  (Sollins  1982;  Stokland  és  mtsai.  2004;  Yan  és  mtsai.  2006).  Az  álló és  fekvő 

komponens korhadtsági állapotának jellemzésekor a szakirodalomban alig találtunk eltérést (pl. Spetich 

és  mtsai.  2002)),  általában  azonos  skálát  használnak  (pl.  Sollins  1982;  Carmona  és  mtsai.  2002). 

(Maser és mtsai. 1979) tanulmányában az álló komponens 9 fázisban jut el az élő fától az elkorhadt 

csonkig, amelyek a szíjács állapota, valamint a fekvő holtfa jellemzésénél használt tulajdonságok révén 

egyértelműen megfeleltethetővé teszi a két rendszert. A szerzők azt is hangsúlyozzák, hogy amint lehull  

egy része a fának, a darab automatikusan bekerül az első négy korhadási fázis valamelyikébe. Az álló 

és fekvő holtfa (CWD) mellett, Fasth és mtsai. (2010) leírnak egy négyes korhadtsági rendszert FWD-

re is. A vizuális kategorizálás mellett jellemzőek egyszerű mechanikai vizsgálatok, amelyek közül a 

legelterjedtebb az ún. kés-próba (pl.  Christensen és Vesterdal 2003; Merganic és Merganicova 2007), 

de  Larjavaara és Müller-Landau (2010) cikkében a kézi penetrométerek használhatóságát vizsgálják, 

Bütler és mtsai. (2007) pedig ultrahangos transzduktorok segítségével mértékét a korhadtság mértékét, 

az ultrahang menetidőgörbéinek elemzésével. Az utóbbi példák természetesen leginkább az alapkutatás 

szempontjából relevánsak, nagy területű felmérések során kevéssé alkalmazhatóak.
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Tulajdonság I. II. III. IV. V.
Kéreg ép ép nyomokban hiányzik hiányzik
Gallyak (<3 cm) megvan hiányzik hiányzik hiányzik hiányzik

Textúra ép, intakt ép→kissé puha
még vannak 

kemény  részek
kicsi, puha 
darabok

teljesen puha, 
morzsolható

A törzs alakja kerek kerek kerek kerek→ovális ovális

A fa színe az eredeti az eredeti
eredeti→kissé 

kifakult
világos, fakó

teljesen kifakult, 
szürke

Kapcsolat a talajjal
nem érintkezik 
közvetlenül a 

felszínnel

elemelkedik, de 
kissé besüllyed

megereszkedik, 
közel a felszínig

teljes felületével a 
talajfelszínen

teljes felületével a 
talajfelszínen

9. ábra A Maser és mtsai. (1979) által definiált és az ezzel egyenértékű Hunter-féle osztályozási 
rendszer szerint az álló és a fekvő holtfa egyes korhadtsági fokozatai, az elpusztulástól a teljes  

lebomlás fázisáig, az egyes fokozatokhoz tartozó magyarázatokkal.

A hazai viszonyok között bükkösökre Ódor és Standovár (2003), valamint (Ódor és van Hees 

2004),  tölgyesekre  Kovács (2004,  hiv.:  Horváth 2012),  az  Aggteleki-karszt  kevert  állományaira 

(Tanács  2011) dolgozott  ki  értékelési  rendszert,  illetve  az  első  két  fafajcsoport  együttes 

jellemezhetőségét  célozza  az  hazai  Erdőrezervátum Program hatfokozatú  osztályozási  rendszere 

Horváth  2012).  Leszámítva  egyes  tűzvédelmi  szempontú  korhadtsági  kategorizálást  (pl. 

Litvániában,  lásd  (Rondeux  és  Sanchez  2010) kevés  egyszerű  és  terepen  gyorsan  kivitelezhető 

osztályozási  rendszer  lelhető  fel  a  szakirodalomban.  Azonban  (Bull  és  mtsai.  1997) 

tanulmányukban elégségesnek tartják a jelenleg is érvényben lévő amerikai rendszer, a  Maser és 

mtsai. (1979) által kidolgozott korhadtsági fokozatok számának csökkentését. A külső megjelenés 

helyett  a  belső  struktúra  és  a  fa  szerkezetének  épsége  alapján  a  korhadtság  előrehaladottságát 
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jellemző három kategóriát (1,2,3) javasolnak, amelyek megfeleltethetők az eredeti felosztásnak (I-II 

→ 1; III → 2; IV-V → 3) és tapasztalataik alapján könnyebb, gyorsabb becslést adnak, miközben a 

holtfához  kötődő  élőlények  életnyomainak  hatását  előtérbe  helyezik.  (Rose  és  mtsai.  2001) 

hangsúlyozzák  továbbá,  hogy  a  két  megközelítés  közül  a  három  kategóriából  álló  rendszer 

leginkább  a  holtfához  kötődő  gerincesek  szempontjából  teszi  jól  használhatóvá  a  módszert 

(különböző élőlénycsoportok holtfa-állapot igényei), míg a hagyományos beosztás sokkal jobban 

jellemzi a holtfa tényleges állapotát, a korhadás előrehaladtával jelentkező finomabb változásokat 

(pl. sűrűség, víztartalom). Hasonlóan kevesebb kategóriát (gyorsabb becsülhetőséget) és egyben a 

biodiverzitás-növelő szerepre reflektáló kategóriarendszert alkalmaz a TERMERD-program. Három 

lehetséges értéket vehet fel a korhadtsági állapot: inkább fiatalabb, keményebb, kevésbé korhadt; 

nagyobb arányban régi, puhább, korhadt darabok találhatók a területen vagy az egyes korhadtsági 

fokozatok egyenletesen fordulnak elő a ploton (Bartha és mtsai. 2005).

4.3.4. A holtfa felmérés lehetséges módszerei

A módszertani  áttekintéshez  felhasznált  egyik  legátfogóbb  anyag  Ståhl  és  mtsai.  (2010) 

tanulmánya. A mintavételi módszereket különböző szempontok szerint különböztethetjük meg. Az 

egyik  szempont  a  mintavétel  jellege,  ami  alapján  két  nagy  csoport  állapítható  meg:  terepi és 

távérzékelt mintavételen alapuló holtfa-felmérés.  Ez utóbbi  ritkábban alkalmazható direkt  CWD 

becslésre, ellenben elővizsgálatnak és kiegészítő adatszolgáltatásként, valamint a mintavételi helyek 

kiosztásakor,  illetve  a  vizsgálatok  szempontjából  fontos  helyek  kiválasztásához  és  rétegzett 

mintavétel  tervezéséhez  alkalmazható.  A  módszertani  áttekintés  során  a  terepi  mintavételi 

lehetőségeket  vesszük  számba.  A  szerzők  megkülönböztetnek  szubjektív (tipikusnak  tekintett 

állományrészben történik a mintavétel) és objektív (random mintavétel és nem valamilyen speciális 

célra,  irányítottan)  módszereket,  amelyek közül  a  projekt  szempontjából  alapvetően az  objektív 

megközelítés  az  elsődlegesen  alkalmazandó.  Ez  alkalmasabb  a  jobb  adatminőség  eléréséhez,  a 

szisztematikus  hibák lecsökkentéséhez  és  torzítatlan  becsléshez,  valamint  a  projekt  céljaihoz  (a 

vállalásban foglalt  teljes területi  lefedéshez)  is  könnyebben igazítható.  (A szubjektív mintavétel 

különösen a lokális vizsgálatokban hasznos.)
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Az objektív terepi mintavételi módszerek közül  Ståhl és mtsai. (2001) szerint az alábbi hét 

kerül leggyakrabban alkalmazásra:

• sample plot inventory,

• strip surveying,

• line intercept sampling,

• adaptive cluster sampling,

• point relascope sampling,

• transect relascope sampling,

• guided transect sampling

A felsoroltak közül (elvileg) torzítatlan mintavételi módszernek számít a  fixed-area sampling 

(FAS) (Harmon és Sexton 1996) , a line intersect sampling (LIS) (Van Wagner 1982), valamint az itt 

be nem mutatott a  planar-intersect sampling (Brown 1971) és az olyan újabb módszerek, mint a 

transect relascope sampling (TRS) (Ståhl 1995), illetve a point relascope sampling (PRS) (Gove és 

mtsai. 1999). Az utóbbi években újabb mintavételi megközelítések láttak napvilágot, mint például a 

prizmával történő pásztázás (prism sweep  vagy diameter relascope sampling, Bebber és Thomas 

2003) vagy az ún perpendicular distance sampling módszer (PDS, Williams és Gove 2003), amely 

során a felmérő egy adott pontból csak a látómezejébe merőlegesen eső egyedeket méri.

Ståhl és mtsai. (2010) tanulmányukban, minden általuk bemutatott mintavételi módszerhez a 

legfontosabb  térfogatbecslési  eljárásokat  és  képleteket  is  megadták,  amely  jó  kiindulási  alapot 

szolgáltathat a mért eredmények feldolgozásakor,  amennyiben a terepen gyűjtött  adatok alapján 

holtfa térfogat-becslésre van szükség.

Egyes holtfa felmérési módszerek rövid bemutatása

sample plot inventory (vagy fixed-area sampling, FAS)
• meghatározott méretű és alakú mintavételi egységek elhelyezése a vizsgált területen, leggyakrabban kör (lásd 

10.  ábra),  téglalap  vagy  négyzet  alakú  plotot  alkalmaznak,  amelynek  mérete  a  felmérés  céljától  és  az 
esetlegesen már meglévő mintavételi hálózattól függően változik

• a mintavételi egységek kihelyezése leggyakrabban valamilyen random módszeren alapul vagy szisztematikus 
grid mentén történik

• több tényezőt a kidolgozandó protokoll során előre tisztázni kell: például, hogy a holtfa-darabok egészét vagy 
csak  a  mintakörbe  beleeső  részét  mérjük  fel,  a  CWD  definiálásához  használandó  küszöbértéket,  annak 
módszertanát,  hogy  miként  mérendők  fel  a  törött  egyedek  (egységes  egészként,  egyben  vagy  az  egyes 
darabokat külön entitásnak kezelve)

strip surveying (vagy belt inventory, transect inventory, strip cruising, strip transect inventory)
• előre definiált sávokban történik a holtfa felmérése (a 11. ábrának megfelelően ismert a szélesség és a sávok 

középvonala közötti „L” távolság)
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• lehet  random az  egyes  sávok iránya,  de  célszerűbb  és  terepen  könnyebben  kivitelezhető  a  szisztematikus 
kihelyezés

10. ábra. A fix mintakörös felmérés sematikus ábrája 
(Ståhl és mtsai. 2001).

11. ábra. A sáv menti felmérés sematikus ábrája (Ståhl 
és mtsai. 2001).

line intercept sampling (vagy line intersect sampling, a továbbiakban LIS)
• fekvő holtfa felmérésére kifejezetten hasznos és régóta alkalmazott módszer
• azok a  holtfa-darabok  kerülnek  felmérésre  (hossz,  középátmérő  vagy  a  törzs  két  végén  mérhető  átmérő), 

amelyeket a transzektek elmetszenek 
• random vagy fix irány lehetséges: elvileg a random a statisztikailag helyesebb, de a meghatározott orientáció a 

terepen egyszerűbben elvégezhető
• legnagyobb  előnye,  hogy  nem  követeli  meg  azt,  hogy  a  fadarabok  hengeresek  legyenek,  de  darabszám-

becslésre  nem használható (mert  a  meghatározott  küszöb-átmérő  felett  egy egyed  többször  is  elmetszésre 
kerülhet, lásd 12. ábra): térfogatot vagy össz-hosszt számolhatunk belőle

• a LIS alkalmazása esetén négy potenciális hibaforrást említ az irodalom (Van Wagner 1982; Waddell 2002):

1. a holtfa-darabok nem véletlenszerűen (Poisson-eloszlást követve), hanem irányítottan helyezkednek el 
a  mintavételi  helyen  (nem-random  holtfa  orientáció),  a  mintavételezés  során  felléphet  a  „piece 
oriented  bias”,  amit  két  vagy több transzekt  (meghatározott  irányszög)  azonos kiindulási  pontból 
történő felvételével lehet lecsökkenteni (ennek egy gyakori kivitelezési módja, az ún. Y-alakú kiosztás 
látszik a 13. ábrán)

2. a holtfa nem a földön fekszik, hanem a horizontálishoz képest valamilyen szögben áll
3. a keresztmetszeti alak nem kör vagy ellipszis (nem vezethető vissza hasábra, hengerre, kúpra stb.), 

ami nehezíti a térfogatszámítást (Ståhl és mtsai. 2001 három megoldást ajánlanak ennek feloldására: 
standard térfogatbecslő egyenletek; a térfogat becslése az adott egyedet részekre bontva, valamint a  
kúp szerinti becslést)

4. ha az átmérőt átmérőosztályokban vesszük fel, a kategóriáknak nem egyenletes az eloszlása

121



SH/4/13 – WP1

   

12.ábra. A vonal menti felmérés módszerének 
vázlata. A transzekt által metszett, adott átmérőt 

meghaladó részek (itt pirossal) kerülnek 
felvételre (Böhl és Brändli 2007 alapján)

13. ábra. A Második Svájci Erdőleltár 
során használt, kb. 120°-onként 

kihelyezett transzektek és mintavételi 
egységek. (Böhl és Brändli 2007 alapján)

adaptive cluster sampling (ACS)
• a ritkán, csoportosan elhelyezkedő objektumokra alkalmazható jól
• két munkafázis különíthető el a mintavétel során: először standard plot vagy sáv kerül felmérésre, majd amint a  

célpopuláció egy eleme (jelen esetben adott átmérőt meghaladó holtfa) belesik a mintába, a második szakasz 
során kialakított al-mintavételi pontban fel kell jegyezni, amelyben a klaszter minden eleme felmérésre kerül 
(pl. egy adott sugarú körön belül az összes egyed felvétele)

• az  almintázás  történhet  úgy,  hogy  az  adott  egyed  környezetében  kvázi-szisztematikusan,  pontok  mentén 
történik felvétel vagy egy előre definiált körben (lásd 14. ábra)

• legegyszerűbb eset a facsonkok felmérése, mert ekkor a referenciapont adott, de például a lezuhant ágrészeknél  
előre definiálni kell a kezdőpontot

• megkötés: az alminta-egységek sugara nem lehet nagyobb mint az 1. fázis kiterjedése (sávszélessége vagy 
sugara)

14. ábra. Az adaptive cluster sampling sematikus ábrája Ståhl és mtsai. (2001) példáján. A szürke 
sávokban történik az előzetes felmérés, majd a bal oldali részábrán látható módon, ahol az első 
fázisban a mintába került egy kereszttel jelölt facsonk, adott sugarú (ci/2) mintakörökben külön 
felvételre kerülnek a csoportosan elhelyezkedő csonkok.

transect relascope sampling (TRS)
point relascope sampling (PRS)
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• mindkettő módszer során adott látószögű relaszkópot (15. ábra) használnak a fekvő holtfa felmérésére
• transzektet bejárva vagy mintavételi pontból történik a mérés, amennyiben az adott holtfa-darab a 16. ábrának 

megfelelően,  nagyobbnak  adódik  az  alkalmazott  irányszögnél  (azaz  teljes  terjedelmével  a  tárgymezőben 
látszik), bekerül a mintavételbe és a protokollnak megfelelően megmérendő

   

15. ábra. A TRS és PRS során használt 
relaszkóp (Ståhl és mtsai. 2001).

16. ábra. A transzekt relaszkóp módszer sematikus ábrája 
Ståhl (1995) alapján.

• guided transect sampling
• a módszer előfeltétele, hogy a felmérést végző a vizsgált területről, az adott változóra vonatkozóan  

megfelelő mélységű információval rendelkezzen 
• jellemzően az ACS-hez hasonlóan két szakaszból áll: az első szakaszban széles sávok alkalmazása 

mellett, a másodikban ezeket almintázva, az előzetes információk alapján irányított mintavétel  és 
felmérés történik

• terepen nehezen kivitelezhető, időigényes és legalább GPS szükséges a bejáráshoz

A  mintavételi  módszer  kiválasztásának  összetett  folyamatát  a  több  szempont  együttes 

figyelembe vételével készült  3. táblázat (Ståhl és mtsai. 2001), valamint  (Evans és Ducey 2010) 

összefoglaló tanulmánya segítheti. A Ståhl és mtsai. (2001) által bemutatott szubjektív értékelési 

rendszer  négy  szempontja  a  hatékonyság (a  lehető  legalacsonyabb  költségek  melletti  elérhető 

legmegbízhatóbb adatok elérése), a robusztusság (a produkált eredményeknek robusztusabbnak kell 

lenniük a mintavételi hiba hatásánál), az  egyszerűség (a módszer alkalmazhatóságát növeli, ha a 

személyes és technikai  feltételek nem túl nagyok) és a  kontextuális információtartalom  (vagyis, 

hogy az adott módszerrel gyűjtött információk mennyire megbízhatóak különböző szituációkban, 

pl.  eltérő erdőtípusok esetén).  A másik említett  tanulmány összefoglalja  a  szövegben jellemzett 

módszerek gyengeségeit és erősségeit (Evans és Ducey (2010), 39. old. 5. táblázat).
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6. táblázat A Ståhl és mtsai. (2001) által bemutatott módszerek alkalmazhatóságának értékelése.

Mintavételi módszerek Hatékonyság Robosztusság Kivitelezhetőség Kontextualitás

sample plot inventory - + + +

strip surveying + 0 + -

line intercept sampling + + 0 -

adaptive cluster sampling + 0 - 0

point relascope sampling 0 0 - +

transect relascope sampling + - - -

guided transect sampling + 0 - -

A „+” jelzi, hogy a módszer jól használható az adott szempontból, „0”, a neutrális, illetve „-”, 
amennyiben nem alkalmazható megfelelően az adott célra.

A francia erdőleltár során a holtfa felmérésére egy kombinált megoldást alkalmaznak, LIS-t a 

durva frakcióra és FAS-t a kisebb átmérőjű holtfa-darabokra.  (Teissier du Cros és Lopez 2009) 

cikkükben a két leggyakrabban alkalmazott módszert, a LIS-t és a FAS-t hasonlították össze. Mért 

eredmények és szimulációk alapján vizsgálták a minimum átmérő kérdését, a transzekt hosszának 

hatását  a  becslési  pontosságra,  valamint  a  hatékonyságot.  Azt  találták  többek között,  hogy egy 

„közös” szakaszon (9 m) adott pontból, mindkét módszerrel felmért holtfa becsült térfogat-értékei 

nem különböznek egymástól  szignifikánsan (a LIS egy kicsit  felülbecsül a FAS-hoz képest).  A 

különböző átmérő-értékeknél meghúzott küszöb hatására bekövetkező csökkenést – mint hiányt – a 

kumulált térfogat alapján értékelték: például ha csak 7 cm-től kezdik a felmérést, a jelen lévő holtfa-

térfogat  40%-a  nem  kerül  felmérésre,  20  cm-es  küszöb  esetén  78%  lenne  elhanyagolva. Azt 

tapasztalták,  hogy a tuskók az  össz-térfogatnak csupán 5%-át  adják,  ezzel  szemben felmérésük 

nehézkes (és rendkívül időigényes). A FAS jó módszer a snag-ek felmérésére, és ezeket véleményük 

szerint a faállomány felmérésénél kell becsülni. Statisztikailag nincs szignifikáns különbség a két 

módszerrel  kapott  becslésekben,  ugyanakkor  a  FAS sokkal  időigényesebb,  különösen  abban az 

esetben, ha az alsó szintek borítása nagy, továbbá ennél a módszernél nagyobb a  non-detection-

jellegű torzítás mértéke is. A LIS-t alapvetően torzításmentes becslési eljárásnak tartják,  (Ringvall 

és Ståhl 1999) mutatott rá arra azonban, hogy a nagy CWD-denzitás esetén egy enyhe alulbecsléssel  

számolni kell (ezt ebben a munkában nem tesztelték, de a terepi benyomásuk az volt, hogy FAS 

esetén inkább jellemző a kimaradás). A variációs koefficiens a transzekt hosszának a növelésével 

csökken. Egy jó kompromisszumnak tartják ezt a két módszert egyesíteni, összekötni: FAS a 30 cm 

feletti CWD-re és LIS az 5-30 cm-es darabokra. A felmérésekhez különféle transzekt-elrendezések 

jöhetnek szóba (lásd ): poligonok, háromszöges elrendezés, legyező-alak, „L” vagy „Y” alak. Ha a 
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darabok random orientációjúak, azt ajánlják, hogy egy egyszerűbb elrendezés szerint történjen a 

mérés,  mert  azzal  idő  takarítható  meg  és  a  becslés  pontossága  sem  romlik  számottevően;  ha 

határozott irányultság (térbeli rend) figyelhető meg a holtfa darabokban, csökkenthető a hiba egynél 

több transzekt  egyazon mintapontból  történő felvételével.  A szerzők szerint  a  minimum átmérő 

szempontjából az az ideális, ha minél kisebb (és elvégezhető), mert így a későbbi adatharmonizáció 

(pl. különböző EU- és FAO-jelentések) könnyebb. Gazdasági erdőkben, ahol a CWD mennyisége 

kicsi, felértékelődik (a nagy időigénye ellenére is) az FWD mennyiségi becslésének fontossága, erre 

megoldás lehet, ha ez a CWD-transzekt egy kellően kis részében történik meg (a teljes transzekten 

FWD-t  mérni  indokolatlan).  Megbízhatóság  és  adatjóság  növelésének  két  módját  említik:  a 

transzekt hosszának és a mintavételi egységek-alegységek számának növelését. A hatékonyságot 

(időráfordítás-becslés) is értékelték: a felállítás időigényét és a felméréseket külön-külön mérték. A 

transzekt installálására 7,2 s/m-es haladási sebességet, a 0,5 cm-es minimum átmérő esetén 40 s/m, 

míg 4,5 cm-nél 11 s/m-t mértek. Összehasonlítva (Böhl és Brändli 2007) cikkével, a svájci NFI-nél 

5-6 percet számoltak egy transzektre (30 m, azaz 3×10 m és 7 cm-es minimum átmérő mellett), míg 

a francia erdőleltárban 9,1 perces időráfordítással dolgoztak (30 m, szintén 3×10 m, de 4,5 cm-es 

küszöbértékkel). 

(Woldendorp  és  mtsai.  2004) három  különböző  faállomány-típussal  jellemezhető 

mintaterületen,  két  különböző  módszerrel  történő  adatgyűjtést  hasonlítottak  össze.  Vizsgált 

állománytípusaik  jellegükben  körülbelül  egybecsengenek  a  projekt  során  gyakori,  általunk 

leggyakoribbnak  tartott  két  hazai  állományképpel.  A  holtfa-mennyiség  eltérő  volt  a  három 

állományban.  Kísérletesen  összehasonlították  a  LIS-t  és  FAS-t,  a  terepi  eredmények  mellett  

modellszimulációkat  is  végeztek.  A  transzekt  hosszát  10  és  80  m  között  növelték,  amivel 

párhuzamosan a CV csökken (azaz pontosság nő). A hossz növelésével csökkent a range, kisebb 

lesz a transzektek közötti variancia is: a modellek alapján a 20 m-t tartanák optimális hossznak. A 

FAS nagyobb precizitású, de kisebb hatékonyságú módszer, így alapvetően olyan helyeken ajánlják, 

ahol kisebb a CWD mennyisége. A szerzők véleménye szerint nincs egyértelműen legjobb felmérő 

módszer,  az  állomány(ok)  erdőtörténete,  bolygatási  rezsimje  az,  ami  alapján  érdemes  az 

alkalmazandó  technikát  kiválasztani,  mert  leginkább  ezek  vannak  hatással  a  felmérendő  holtfa 

mennyiségére, gyakoriságára és lehetséges térbeli kiterjedésre.

(Jordan és mtsai. 2004) egy  mintaterületen (7 állomány összesen 171 mintapontjában) négy 

holtfa-felmérési módszert (FAS, LIS, PRS két különböző irányszög esetén) hasonlítottak össze. Azt 
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vizsgálták, hogyan változik a holtfára számolt paraméterek (darabszám/ha; térfogat/ha; hossz/ha; 

terület/ha)  varianciája,  hibája,  szórásnégyzete  és  variációs  koefficiense  az  egyes  módszerek 

alkalmazásával,  valamint  külön  vizsgálták  az  egyes  módszerek  időigényét  is.  Az  egyes 

állományokban  szisztematikusan  kijelölt  mintavételi  háló  mentén,  minden  pontban  felmérték  a 

holtfa  mennyiségét. Az egyes módszerek sorrendje randomizált  volt,  az  első időigényét mérték. 

Minden 7,6 cm-es  átmérővel  (log  end)  rendelkező holtfa-darab  felmérésre  került.  Eredményeik 

alapján  (időráfordítás-becslés)  a  FAS  és  a  közepes  irányszöggel  alkalmazott  PRS  a  két 

leghatékonyabb módszer (LIS – 1,50 FAS – 0,80 PRSS – 1,30 PRSM – 0,84 perc/darab). A LIS-nél 

alapvetően a transzekt felállítása időigényes. A FAS és PRS technikák során az idő-szükséglet nem 

a set-upon van, mert a határtávolság valamilyen készülékkel mérhető (persze ez esetünkben nem így 

lesz), itt a darabok megkeresése viszi az időt (és ez a terület nagyságával nő)

Woodall és mtsai. (2009) felmérése azt mutatja, hogy az általuk vizsgált 30 ország erdészeti 

szakhatósága  általában állandó területű  mintavételi  egységeket  (fixed-area plot)  használ  az  álló 

holtfa  felmérésére.  A tanulmányban  említett  országok  63%-a  fix  mintakört  alkalmaz  a  fekvő 

holtfára  is,  míg  19%-uk a  line  intersect  sampling  módszert.  A többi  országban változó  sugarú 

körben vagy durva becslés (ocular estimation) alkalmazásával történt a mintavétel. Az FWD-re (kb. 

fele-fele  arányban)  vagy  LIS  vagy  FAS,  s  ez  utóbbi  lehet  kvadrát  és  kör  is.  Míg  országos 

felmérésekben  a  legáltalánosabb  a  FAS,  addig  az  erdős  területek  16%-ában  (területi  arány) 

alkalmazzák  a  LIS-t  (nagy  erdőállománnyal  rendelkező  országok,  mint  Kanada  vagy  az  USA 

esetében ez a megközelítés az NFI-ben is érvényes). Eltérő az alkalmazott  mintavételi  területek 

nagysága is: például Norvégiában 250 m², Ausztriában 300 m², Csehországban 500 m². Hazánkban 

az EMMRE/EEM holt faanyag felmérésével foglalkozó modulja 500 m²-t az ER-FAÁSZ az élő fák 

felméréséhez hasonlóan kettős, kombinált mintavétellel méri az álló holtfát és facsonkokat (min. 

250  m²),  míg  a  fekvő  foltfát  nem  fix  mintakörben,  hanem  vonal  menti  felvételezéssel  („Y”-

elrendezés, 3 darab 8,9-20 m hosszú, 120°-onként lerakott transzekt mentén).

Összegzés

Az áttekintett  szakirodalom alapján elmondható,  hogy napjainkban is  a  két  legrégebben  

bevezetésre került holtfa-felmérési módszer, a fix mintaterületen történő teljes felmérés (FAS) és  

a  vonal  menti  felmérés  (LIS)  a  legelterjedtebb,  a  nagy  területet  lefedő  mintavételek  (pl.  

biodiverzitás-monitoring  és  nemzeti  erdőleltárak)  során  elsődlegesen  ezeket  alkalmazzák.  

Mindkét  módszer  az  olvasottak  fényében  jó  becslést  ad  a  holtfa  mennyiségére  és  egyéb  
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attribútumok  (fajcsoport,  korhadtsági  szint)  felvételét  is  lehetővé  teszi.  Az  időráfordítást  is  

vizsgáló tanulmányok fényében azonban feltételezhetően nem lesz lehetőségünk ilyen mérések  

elvégzésére, figyelembe véve azt, hogy például a svájci erdőleltár során 5-6 percet vesz igénybe  

egy  mintapontban  a  fekvő  holtfa  felmérése. A konkrét  mérések  helyett  emiatt  egy  kellően  

uniformizálható, pontos és utólagos mennyiségi megfeleltetésre alkalmas becslés kidolgozására  

lesz szükség. Célszerűnek tartjuk – az olvasottak alapján is – az álló komponens faállomány-

szerkezeti modulba történő beágyazását.

Kitérve az egyes munkák során felmért különböző holtfa-komponensekre a projekt során az 

álló holtfát, az ettől megkülönböztetett facsonkot, a fekvő holtfát és a tuskókat kívánjuk felmérni.  

A tömegesség (darabszám és dimenzionális  jellemzők) mellett,  célszerű a fafaj-csoportok és a  

korhadtsági  állapot rögzítése.  A felveendő attribútumok alapján lehetségesnek tartjuk például  

holtfában  gazdag  és  szegény  foltok,  valamint  eltérő  korhadtsági  állapotú  állományrészek  

elkülönítését.

4.4. Vadhatás vizsgálata

A felújulás és a lágyszárúak szempontjából is fontos kérdés a nagy testű növényevők jelenléte 

és hatása a mérsékelt övi erdőkben. Mivel projektünk a vadállomány létszámának becslésére nem 

terjed ki, ugyanakkor a tapasztalt állapotot jelentős mértékben befolyásolja a nagyvad-állomány, az 

állományszerkezetre gyakorolt hatásukat fontosnak tartjuk rögzíteni. A nagyvad hatásának három 

kiemelkedő komponense a talaj-bolygatás, a rágás (levelek és hajtások fogyasztása) és a törzsek 

hántása.  A  vad  általi  taposás  és  túrás  az  antropogén  eredetű  talaj-bolygatásokkal  együtt 

értelmezhető, ezért itt a vad általi rágás nyomainak lehetséges rögzítéséről fogunk szólni.

4.2.31.1 Rágottság definíciója, mintavételi léptéke és értékelése

Az  erdőállapot-felmérések  legtöbbjének  része  az  újulat  állapotának  és  ezen  belül  a  

rágottságnak  megállapítása.  Az  alkalmazott  változó  leggyakrabban  a  rágottság  mértéke 

százalékban  kifejezve,  de  a  rágottság  felmérésekor  egyes  esetekben  ennél  részletesebb  adatok, 

például a frissen rágott hajtások aránya is rögzítésre kerülnek. Módszertantól függően a rágottság 

mértéke (intenzitása) a rágott egyedek, illetve a rágott hajtások arányában adható meg. A módszerek 

eltérést mutatnak abban a tekintetben is, hogy milyen mérettartományban vonják be a csemetéket a 

vizsgálatba, illetve hogy milyen mintavételi elrendezésben hajtják végre a felmérést.  A vadfajok 
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táplálék-preferenciájának megfelelően az egyes fafajok igen eltérően érintettek,  és a felmérések 

szempontjából fontos, hogy a rágás jelentős szezonalitást mutat. A régóta rágott egyedek általában 

nagyobb valószínűséggel kerülnek újra elfogyasztásra, amelynek elsődleges oka a rágás melletti  

hajtások magasabb tápanyag-tartalma (Gill 1992).

Az egyedalapú módszerek lényege, hogy először egy-egy csemetéről döntjük el, hogy rágott-e, 

illetve  ha igen,  milyen mértékben,  és  a  rágott  egyedek arányát  számoljuk,  illetve  becsüljük.  A 

hajtásalapú  vizsgálatok  kiválasztott  egyedek  (vagy  kis  mintakörben  minden  csemete)  hajtásait 

veszik górcső alá, és megszámolják az adott évi, illetve gyakran a korábbi rágott hajtásokat. 

Az egyedek vizsgálatakor leggyakrabban a terminális rügy rágottságát, vagy épségét tartják 

célszerűnek vizsgálni (pl. cseh és első svájci erdőleltár). Ebben az esetben egy egyed vagy rágott, 

vagy nem, vagyis csak két kategória létezik. A második svájci erdőleltár (LFI 2) esetében a korábbi 

években bekövetkezett rágás nyomait is visszakövették, ez alapján a vadhatás időbeli alakulására is 

következtetni  lehetett  (Brassel  és  Lischke  2001).  Az  első  erdőleltár  felülvizsgálatakor  azért  is 

döntöttek  a  korábbi  rágottság  felmérése  mellett,  mert  a  friss  hajtások rágottsága  szezonális,  az 

eredmények az éven belüli felmérési időponttól szignifikánsan függtek (Brassel és Lischke 2001).

Az USA-beli Pennsylvania államban a vadhatás monitoring során (Benner 2007) nem csupán 

bináris skálán rögzítik az egyedek rágottságát, hanem ötfokozatú ordinális skálát alkalmaznak (17. 

ábra). 2 m átmérőjű, tehát viszonylag kis méretű mintakörökben változóként azt mérik fel, hogy egy 

fajhoz, vagy fajcsoporthoz tartozó egyedek többsége milyen mértékben rágott. Ennek a módszernek 

előnye, hogy gyors és egyszerű becslést jelent. A módszer alkalmazásának ugyanakkor előfeltétele a 

sűrű  mintavételi  háló,  mert  a  rágottságot  fajonként  (fajcsoportonként)  egy  nagyobb  területre 

adhatjuk csak meg (mintakörök mekkora hányadán rágott az egyedek többsége). Ez a megközelítés 

valószínűleg felülbecsli a klasszikus értelemben vett rágottságot.
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17.  ábra.  A  rágottság  súlyosságának  skálája  Pennsylvania  (USA)  állami  erdeinek  vadhatás 

monitoringjában. 

A hajtásalapú vizsgálatok esetében előfordul, hogy random kiválasztott egyedeken számolják a 

frissen rágott hajtásokat, és ezt viszonyítják az összes hajtás számához  (Kamler és mtsai. 2010). 

Találkozunk  ennél  részletesebb  megoldással  is,  amikor  a  mintakörön  belül  minden  egyed 

(pozícióval  együtt)  rögzítésre  kerül, és a rágott  hajtások esetében külön foglalkoznak a korábbi 

rágások nyomaival is (Keller 2005).

A hazai vizsgálatok között találunk egyed- és hajtásalapúakat egyaránt. Kenderes és Standovár 

(2007) lékekben,  25m²-es  mintaterületeken  vizsgálta  többek  között  az  újulat  rágottságát.  Itt  az 

egyedek 5 fokozatú skálán kerültek minősítésre, az ép kategórián kívüli négy rágottsági súlyosság 

külön  kezeli  az  életképtelen  egyedeket,  külön  azokat,  amelyek  más  magassági  kategóriába 

tartoznának vastagságuk alapján (10-50 cm, 50-100 cm, 100-200 cm, 200-800 cm kategóriákkal 

dolgoztak). A fennmaradó két kategória a több éve rágott és a kizárólag tárgyévben rágott egyedek 

elkülönítésére  szolgált.  A  hajtásalapú  vizsgálatra  példa  a  cserjeszint  rágottságának  felmérése 

(Szemethy és mtsai. 2004), amely a táplálékkínálat és a rágottság összefüggéseit tárja fel. 50×50 

cm-es oszlopokban magassági kategóriánként az egyes fafajok hajtásainak számát és ezek rágott, 

vagy ép voltát jegyzik fel. A módszertan nem veszi figyelembe, hogy mely hajtás mely egyedhez 

tartozik, ebben különbözik a fent említett hajtásalapú vizsgálatoktól.
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Annak ellenére, hogy irodalmi adatok alapján a gímszarvas kb. 250 cm magasságig képes a 

csemetéket  megrágni  (Gill  1992),  a  legtöbb  felmérés  ennél  kisebb  magasságig  vizsgálja  a 

rágottságot. Egyes vizsgálatok csak felső magassági korlátot tartalmaznak (pl. 130 cm vagy 200 

cm), míg például  Gill és Morgan (2010) két magassági osztályban (0-30 cm, 30-150 cm) külön 

vizsgálja a csemetéket. A harmadik svájci erdőleltár ismét kiemelkedik összetettségével, itt három 

kategóriára  (0-40  cm;  40-120  cm;  120  cm-  0-12  cm  dbh)  készítenek  méréseket,  és  részletes 

felmérést is végrehajtanak mintapontonként egy egyed esetében. Érdekes, hogy Gill (1992) említi a 

kis  méretű  csemeték  kisebb  rágottságát,  de  ennek  a  méret-kategóriának  a  felmérésből  történő 

kihagyásával nem találkoztunk.

A mintavételhez minden esetben kis mintaköröket használnak (általában 2-4 m sugarú körök), 

egyes  esetekben  pedig  a  kisebb  méret-kategóriához  kisebbet,  a  magasabb  újulathoz  pedig 

nagyobbat.  A  mintakörön  belül  vagy  teljes  egyedenkénti  felmérést  találtunk,  vagy  random 

mintázást, de előfordult, hogy sűrű újulat esetén csökkentik a mintakör méretét úgy, hogy 15 egyed 

essen bele.

Összegzés:

A  rágottság  mértékére  nem  találunk  egységes  definíciót,  és  a  különböző  vizsgálatok  

eredményei  nehezen  összehasonlíthatóak.  A projekt  szempontjából  fontosabb,  hogy  képesek  

legyünk a vad által  erősen befolyásolt  foltok elkülönítésére,  mint  az,  hogy a  vadlétszámmal,  

vadhatással kapcsolatos egyéb felmérések eredményeivel harmonizáljunk. Az irodalom alapján  

az  egyedalapú  felmérések  jobban  megfelelnek  céljainknak,  mert  rövid  felmérési  idő  alatt  

kaphatunk képet a rágottságról és az eredmények erdőszerkezeti és erdődinamikai szempontból a  

hajtásalapú  felmérésekkel  kapottaknál  jobban  értékelhetőek.  A  legegyszerűbb  módszerek  

rágott/nem rágott  kategóriába osztják a csemetéket,  és  fafajonként  %-os becslést  írnak elő a  

rágott egyedek arányára. Az erdészeti szempontból jogosnak tűnő szabály, hogy a terminális rügy  

épségét vizsgáljuk, kérdéses, hiszen a súlyosan rágott egyedek jelenléte magyarázatul szolgálhat  

számos  állomány-szerkezeti  állapotváltozóra.  Éppen  ezért  megfontolandó,  hogy  az  egyedek  

rágottságának súlyosságát vegyük alapul, és a legjellemzőbb rágottsági súlyosságot rögzítsük.
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