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1. Bevezető
Az „Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotfelmérés a Magyar
Kárpátokban” című, SH/4/13 azonosítójú, Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott pályázati program egyik fő feladata egy új erdőállapot-felmérési módszertan
kidolgozása és annak számottevő területen (közel 50.000 ha) való alkalmazása. Ez a
dokumentum a kidolgozott módszertan leírását tartalmazza.

1.1 A pályázat fő célkitűzései
A program megvalósításának elsődleges szempontja, hogy az erdőterületeket érintő tervezési
feladatok (körzeti erdőtervezés, természetvédelmi kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási
tervek stb.) számára az erdőrészlet-léptéknél finomabb léptékű, térben explicit és gazdag
tematikájú adatokat biztosítson. Olyan adatokat, melyek az erdőgazdálkodási szakterület sok
esetben különböző érdekeltségű szervezetei (erdőgazdálkodók, erdészeti hatóság, nemzeti
park igazgatóságok) részére a jelenleg is létező információk (erdészeti adattári adatok,
vegetációtérképek stb.) kiegészítéséül szolgálnak, segítik az erdőgazdálkodói és
természetvédelmi tevékenységek megalapozását, s mindezeken keresztül a különböző
szektorok közötti együttműködést. Az erdőállapot-felmérések az Északi-középhegységben
három tájegységet (Börzsöny, Mátra, Aggteleki-karszt), s ezen belül összességében három
nemzeti park igazgatóságot érintenek.

1.2 A térképezési rendszer kialakításának fontosabb szempontjai
A fenti célokat szolgáló adatgyűjtésre kiforrott protokoll korábban nem állt rendelkezésre,
ezért egy olyan – nem teljesen előzmények nélküli – módszertant kellett kifejleszteni, amely
együttesen vizsgálja az erdők fajösszetételét és szerkezeti jellemzőit úgy, hogy az egyes
erdőjellemzők sajátos térbeli mintázatai (pl. holtfák elhelyezkedése, cserjeszint mintázata)
külön-külön elemezhetőek legyenek. Ilyen típusú felméréshez a hagyományos, szubjektív
döntésekkel terhelt, foltmintázaton alapuló élőhelytérképezés nem alkalmas. Ezért egy
ponthálózatban végzett, egységes adatgyűjtésen alapuló módszertan került kidolgozásra,
melynek adataiból egyszerű térinformatikai módszerekkel objektív és változónként független
folttérképek nyerhetők ki.
A kifejlesztésre kerülő módszerrel szemben az alábbi alapvető elvárásokat támasztottuk:
• GIS rendszerekben és a TIR-ben használható és elemezhető információkat
szolgáltasson;
• a természetvédelmi kezelések tervezéséhez közvetlenül felhasználható adatokat
szolgáltasson, 1:10 000 méretarányra skálázva;
• az erdőtervi térképekkel összevethető, az erdőgazdálkodói egyeztetésekhez
közvetlenül felhasználható adatokat szolgáltasson (különösen erdőszerkezeti
jellemzőket);
• 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 lehető legszélesebb köre által (kutatói,
természetvédelmi és erdészeti ágazat) elvégezhető legyen;
• legyen összehasonlítható létező egyéb adatbázisokkal (pl. erdőállomány adattár);
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•

az adatokból a hagyományosan használt adatfedvények (különösen az Á-NÉR
élőhelytérkép foltjellemzéssel és az EU jelentőségű élőhelyek térképe) is előállíthatók
legyenek.

1.3 A térképezési rendszer kialakításának fontosabb lépései
A térképezési módszertan fejlesztését egy rendkívül alapos szakirodalmi feldolgozás előzte
meg. Ennek során a hazai és nemzetközi szakirodalom erdőállapot-leírással foglalkozó
rendszerei, illetve protokolljai (erdőállomány-adattárak, erdőleltárak, erdővédelmi és
biodiverzitás monitoringok, élőhely-térképezések stb.) kerültek górcső alá. A forrásmunkák
feldolgozásának célja a projekt keretében tervezett léptékű és tartalmú térképezéshez hasonló
munkák módszertani megoldásainak, skáláinak, tapasztalatainak áttekintése volt. A
szakirodalmi feldolgozás összefoglalója a „Többcélú erdőállapot-felmérések módszertanának
kidolgozását megalapozó irodalmi áttekintés” c. anyagban, a projekt weboldalán
www.karpatierdeink.hu elérhető.
A szakirodalmi feldolgozást követően a pályázatban megfogalmazott célkitűzéseknek
megfelelően megtörtént a relevánsnak tartott változók listájának összeállítása. A
szerkezetében és tartalmában is közel véglegesnek vélt módszertan tesztelése és további
javítása több hónapos, különböző állományszerkezeti szituációkat érintő terepi munkával
történt. A tesztelés során vizsgáltuk az egyes változók relevanciáját, az alternatív
mérési/becslési módszerek skálájának megfelelőségét, a reprodukálhatóságot és az
időráfordítást. A teszteléssel párhuzamosan készült ez a dokumentum, vagyis a módszertant
leíró protokoll, mely szintén számos javítást és finomítást követően nyerte el végleges
formáját.
A kidolgozott erdőállapot-térképezési módszertan egyik nagyon fontos kérdése az alkalmazott
mintavételi sűrűség. Annak a kettős elvárásnak kellett megfelelnünk, hogy kellően finom
térbeli felbontású legyen a mintavétel a tervezett célok (erdőrészlet-léptéken belüli
változatosság leképezése) eléréséhez, ugyanakkor elvégezhető számú mintavételi pontot
tűzzünk ki. E kettős célt végül oly módon tervezzük elérni, hogy erdészeti és távérzékelt
adatok előzetes elemzésével elkülönítünk térben változatosabb és kevéssé változatos
faállományú részterületeket, melyeket eltérő sűrűségű mintavételi hálóval fedünk le. A
legváltozatosabb részeken az alap 50×50 méteres hálót használjuk, a közepesen változatos
részeken az eredeti háló egyes pontjainak kihagyásával, kb. 70,71×70,71 méteres, míg a
leghomogénebb faállományú területeken 100×100 méteres háló kerül alkalmazásra. A háló
oly módon kerül kialakításra, hogy a ritkább hálók minden eleme egybeesik az elvi sűrű háló
pontjaival.

1.4 A protokoll feladata, szerepe, felépítése
A protokoll legfontosabb feladata, hogy az erdőállapot-térképezésben részt vevők számára a
térképezési módszertan szerkezetét, főbb elemeit és részletkérdéseit megvilágítsa,
magyarázza, illetve értelmezze. Feladata továbbá az egységes térképezési szemlélet
kialakítása, a terepi szituációk azonos elvek és azonos tartalmi elemek szerinti leképezésének
lehetővé tétele, s mindezen keresztül az adatminőség egyenletességének biztosítása. A
protokoll nem tartalmazza ugyanakkor a terepi térképezési munkához szükséges technikai
információkat, ezért azt a felmérés során használt elektronikus eszközök használati
útmutatóival (guide), illetve az adatbeviteli alkalmazáshoz készített felhasználói
kézikönyvekkel együtt kell alkalmazni.
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A protokoll felépítése teljes mértékben követi a térképezési módszer terepi adatfelvételi
lépéseinek sorrendjét. Változó-csoportonként vagy változónként röviden összefoglalja a
felmérés/adatrögzítés célját, majd ezt követően részletesen taglalja az adatfelvételi folyamat
módját. Az egyes változóknál megadja az elvégzendő feladat típusát (szakértői azonosítás,
szakértői döntés, szakértői becslés), továbbá az alkalmazandó fajlistákat, kategóriarendszereket és skálákat. Az azonosítási, döntési és becslési feladatok minél biztosabb és
pontosabb elvégzéséhez a szöveges anyagrészekhez a változók egy részénél magyarázó
szöveggel ellátott ábraanyag is csatlakozik.
A protokoll 1-3. mellékletei a térképezés során azonosítandó (a vizsgálati területeken
előforduló) fafafajok, cserjefajok és lágyszárú fajok (utóbbiaknál: potenciális domináns fajok,
élőhelyjelző fajok, őshonos nitrofil és bolygatásjelző fajok, adventív fajok) jegyzékét
tartalmazzák.

2. Az erdőállapot-leíró rendszer áttekintése
Az erdőállapot-térképezés feladatát a projekt célterületeinek (1. ábra) erdőtervezett erdővel
borított részein hajtjuk végre. Tehát nem célunk a faállománnyal tartósan nem borított
tisztások, rétek, sziklagyepek stb. állapotának leírása.
A projekt megfogalmazott céljainak megfelelően olyan adatgyűjtési rendszert alakítottunk ki,
amely lehetővé teszi az erdőrészleteken belüli térbeli változatosság leképezését is. E finom
térléptékű leképezést oly módon érjük el, hogy a teljes vizsgálati területet szisztematikusan
lefedjük egymástól átlagosan kb. 70 méter távolságban levő mintavételi pontokkal.

1. ábra: Az erdőállapot-térképezéssel érintett célterületek.
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Az adatgyűjtést három mintavételi egységre vonatkozóan végezzük (2. ábra):

2. ábra: A mintavételi egységek vázlata.
Mintavételi szakasz:
A mintavételi szakasz alapvetően két szomszédos mintavételi terület közötti útvonal
környezetét jelöli. A mintavételi szakasz felvételezésének az a célja, hogy az egyes
mintavételi területek részletes jellemzésével végzett erdőállapot-leírást teljesebbé tegyük a
közöttük levő állományrészek természetvédelmi és/vagy erdőgazdálkodási szempontból
kiemelt jelentőségű jellemzőinek dokumentálásával. Magába foglalja egy felvett mintavételi
területtől a következőig terepen megtett útvonalat, az arról oldalirányban átlátható
állományrészeket, valamint a felvételezésre kerülő következő mintavételi területet.
Mintavételi terület (plot):
Az adatfelvétel fő vonatkoztatási alapjául szolgáló 500 m² területű (12,62 m sugarú) kör. A
mintaterület a mintavételi háló szerint előzetesen meghatározott helyzetű mintavételi pont –
mint középpont – körül értelmezendő. A mintaterület alapvetően a faállomány (élő és holt fák
minőségi és mennyiségi viszonyai), a lágyszárú szint, a termőhely és a kiemelt biológiai
jelentőséggel bíró mikroélőhelyek leírásának színtere.
Mintavételi részterület (szubplot):
Ez a 30 m² nagyságú részmintaterület a mintaterületen belül koncentrikusan elhelyezkedő,
3,09 m sugarú kör. A részmintaterület alapvetően a cserjék és a fatermetű fásszárúak
újulatának leírását szolgálja.
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3. A térképezés eszközei
A térképezés során az adatrögzítés elektronikus formában történik, a helymeghatározáshoz
külön gps készüléket használunk. Ezen felül a mintavételi terület középpontját jelölő
kitűzőkaróra, ellenőrző távolságmérésre, valamint a fák átmérőjének tesztelésére
(ellenőrzésére) alkalmas eszközre van szükség.

3.1 Adatbeviteli eszköz
Az adatrögzítés digitális módon zajlik. Az adatbeviteli eszköz Android 4.2 operációs rendszert
futtató érintőképernyős telefon, amelyen a projekt keretében kifejlesztett alkalmazás
(ForestDataCollect) fut. A felméréshez az EVOLVEO StrongPhone Q4 típusú készüléket
használjuk. Kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy viszonylag terepálló (IP67 szabvány
szerint víz- és porálló, mérsékelten ütésálló), az elvégzendő feladathoz elegendő technikai
specifikációkkal rendelkező, s hazai márkaképviselet által is forgalmazott, biztonságosan
szervizelhető, illetve beszerezhető készülékről van szó.
Az elektronikus adatrögzítés előnye, hogy a terepen, adatbevitel közben lehetőség nyílik a
rögzítési hibák jelentős részének kiküszöbölésére. Ez azáltal történik, hogy a felmérésre
fejlesztett alkalmazás a kérdések kihagyását megakadályozza, végigvezet a felmérés
folyamatán, és a jelentősebb algoritmizálható hibákra is felhívja a figyelmet. Amennyiben
például a talajbolygatásra 50% feletti értéket ad a felmérő, de a csemeték esetében ép
kategóriába sorolja a rágottságot, akkor az alkalmazás figyelmeztet, hogy valamely válasz
esetében elképzelhető, hogy félreütött a felmérő. A készülék felmérés során történő
használatát külön dokumentumba szerkesztett részletes útmutató (kézikönyv) segíti.

3.2 GPS
A mintavételi háló a távérzékelt adatok előzetes elemzése alapján megállapított sűrűséggel, a
terepi felmérést megelőzően kerül kijelölésre. A felmérőknek GPS segítségével az előre
kijelölt pontokat kell a lehető legnagyobb pontossággal felkeresnie.
Erre a feladatra a Garmin GPSmap 64 típusú készüléket kell használni. E készülék
kiválasztása mellett szólt, hogy önmagában gps-ként használható, a GPS és GLONASS
rendszerek műholdjait egyaránt használó, erdős terepen jól működő antennával felszerelt
készülék. Ezen felül előnye, hogy profilok segítségével a menüje leszűkíthető a felmérés
tevékenységeire (pontok felkeresése, új pontok lehelyezése és átlagolás, útvonal/track log
rögzítése), amelyek előre megírt modulok. Hátránya, hogy az adatok a GPS készüléken
kerülnek tárolásra, az azonosítók kiválasztásával, illetve begépelésével azonosítási hibák
léphetnek fel. A Garmin GPSmap 64 készülék felmérés során történő használatát külön
dokumentumba szerkesztett részletes útmutató segíti.

4. A terepi munkát segítő háttéradatok
A terepmunka kivitelezését támogatandó minden GPS készüléken elérhető kell legyen a
felmérési terület turistatérképe, ami az általános tájékozódást segíti.
Az EVOLVEO StrongPhone Q4 készülékre telepítésre kerül a Geopaparazzi alkalmazás,
melynek segítségével rendelkezésre bocsájtjuk a felmérési terület 1:10.000 méretarányú
topográfiai térképe alapján készült, az androidos felületre optimalizált áttekintő térképet,
amely pontosabb domborzati információval segíti a tájékozódást.
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5. Terepi adatfelvételezés
5.1 A mintavételi pont felkeresése, döntés a mintavételi szakasz és
mintavételi pont felvehetőségéről
Terepen felkeresendő mintavételi pontnak az elvi mintavételi háló (grid) alapján előzetesen
meghatározott helyzetű hálópontokat tekintjük. A terület, illetve munkanap szerinti legelső
mintavételi pont felkeresését (figyelembe véve a felmérendő mintapontok elhelyezkedését,
illetve az egy nap alatt felvehető pontok mennyiségét is) időtakarékossági szempontok alapján
előzetesen gondosan meg kell tervezni. A személygépkocsival is járható utak ismeretében
gépkocsival a térképezendő terület, illetve az aznapi első mintavételi pont közelébe kell jutni
úgy, hogy a mintavételi pont(ok) maximum 30 perces (max. 2 km-es) gyaloglással elérhetők
legyenek. Ha a térképezendő terület közelébe nem vezet stabilizált, személygépkocsival is jól
járható út, a munkaterület közelébe egyéb időtakarékos megoldásokkal kell kijutni
(térképezési munka tömbösítése, szálláshely a munkaterület mellett, terepjárós segítség
igénybevétele stb.). Folyamatos térképezési munka közben az újabb mintavételi pont
felkeresése a két mintavételi pont közötti útvonal (=mintavételi szakasz) végigjárásával
történik (lásd 5.2 pont).
Az mintavételi háló elvi pontjaira mint ÉH-ra (érdekes hely, point of interest, POI) navigálunk
a GPS eszköz segítségével. Az elvi pontot a lehető legjobban meg kell közelíteni, amely a
készülék aktuális mérésének kijelzett hibáján belüli távolságot jelent. Az űrlap kitöltése előtt
ellenőrizzük, hogy a megfelelő űrlapot nyitottuk-e meg: a GPS készüléken található
pillanatnyi koordinátát rögzítjük az űrlapon, amely összehasonlításra kerül a mintavételi háló
pontjaival. Amennyiben másik pont űrlapján kezdtünk volna dolgozni, mint ahová
navigáltunk, figyelmeztetést kapunk azzal, hogy melyik űrlapot kellett volna megnyitnunk. Az
ellenőrzést követően kitöltjük a mintavételi szakaszra vonatkozó kérdéseket. Ez idő alatt a
GPS kicsit pontosabban „rááll” a helyre, ezért a mintavételi szakasz adatainak kitöltése után
újra ellenőrizzük pozíciónkat. Amennyiben az elvi ponttól vett távolságunk (az androidos
alkalmazás számítja a bevitt koordináták alapján) a GPS készüléken kijelzett – a
helymeghatározás pontatlanságából eredő – hibánál nagyobb, helyet változtatunk a plot
középpontjának lehető legpontosabb meghatározásához. A végleges plot középpontban
elhelyezzük a mérőrudat. A mintavételi pont adatainak felvételezése alatt a GPS készüléken
pontátlagolást végzünk és az átlagolt koordinátákat a GPS-ben tároljuk. A pontátlagolás
eredményét az űrlapon is rögzítjük (lásd 5.5 fejezet).
A mintavételi pont felkeresése során egyes jól meghatározott esetekben lehetőség van a
mintavételi szakaszra és/vagy a mintavételi pontra vonatkozó adatrögzítés elhagyására.

5.1.1 Döntés a mintavételi szakasz felvételezhetőségéről
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
A felmérő számára teljesen új térképezési terület első mintavételi pontja előtt elhagyható a
szakaszra vonatkozó adatrögzítés. Az adott munkanapon legelőször felkeresett mintavételi
pont esetében a mintavételi szakasz az előző napi utolsó mintaterülettől számított útvonal (és
állományrész). Nehezen járható fiatalosok és felújulási területek esetén, amikor az egyes
mintavételi pontok felkeresésére nem a legrövidebb, hanem a legcélszerűbb (pl. utak,
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szomszédos idősebb erdő felőli) útvonalat választjuk, a mintavételi szakaszra vonatkozó
kérdések megválaszolása elhagyható. Akkor is elhagyható a mintavételi szakaszra vonatkozó
adatrögzítés, ha annak zöme nem faállománnyal borított terület, illetve ha fizikai vagy
adminisztratív korlátok miatt nem megközelíthető. A mintavételi szakaszra vonatkozó
adatrögzítés előtt tehát bejelölendő, ha az említett okok valamelyike miatt nem készül
felmérés.

5.1.2 Döntés a mintavételi pont (plot) felvételezhetőségéről
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
A mintavételi pont felkeresése közben/után (az adatbeviteli felületen a szakaszra vonatkozó
kérdések kitöltése után) eldöntendő, hogy az adott területen a protokoll szerinti adatfelvétel
kivitelezhető-e. A felvételezés elhagyására csak akkor kerülhet sor, ha a mintavételi helyszín
felkeresése fizikai vagy adminisztratív okok miatt nem lehetséges (pl. kerítéssel elzárt
objektum, csak külön engedéllyel megközelíthető terület), ha a felvételezési munka
egyértelműen balesetveszélyes (pl. nagyon meredek, sziklás terület), vagy ha a terület stabilan
nem erdővel borított, illetve nem erdőként hasznosított (pl. erdőterületen belüli gyepfoltok,
erdészeti nyilvántartásban egyéb részletként szereplő területek: vadföld, tisztás, rakodó,
nyiladék). Erősen kiritkuló, sok esetben gyepfoltokkal és cserjésekkel mozaikos
karsztbokorerdők és egyéb felnyíló tölgyesek állományai határeset-jellegük ellenére (fontos
állományjellemző változók rögzítésének reményében) felvételezendők, ha a fatermetű
fásszárúak gyér borítása egyértelműen a szélsőséges termőhelyi tényezőknek tulajdonítható.
A felvételezhetőségről hozott döntést a „Felvehetőek a plot adatai?” kérdésre adott igen vagy
nem válasz bejelölésével kell az adatbeviteli felületen rögzíteni. Ha a mintavételi pont
kihagyásáról döntünk (tehát ha a válasz: nem), meg kell adnunk a kihagyás okát.
• Kihagyás oka
szakértői döntés, egyszeres választás
Cél: A mintavételi területen és részterületen (plot és szubplot) történő felmérés kihagyásának
indoklása.
Helyszíni szakértői döntés alapján megválaszolandó, hogy milyen ok miatt marad el a plot és
szubplot felvétele. Az űrlap kitöltéséhez (egyszeres választással) az alábbi kategóriákból lehet
választani:
fizikailag megközelíthetetlen
adminisztratív okok miatt nem lehet felkeresni
nem erdő
Ha a mintavételi pont kihagyását semmi nem indokolja, a protokoll szerint adatfelvételt
folytatni kell!
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5.2 Adatfelvétel I. – A mintavételi szakaszra vonatkozó adatrögzítés
A mintavételi szakaszra vonatkozóan rögzítésre kerülő változók különböző jellegű, de főként
a plot-szintű mintavételezésnél durvább térléptékben értelmezhető / térképezhető /
vizsgálandó termőhely- és állományleíró adatok. Felvételük általános célja az erdőállapotleírás teljesebbé tétele, a mintavételi pontok közötti – szerkezeti változatosságtól függően
változó hosszúságú/kiterjedésű – állományrészek természetvédelmi és erdőgazdálkodási
szempontból kiemelt jelentőségű jellemzőinek dokumentálása. A további változók
természetvédelmi szempontból nagyobb jelentőséggel bíró életnyomok és egyes Natura 2000
jelölőfajok jelenlétének rögzítését szolgálják.
A mintavételi szakaszon (3. ábra) nem kell teljességre törekvő bejárást végezni, elegendő a –
balesetmentes közlekedéssel összeférő – figyelmes haladás és az ennek során látottak
rögzítése. Az adatokat nem menet közben, hanem az új mintavételi pontra – amelyhez tartozó
mintavételi terület a vizsgált változók vonatkozásában szintén a szakasz részeként
értelmezendő – érkezve kell majd kitölteni!

3. ábra: A mintavételi szakasz vázlata. A szabálytalan vonal jelzi, hogy a haladásra
merőlegesen az állomány átláthatósága függvényében változik a távolság, amin belül a
változók értelmezettek.
 Termőhelyi vonatkozású mikrohabitatok jelenléte
szakértői döntés, többszörös választás
Cél: A termőhelyi változatosság finom térléptékben jelentkező elemeinek leírása, a vizsgált
erdőterületeken belül megtalálható, speciális szubsztrátként/élőhelyként értelmezhető, az
erdők biológiai sokféleségének megőrzése szempontjából jelentős szereppel bíró
képződmények előfordulásának dokumentálása.
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Helyszíni szakértői döntés alapján bejelölendő, hogy a megtett útvonalon, illetve áttekintett
állományrészben milyen termőhelyi vonatkozású mikrohabitat(ok) fordul(nak) elő. Az űrlap
kitöltéséhez – akár több elem kiválasztásával (többszörös választással) – az alábbi jegyzékből
lehet a mikrohabitatokat azonosítani:
Mikrohabitattípus

Leírás

Ábra

suvadás,
talajcsúszás

Agyagos vízzáró rétegen megcsúszott,
képződési helyükről elmozdult, különböző
méretű (általában max. néhány 10 m²-es
felszínű), jellemzően völgyalji helyzetben
látható talajtömbök, talajfoltok.
Csuszamlások alkalmával a lejtő anyaga egy
karéjos formájú fal mentén szakad meg
(szakadásfal), az alacsonyabb térszínekre
csúszó plasztikus tömeg szétterülve
nyelvformát hoz létre. Felismerésüket segíti a
talajfelszakadás jól látható nyomvonala
és/vagy az új felszín természetes
geomorfológiától elütő jellege. Hasonló
morfológiai jellemzők esetén szintén ide
értendők a föld, homok vagy kavics
kitermelésére használt egykori anyagnyerő
helyek is!

sziklafal,
sziklaletörés

Olyan tereptörések, ahol legalább 1 m magas,
oldalirányban jellemzően nagyobb távolságra
(akár több 10 méter hosszúságban),
elhúzódó, közel függőleges sziklafelszínt
láthatunk. A sziklafalak 3 m feletti, a
sziklaletörések 1-3 m magasságú
tereptörések. Hasonló morfológiai jellemzők
esetén szintén ide értendők az állomány
alatti, egykori (kisméretű) kőfejtők!

kiálló szikla és A talajtakaró alól a felszínre kibukkanó,
kőgörgeteg (megkerülhető vagy átléphető), általában 0,51,0 m-nél nem magasabb sziklakibúvások,
amelyek összefüggően legalább 100 m2-t
legalább 50%-os borítással fednek. A felszínt
borító kőtörmeléket, görgeteg-követ is ide
számítjuk!
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Mikrohabitattípus

Leírás

Ábra

erodálódott
talajfelszín

Olyan területek, ahol a talajfejlődés
geomorfológiai okok (a felszín meredeksége)
miatt tartósan korlátozott. Elsősorban a
rendszeres avarerózióval és talajfelszíni
erózióval érintett sekély váztalajok foltjai
sorolhatók ide. A másodlagosan (emberi
tevékenység következtében) erodált, nem
feltétlenül extrém kitettségű, sérült talajú
területek e helyütt irrelevánsak.

vízmosások

Régi utak vagy burkolt felületekről lefutó
vizek nyomvonalán, illetve völgyaljakban
kialakult eróziós árkok. Hasonló
morfológiájuk miatt ide értendők a határozott
peremmel és rézsűvel rendelkező mélyutak
is!

forrás, szivárgó Völgytalpakon vagy vízzáró réteg jelenléte
esetén domboldali helyzetben megjelenő
vízfakadások, vagy -szivárgások.
Beazonosításuk elsősorban a felszínre törő
víz jelenléte, szárazabb-aszályosabb
periódusokban pedig a fakadási ponton vagy
közvetlenül az alatt jelentkező higrofil
növényzet alapján lehetséges.
egyik sem

Kijelölendő, ha a fenti termőhelyi vonatkozású mikrohabitatok közül egyet
sem észleltünk.

 Friss faállomány-bolygatás jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Cél: Az erdők természetes dinamikai folyamataihoz hozzátartozó, az aktuális állományszerkezetet megtörő, s gyakran sok faegyed elpusztulásához vezető természetes bolygatások
előfordulásának detektálása.
Helyszíni szakértői döntés alapján megválaszolandó, hogy a megtett útvonalon, illetve
áttekintett állományrészben láttunk-e faállományt érintő friss, természetes eredetű (nem
gazdálkodási vagy kezelési célzatú beavatkozásra visszavezethető) bolygatást. Esetünkben
friss természetes bolygatásként értelmezendők azok a behatások, melyek 1-2 évnél nem
régebben érték az állományt és a bolygatásra adható válaszreakciók (gyomosodás, újulat
megjelenése/megerősödése, stb.) még érdemben nem láthatók. Akkor rögzítsük e bolygatások
jelenlétét, ha az érintett terület nagysága meghaladja a 400 m²-t. Ez a területnagyság
fakidőlések, lombvesztés esetén már jelentős változást okoz az erdőbelső fényviszonyaiban,
illetve avartűz esetén már messzebbről is jól érzékelhető.
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 A faállomány jellemző bolygatás-típusa
szakértői azonosítás, többszörös választás
Cél: A vizsgált állományrészben tapasztalt friss bolygatások típusának (eredetének)
azonosítása.
Amennyiben a friss faállomány-bolygatás jelenlétére vonatkozó válasz igen, helyszíni
szakértői döntés alapján meg kell adni a bolygatás típusát. Az űrlap kitöltéséhez – akár több
elem kiválasztásával (többszörös választással) – az alábbi jegyzékből lehet a bolygatástípusokat azonosítani:
Bolygatás-típus
korona- vagy
törzstörés
egész fa / törzs
dőlése

tűz

biotikus hatások

Leírás
A fák koronájának vagy törzsének mechanikus hatások (rendszerint
jég, hó) miatt jelentkező törése. A letört korona- vagy törzsrészek
vagy a fán fennakadva láthatók, vagy a talajra kerültek.
A fa egészének mechanikus hatások (rendszerint szél, jég) miatt
jelentkező kidőlése. A dőlés történhet gyökértányérral együtt vagy
(elsősorban sarj eredetű, kikorhadt tövű fák esetén) anélkül, a törzs
tőből való kitörése következtében.
Rendszerint gondatlanságból bekövetkezett avar- és/vagy koronatűz.
A tűzeset nyomai az avartakarón, az aljnövényzetben (lágyszárúak,
cserjék), a fák törzsén és kérgén, illetve (koronatűz esetén) az
ágrendszeren/lombozaton is jól kivehetők.
Vírusok, baktériumok, gombák vagy rovarok okozta, kondíciógyengüléssel, részleges vagy teljes lombvesztéssel, illetve
törzspusztulással járó, az állomány későbbi szerkezeti jellemzőit
és/vagy dinamikáját jelentős mértékben befolyásoló (rendszerint
intenzív) hatások összessége. A vadhatást e helyütt nem vesszük
figyelembe!

 Kiugró méretű fák jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás
Cél: Az erdei életközösségek vertikális és horizontális szerkezetét is megtörő, az állomány
egészéhez képest jelentősen eltérő méretű és habitusú fák jelenlétének rögzítése. Ezek az
általában nagyobb átmérőjű, vastagabb törzsű, nagyobb koronájú, idősebb korban esetleg
odvas-üreges fák fontos – az állományrészből egyébként hiányzó – mikroélőhelyeket
szolgáltathatnak.
Helyszíni szakértői döntés alapján megválaszolandó, hogy a megtett útvonalon, illetve
áttekintett állományrészben láttunk-e olyan élő vagy (álló) elhalt törzset, melynek átmérője
legalább 50 cm és a befoglaló (az érintett vastag fa magasságával összemérhető átmérőjű
körön belüli) állomány átlagátmérőjét legalább 30 cm-el meghaladja. A két feltételnek együtt
kell teljesülnie, így az egyöntetűen vastag törzseket tartalmazó állományrészek idős fáinak
számbavétele e helyütt nem releváns. Az űrlap kitöltéséhez (egyszeres választással) az alábbi
kategóriákból lehet választani:
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Kategória

Megjegyzés

kiugró méretű élő fa (fák)
kiugró méretű álló holtfa Ide sorolandók az 1-2 kisebb élő ágat, vagy tőről felverődött
(holtfák)
sarjakat még hordozó, de a törzs nagyobb részén már
elpusztult példányok is!
kiugró méretű élő fa és álló
holtfa (együtt)
egyik sem

Kijelölendő, ha nem észleltünk kiugró méretű törzset.

 Agresszíven terjedő idegenhonos fafajok jelenléte
szakértői döntés, többszörös választás
Cél: Az erdei életközösségek nem őshonos, beültetett vagy szubspontán megjelent, a
természetességi állapotot és az állomány jövőbeni sorsát várhatóan negatívan befolyásoló
fafaj(ok) előfordulásának dokumentálása.
Helyszíni szakértői döntés alapján bejelölendő, hogy a megtett útvonalon, illetve áttekintett
állományrészben mely agresszíven terjedő idegenhonos fafaj(ok) fordul(nak) elő. Az
előfordulás tényének megállapításához az adott fafaj(ok) egyetlen (akár magonc korú/méretű)
egyedének jelenléte elegendő. Az űrlap kitöltéséhez – szükség esetén több fafaj
megjelölésével (többszörös választással) – az alábbi jegyzékből lehet a fafajokat kiválasztani:

Kód

Magyar név

Tudományos név

A

akác

Robinia pseudoacacia

AK

amerikai kőris

Fraxinus penssylvanica

BL

bálványfa

Ailanthus altissima

KM

kései meggy

Padus serotina

VT

vörös tölgy

Quercus rubra

ZJ

zöld juhar

Acer negundo

egyik sem

Kijelölendő, ha nem észleltünk agresszíven terjedő
idegenhonos fafajt!

 Életnyomok és jelölőfajok jelenléte
szakértői azonosítás, többszörös választás
Cél: Egyes könnyen azonosítható, természetvédelmi szempontból nagyobb jelentőséggel bíró
életnyomok és holtfához kötődő Natura 2000 jelölőfajok (xilofág rovarok) jelenlétének
rögzítése.
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A két plot között az alábbi életnyomok és/vagy fajok jelenlétét kell feljegyezni:
Feljegyzendő
gallyfészek

Leírás
A lombkoronaszintben lévő, jó állapotú gallyfészek
előfordulását kell csak rögzíteni, amely alkalmas lehet
ragadozómadarak, holló és/vagy fekete gólya számára.

harkály-életnyom

Olyan – elsősorban táplálkozás során létrejött, harkályok által
okozott – nyomok a fatörzsön vagy vastagabb ágakon,
amelyek a földről menet közben is jól látszanak.

Natura 2000 jelölőfajok

Menet közben is, extra időráfordítás nélkül is jó eséllyel
észlelhető és felismerhető Natura 2000 jelölőfajok
előfordulása. A részletes jegyzéket lásd alább!

egyik sem

Kijelölendő, ha nem észleltünk útközben életnyomokat.

 Natura 2000 jelölőfajok
szakértői azonosítás, többszörös választás
Cél: Natura 2000 élőlények azonosítása és regisztrálása a szakaszon.
Amennyiben a Natura 2000 jelölőfajok előfordulását firtató kérdésre a válasz igen, helyszíni
szakértői azonosítás alapján szükséges a megfigyelt taxon(ok) megnevezése is.
Az űrlap kitöltéséhez – akár több elem kiválasztásával (többszörös választással) – az alábbi
jegyzéket kell használni:
Magyar név

Tudományos név

gyászcincér

Morimus funereus

havasi cincér

Rosalia alpina

nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

szarvasbogár

Lucanus cervus

A felsorolt Natura 2000 fajok keresésével külön időt tölteni nem szabad, csak a mintavételi
szakasz normál ütemű bejárása során szem elé kerülő egyedeket kell feljegyezni!
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5.3 Adatfelvétel II. – A mintavételi területre (plot) vonatkozó
adatrögzítés
A mintavételi területet (4. ábra) a mintavételi háló szerint előzetesen meghatározott helyzetű
mintavételi pont terepi rögzítése után a jelölő rúd körül, a kör sugarának becslésével (a
határhelyzetű fák azonosításával) kell lehatárolni. A mintavételezés egyenletességének
biztosításához rendkívül fontos a távolságbecslés előzetes „kalibrálása”, ennek érdekében a
felmérés előtt (akár naponta) próbabecsléseket kell végezni. Emellett esetenként (különösen,
ha határhelyzetben a becsülendő adatok/értékek egészét érdemben befolyásoló egyedek is
vannak) a felmérési munka közben is szükség lehet a becsült távolság mérőszalaggal vagy
távolságmérővel történő ellenőrzésére. Az ellenőrzés (mérés) során jelentősebb terepdőlés
esetén minden esetben törekedni kell a vízszintes távolság közelítésére!

4. ábra: A mintavételi terület (plot) lehatárolása és mérete.
A plot területén esedékes felmérési munkához nehéz általános érvényű területbejárási
javaslatot adni, hiszen a pontos adatfelvételhez szükséges bejárási sűrűség nagyban függ az
érintett állomány változatosságától és átláthatóságától. Az állományképet összességében leíró
kategóriák és a csatlakozó járulékos információk (részletesen lásd később) a mintaterületközéppontból szinte minden esetben felvehetők.
Jól áttekinthető, erősebb cserje- és újulat-borítás nélküli, kevés számú és/vagy egyértelműen
felismerhető fafajt tartalmazó, jól becsülhető átmérő-jellemzőkkel rendelkező állományokban
(pl. idősebb bükkösökben) sok esetben a faállomány összetételének és átmérőeloszlásának
leírása is megoldható a mintavételi terület középpontjából. Ha viszont az állomány nehezen
áttekinthető, az előforduló fafajok nem egyértelműen beazonosíthatók, illetve ha egyes
törzsátmérők méréssel történő ellenőrzése szükséges, a mintaterület bejárása már a
felvételezés ezen fázisában is szükséges lehet. Lényeges irányelv, hogy a faállományösszetétel és átmérőeloszlás leírását követően – a további változók rögzítéséhez –
mindenképpen ki kell mozdulni a plot középpontjából!
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Általános tapasztalat, hogy egy szisztematikus bejárással a teljes kérdéssor nem válaszolható
meg, ezért inkább a lépésről-lépésre történő állományszemle és adatbevitel ajánlható. A plotközéppontból való kimozdulás iránya és rendszere nem szabványosítható, azt inkább a soron
levő változó leképezéséhez szükséges információ(k) megszerzési lehetőségei határozzák meg.
Ha a plot teljes területének átpásztázása szükséges, akkor célszerű a középpont körül a
mintaterület-sugár kétharmadának (kb. 8 m) megfelelő íven szisztematikusan végighaladni, s
a részletesebb vizsgálatot igénylő objektumokhoz/állományrészekhez külön-külön odamenni.
Ha a ploton kívüli állományból további fafajokhoz és/vagy átmérőosztályokhoz tartozó
faegyedek koronája lóg/lóghat be, úgy a bejárást célszerű a plot kerületén (szükség esetén
ellenőrző távolság mérésekkel) kezdeni és utána végigpásztázni a plot belsejét. Erős
cserjefoltok jelenléte esetén a bejárásnál arra is figyelmet kell fordítani, hogy a fafajok sűrű
cserjésekben megbúvó, faállományhoz sorolandó egyedeit is megtalálhassuk. A fekvő holtfa
mennyiségének piktogram-alapú becslése (lásd később) viszont mindenképpen a plotközéppontból végzendő!

5.3.1 Az állománykép jellemzőinek felvétele
 A mintavételi terület jellemzése a fő kategóriák megadásával
szakértői döntés, egyszeres választás
Cél: A mintavétellel érintett állományrész habitusának összefoglaló jellegű leírása a jelen lévő
fatermetű fásszárúak és újulatuk záródása, illetve átlagos magassága alapján. A korábbi
gazdálkodási célú beavatkozások, valamint a természetes bolygatások hatására kialakult
állománykép rögzítése.
A vizsgálati terület fásszárúak alkotta állományát magassági határértékek és záródási
kritériumok alapján a táblázatban szereplő három (állomány-átlagkort tükröző) kategória
valamelyikébe kell sorolni (lásd 5. ábra).
Kategória
középkorú vagy
idős erdő
fiatalos

felújulási terület

Leírás
Olyan állomány, amelyben az 5 m-nél magasabb, méretes fák
záródása legalább 20%-os.
Természetes bolygatás vagy mesterséges beavatkozás nyomán az 5 mnél magasabb fák záródása 20% alatti. Az állomány fő tömegét 1,5 mt elérő, de 5 m-t meg nem haladó, legalább 70%-os záródású fatermetű
fásszárúak alkotják.
Természetes bolygatás vagy mesterséges beavatkozás hatására
kialakult olyan állomány, ahol a fatermetű fásszárúak átlagos
magassága nem éri el a 1,5 m-t vagy 1,5 és 5 m közé esik és a
záródása kisebb mint 70%.

A fő kategória meghatározásának speciális esetével találkozhatunk az 5.1.2 fejezetben is
említett karsztbokorerdők és egyéb erősen felnyíló tölgyesek esetében. Ezen állományoknál a
szélsőséges termőhelyi viszonyok miatt az 5 m magasságot elérő frakció összborítása
esetenként 20% alá csökken, így ilyen helyszíneken (mivel a „fiatalos” kategória jelenlétére
viszonylag kicsi az esély) jellemzően „középkorú vagy idős erdő” és „felújulási terület”
kategóriák váltakozására lehet számítani.
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Az űrlap kitöltéséhez a felsorolt kategóriákból egyet kötelezően meg kell jelölni. A felmérés a
mintavételi terület jellemzésének függvényében folytatódik tovább.
Ha a mintavételi terület:


középkorú vagy idős erdő → 5.3.1.1



fiatalos; felújulási terület → 5.3.1.2

5. ábra: Az állománykép jellemzőinek felvétele.

5.3.1.1 A mintavételi pont erdőállományának fiziognómiai jellemzése
szakértői döntés, egyszeres választás
Cél: Az előzőekben középkorú vagy idős erdő besorolást kapott állományrészek vertikális
jellemzőinek összefoglaló leírása. A fiziognómiai kategória fontos szerepet játszik az
állományrész termőhelyi és történeti meghatározottságainak értékelésében.
A jellemzés során a cserje- és koronaszint elkülönültségéből, valamint az állományalkotó fák
növekedési formáiból levezethető állománykép kerül tipizálásra. Helyszíni szakértői döntés
alapján megválaszolandó, hogy a plot területére eső állományrész milyen fiziognómiai
kategóriával írható le. Az űrlap kitöltéséhez (egyszeres választással) az alábbi kategóriákból
kell egyet (kötelezően) megjelölni:
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Fiziognómiakategória
sarjcsokros erdő
összefolyó koronaés cserjeszintű erdő

Leírás
A sarjcsokros növekedésű (rendszerint görbe) törzsek aránya
meghaladja a 80%-ot.
A fatermetű fásszárú fajok jellemzően alacsonyak vagy közepes
magasságúak, a lombkoronaszint és a cserjeszint nem válik el
élesen egymástól.

szabad állásban
nőtt idős fákat
tartalmazó
állomány

Az állomány legnagyobb részét alkotó faegyedek korát és átlagos
vastagságát jelentősen meghaladó, egykor (legalább részben)
szabad állásban növekedett, terebélyes koronájú fák (legalább 3)
előfordulása és természetes úton felnőtt fiatalabb korosztály
jelenléte jellemzi a plot területét és a környező állományrészt.
Kialakulása legtöbbször korábbi fáslegelők, legelőerdők
felhagyása utáni spontán beerdősülés révén valósult meg. Nem
tartoznak ide a vágásos üzemmódban használt erdők
véghasználatakor meghagyott hagyásfákat tartalmazó fiatalosok,
illetve a nagyobb koronájú, idősebb törzseket magukba foglaló
állományok sem.

egyik sem

Az állomány nem mutatja egyik, az előző kategóriákban
bemutatott fiziognómiai kategóriára jellemző állományképet sem.
Ebbe a kategóriába tartoznak a leggyakrabban előforduló, szálerdő
képet mutató állományok.

Esetenként előfordulhat, hogy a plot területén a faállomány sarjcsokros, a koronaszint pedig a
cserjeszinttel összefolyik (pl. letörpült, sarj eredetű molyhos tölgyesek esetében). A két
állományjellemző egyidejű jelenléte esetén fiziognómiai kategóriaként mindig az „összefolyó
korona- és cserjeszintű erdő” kategóriát rögzítsük!

5.3.1.2 Faállomány jelenléte fiatalosokban és felújulási területen
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Cél: Az előzőekben „fiatalos”, valamint „felújulási terület” besorolást kapott
állományrészekben a méretes szálfákból álló idősebb, illetve a 2,5 méteres magasság fölé
növő fiatal állomány rögzítése. Amennyiben a vizsgált fiatalos vagy felújulási terület
rendelkezik faállománnyal, a mintavétel során a faállomány-összetételt is jellemezni kell
(5.3.2 pont).
Amennyiben a plot területén a fajlistában (lásd 1. melléklet) található fafajok bármelyike
meghaladja a 2,5 m magasságot, a faállomány rögzítése szükséges, tehát igen a válasz és a
faállományra vonatkozó többi kérdésre is válaszolni kell. Amennyiben azonban a ploton belül
csak 2,5 m alatti frakció (újulat) található, akkor a válasz nem, és a faállományra vonatkozó
többi kérdés nem jelenik meg. Abban az esetben, ha a fafajok által képzett állomány a 2,5 mes magassági határon van (néhány egyed minden bizonnyal meghaladja a 2,5 m-t, de azok is
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éppen kinőttek az újulatból), akkor a faállomány-leírástól eltekintünk. Hagyásfák esetében
azonban mindig faállományként rögzítjük a 2,5 m-nél magasabb fákat.

5.3.1.3 Az újulat állapota, növekedése és az ezt hátráltató tényezők
jelenléte/hiánya a felújulási területen
Cél: Annak megítélése, hogy az előzőekben „felújulási terület” besorolást kapott
állományrészeken az újulat mennyisége elegendő-e ahhoz, hogy az erdő felújulását az
erdészeti gyakorlat kritériumai szerint biztosítottnak értékelhessük. Nemleges válasz esetén
érdeklődésünk kiterjed a mintavételi terület jelenlegi állapotára, ami esetenként az elégséges
újulat hiányának okára is utalhat, de nem célunk (nem is lehetőség) az újulat hiányának okát
egyértelműen meghatározni.
• A felújulási területen a záródás eléri-e a 70%-ot?
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Azt kell megbecsülni, hogy a felújulási területen az átlagosan 1,5 m-nél alacsonyabb
fatermetű fásszárú fajokhoz tartozó újulat eléri-e a 70%-os borítást vagy sem. Ezt a beviteli
képernyőn szakértői becslés révén, egyszeres választással (igen/nem) kell rögzíteni.
Ha a válasz nem, a felújulást nem tekintjük biztosítottnak, ezért a mintavétel a terület néhány
– akár az újulat záródáshiányát potenciálisan kiváltó – jellemzőjének rögzítésével folytatódik.
Ha a válasz igen, az adatfelvétel a faállomány (ha van) vagy az álló holtfa és/vagy facsonk
leírásával folytatódik.
• A felújulási terület jellemző állapota
szakértői döntés, többszörös választás
Ha a mintavételi területen az újulat mennyisége nem kielégítő (az újulat borítása nem éri el a
70%-ot), megvizsgálandó, hogy sikeres felújulás hiányában a mintavételi terület pillanatnyi
állapotát hogyan tudjuk jellemezni. Rögzítendők az alábbi kategóriákkal leírható (az újulat
hiányával potenciálisan összefüggésbe hozható) tényezők:
Állapotjellemzők

Leírás

vágásnövényzet
A plot területét részben vegetatív módon jól terjedő, igen kompetitív
és/vagy tövises bozót vágásnövények uralják.
fokozott vadhatás

A plot területén a nagyvad-fajok intenzív és folyamatos jelenlétének
nyomai (rágás, túrás, taposás stb.) láthatók.

szélsőséges termőhely A plot területén termőhelyi szélsőségek (pl. alacsony vagy túl magas
talajnedvesség, nagyarányú kövesség, a termőtalaj hiánya) jelei
detektálhatók.
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frissen keletkezett
felújulási terület

A plot területe frissen keletkezett felújulási terület (akár emberi
beavatkozás, akár természetes bolygatás alakította ki), ahol a
korábbi faállomány megszűnése óta még nem telt el elegendő idő a
megfelelő borítású újulat megtelepedéséhez vagy kialakulásához.

egyik sem

A plot területét egyik fent említett állapotjellemző se írja le
megfelelően.

• A vágásnövényzet és/vagy tövises bozót jellemző faja(i)
szakértői azonosítás, többszörös választás
Az adatbeviteli felületen megjelenített vágástéri növények közül kell kiválasztani a plotban
leginkább releváns fajt vagy fajokat. Választható növények:
földi szeder
galagonyák
erdei iszalag
kökény
rózsák

békaszittyó
földi bodza
siska nádtippan
egyéb

5.3.2 A faállomány-jellemzők felvételezése
Cél: A faállomány felmérésének elsődleges célja az, hogy a fafajösszetételről és a kor-, illetve
méreteloszlásról egyszerű skálák alkalmazásával képet alkothassunk. A jelenleg rendelkezésre
álló (erdészeti adattári) adatokhoz képest szeretnénk a ritka fafajok jelenlétét megjeleníteni,
ezért fontos, hogy a mintaterületet alaposan körbejárva az összes jelenlevő fafajt megtaláljuk
a faállományban.
 A faállomány lombkorona-záródása
szakértői becslés
A záródás szembecsléssel történik 5%-os pontossággal. A lombkorona-záródás mértékének
meghatározásakor csak a fafajok 2,5 m-es magasságot meghaladó egyedeit (= faállomány)
vesszük figyelembe. A becslés során a szintekkel nem foglalkozunk, csupán azt rögzítjük,
hogy a faállomány milyen mértékben záródik és ezáltal mennyire hoz létre fényben gazdag,
illetve fényben szegény környezetet az állomány alatt. Fontos, hogy a faegyedek élő
koronarészeinek lombozatán belül mutatkozó hézagok a záródásbecslés szempontjából
figyelmen kívül hagyandók, a záródást / záródáshiányt a koronák vagy koronarészek között
mutatkozó hézagok alapján kell meghatározni. A záródás / záródáshiány becsléséhez
figyelembe veendő, hogy 5% 25 m²-es, 10% pedig 50 m²-es területnek felel meg.
Mivel a záródás becslésének célja a nagyobb záródáshiánnyal bíró foltok körülhatárolása és a
tömegesség-becslések ellenőrzése, a becslés megengedhető hibája ±10%. Éppen ezért
törekedni kell a becslési idő leszorítására. Ügyelni kell továbbá arra, hogy a becslés az 500
m²-es mintavételi körre vonatkozzon, vagyis ne engedjünk a „csábításnak”, hogy jóval
nagyobb területre vonatkozó becslést adjunk, s ezzel nagyrészt a csak oldalról látott
koronaszerkezet alapján alkossunk képet.
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 Fafajösszetétel és átmérő-osztályonkénti tömegesség
szakértői azonosítás és becslés, táblázat
A fafajösszetételt a fafajok átmérőosztályonkénti tömegességének becslésével írjuk le. A
táblázat első oszlopába a fafajok kerülnek, amelyek a fafajok jegyzékéből választhatóak. A
további oszlopokban az alábbiak szerint az átmérőosztályok következnek, a táblázatba pedig
minden fafaj esetében megadandó átmérőosztályonként a tömegesség.
fafaj

dbh ≤8 cm

8 cm < dbh ≤20 cm

20 cm < dbh ≤35 cm

35 cm < dbh ≤50 cm

50 cm < dbh

A mellmagassági átmérő (dbh) a talajtól 1,3 m magasságban (lejtős terepen a fa hegy felőli
oldalán állva) mérhető átlagos átmérő. Amennyiben a faegyedek néhány cm eltéréssel
láthatóan egy korosztályhoz tartoznak, az átlagos átmérő pedig az osztályok határán található
(pl. 20 cm), akkor egy osztályba kell sorolni őket.
A tömegességet borítás-kategóriák alkalmazásával írjuk le, vagyis azt kell megbecsülni, hogy
az adott fafaj adott vastagsági osztályba tartozó egyedeinek koronája az 500 m²-es plot hány
százalékát borítja. A borítás-értékek becslésénél a plot területén kívül gyökerező törzsek
lombozatának plotra behajló részét is figyelembe kell venni. E koronarészek borítási értékeit
az érintett fafaj azon átmérőosztályához kell számítani, ahová az egyébként a plot területén
kívül álló törzs tartozik. Ha egy fafaj és átmérőosztály csak egy példánnyal jelenik meg a plot
területén, s annak koronája (a megdőlt törzs miatt) teljesen kilóg a plotból, a törzset a
legalacsonyabb tömegességi értékkel (1) akkor is fel kell venni. A földön fekvő élő törzset –
amennyiben a plotban új fafajt vagy méretosztályt jelent – a legkisebb tömegességi értékkel
(1) vesszük.
A borítás-becslés skálája:
1 – 0% < lombkorona borítása ≤ 5%
2 – 5% < lombkorona borítása ≤ 20%
3 – 20% < lombkorona borítása ≤ 50%
4 – 50% < lombkorona borítása
 Hántás jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Vad általi friss kéreghántás kerül rögzítésre abban az esetben, ha a mintaterületen belül a 20
cm dbh-nál kisebb átmérőjű egyedek legalább 5%-a érintett. A faegyedek tételes vizsgálatára
nincs szükség. Amennyiben a faállomány felmérése közben szembeötlő a jelenség, akkor igen
választ kell adni. Külön időt ne fordítsunk a kérdés vizsgálatára!
 Antropogén eredetű törzskárok jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Az antropogén eredetű törzskárok akkor kerülnek felmérésre, ha a mintaterületen belül a
faegyedek legalább 5%-a érintett. Itt elsősorban a közelmúlt fahasználatai során az egyes fák
döntésekor (kidőlő fa által maradó fán okozott kéregsérülés), illetve a kivágott faanyag
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kiközelítése során (ló, vagy gép általi vonszolás) keletkezett, a nyomvonallal szomszédos fák
töve közelében megjelenő kéregsérülésekre kell gondolni.
Mind a hántás, mind az antropogén eredetű törzskár esetén a friss kéregsérülést kell
detektálni, vagyis csak akkor adunk igen választ, ha a sérülés helye még színében is
jelentősen eltér a kéreg többi részétől, a sebzés még nem „hegesedett”.

5.3.3 Az álló holtfa és facsonk felvételezése
Cél: Adatot gyűjteni az erdőlakó specialista állat-, növény- és gombafajok fennmaradása
szempontjából elengedhetetlen (táplálék, szaporodó- vagy búvóhely, aljzat) álló holtfa
mennyiségéről, korhadtsági állapotáról, méreteloszlásáról, valamint – ahol megállapítható –
faji hovatartozásáról.
 Álló holtfa és/vagy facsonk jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
A felmérés során álló holtfának tekintjük az olyan már nem élő, lábon száradt fa és cserje
egyedet, amelynek magassága a faállomány határértékét (2,5 m) meghaladja és
mellmagassági átmérője eléri a 8 cm-t. Ezzel ellentétben a facsonk olyan lábon száradt egyed,
amely törzstörött vagy biológiai folyamatok (lebontó szervezetek, madarak, stb.)
következtében lepusztult, így magassága az újulati szint felső határát nem éri el (maximális
magasság 2,5 m), a mellmagassági átmérője pedig legalább 8 cm (az 1,3 m alatti magasságú
facsonkok esetében a mellmagassági átmérőt a megmaradt csonkból kell becsülni). Különösen
alacsonyabb facsonkok és a mikroélőhelyek között szereplő tuskók elkülönítése érdekében
megjegyzendő, hogy a facsonk mindig törött, míg a tuskó mindig vágott felülettel határolt.
Az álló holtfa beazonosítása kapcsán két problémát kell kezelnünk. Nem ritka eset, hogy egy
szinte teljes egészében elhalt fa törzsének alsó 0,5-1 méteres szakaszán 1-2 kósza levél még
életjelet mutat, de funkcionálisan a fa holtfaként „működik”. Ezeket az egyedeket –
amennyiben az élő levelek tuskósarjakon vagy maximum fa alsó egynegyed magasságáig
eredő ágakon fordulnak elő – álló holtfaként kell értékelni és felvételezni. A másik – jóval
több nehézséget okozó – probléma az „álló jelleg” meghatározása. Gyakori eset, hogy az
elhalt fa kidől, de fennakad a szomszédos fákon, így a majdnem álló helyzettől egészen a
majdnem fekvőig minden előfordulhat. Pragmatikus megfontolásból álló holtfának azokat az
egyedeket tekintjük, amelyekről azt feltételezzük, hogy az esetleg velük érintkező szomszédos
fák eltávolítása esetén is állva maradnának.
További speciális eset, amikor illegális fakitermelés (falopás) miatt jöttek létre kisebbnagyobb (általában 1 m-nél nem magasabb) „facsonkok”. Ezeket a motorfűrésszel vagy
fejszével elvágott törzs-maradványokat facsonkként (még ha úgy is néznek ki) nem vesszük
fel, mert a törzsek nem töröttek (a „Megjegyzés” rovatban viszont felírjuk: „lop”).
 Az álló holtfa darabszáma átmérőosztályként
szakértői azonosítás és számolás, az érték beírása
A mintavételi területen belül előforduló 8 cm-es mellmagassági átmérőt meghaladó álló holtfa
darabszámát három vastagsági osztályban (8-20 cm, 20-50 cm és 50+ cm) rögzítjük.
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 Az álló holtfa (Ø: 20-50, 50+ cm) jellemző korhadtsági foka
szakértői becslés, egyszeres választás
Az álló holtfa korhadtságát csak a 20 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérőjű törzsek
esetében kell rögzíteni. Három korhadtsági kategória szerint történik a jellemzés: friss,
korhadt és vegyes. A besorolás legáltalánosabb szabályai a következők:
Friss
ép vagy a törzs több, mint felén
jelen van
a kisebb ágak, gallyak (esetleg
levelek) is megvannak
a fatest kemény

Bélyegek
kéreg
ágrendszer
textúra

Korhadt
borítása a törzsön <50% vagy
teljesen hiányzik
csak a nagyobb ágak találhatók
meg, de gyakran csak a törzs
a fatest puha

Amennyiben a felsorolt bélyegek alapján a besorolás esetleg kérdéses lenne, a végső döntést a
kéregborítás aránya alapján kell meghozni.
Minden mintavételi területen a legjellemzőbb korhadtsági fokot kell rögzíteni (6. ábra).
Amennyiben a friss és korhadt egyedek egyaránt legalább 20%-os gyakorisággal fordulnak
elő a plotban, a vegyes kategóriát kell választani. Többé-kevésbé azonos méretű törzsek esetén
az arányok meghatározásánál a törzsszámot lehet alapul venni, jelentősen különböző méretű
és eltérő korhadtsági fázisba sorolható törzsek esetén viszont a törzsek méretével/térfogatával
súlyozott értékek szerint kell dönteni. Egyetlen törzs előfordulása esetén vegyes kategória
nem adható!

6. ábra: A korhadtsági kategóriák megoszlása az összes holtfa mennyiségéhez viszonyítva.
Amennyiben jellemző korhadtsági fokként a friss vagy a vegyes kerül rögzítésre, felmérjük az
elpusztult egyedek faji hovatartozását is.
 Az álló holtfa jellemző fafaja(i)
szakértői azonosítás, többszörös választással
Rögzíteni kell a plotban előforduló álló holtfa egyedek fafaját vagy fafajait. A mintavétel
során alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jelen lévő álló holtfa „állomány” fafaj
szerinti összetétele mennyire hasonló a jelenlegi élő faállományéhoz. Az adatbeviteli felületen
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a faállomány leírásakor rögzített fafajok automatikusan megjelennek, közülük kell
kiválasztani az álló holtfaként is megjelenő fafajokat. A további fafajok külön listából,
többszörös választással emelhetők be. Abban az esetben ha nem sikerül beazonosítani a fajt
lehetőség van a listából az „ismeretlen faj” kiválasztására is.
 A facsonkok darabszáma átmérőosztályok szerint
szakértői azonosítás és számolás, az érték beírása
A mintavételi területen belül előforduló 8 cm-es átmérőt meghaladó, de 2,5 m-nél
alacsonyabb álló facsonkok darabszámát három vastagsági osztályban (8-20 cm, 20-50 cm és
50+ cm) rögzítjük. Az 1,3 m alatti magasságú facsonkok esetében a mellmagassági átmérőt a
megmaradt csonkból kell becsülni.

5.3.4 A fekvő holtfa felvételezése
Cél: Felmérni a mintavétellel érintett állományokban jelen lévő vastag fekvő holtfa és/vagy a
vékony fekvő holtfa mennyiségét, korhadtsági állapotát, valamint amennyiben azonosítható
(friss holtfa esetén), megadni a jellemző fafaját.
 Fekvő vastag holtfa (CWD) jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
A projekt során vastag fekvő holtfának (CWD, coarse woody debris) tekintjük a talajhoz
stabilan már nem rögzült (nem álló) holtfákat, holt fadarabokat (ideértve a cserjék anyagát is),
amelyek a talajjal közvetlenül érintkeznek vagy az állomány más egyedén, illetve különböző
tereptárgyakon fennakadtak (önállóan már nem állnának meg függőleges helyzetben), és
átmérőjük a vastagabb végükön legalább 1 méter hosszúságban 8 cm-nél nagyobb. Ide
sorolandók a régebben elhalt fák földből kifordult tuskói is, amennyiben a szükséges
vastagságot elérik. A finom frakció (FWD, fine woody debris) olyan fekvő holtfa, holt
fadarab, amely a vastag végén sem haladja meg a 8 cm-es átmérőt.
 Fekvő vékony holtfa (FWD) mennyisége
szakértői döntés, egyszeres választás
Amennyiben az 500 m²-es mintavételi területen nem fordul elő kellő hosszúságú (1 métert
meghaladó) 8 cm vastagságot meghaladó fekvő holtfa, csak a finom frakciót kell jellemezni.
Az FWD mennyiségét piktogramok segítségével kell megadni, mégpedig az alábbi három
ábra (7. ábra) közül az adott mintaterületre leginkább jellemző kép kiválasztásával (az
ábrákon balról jobbra nő a holtfa mennyisége).
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7. ábra: A fekvő vékony holtfa mennyiségére vonatkozó piktogramok, és az ábrákon
szereplő holtfa darabok mennyisége. A méreteknél az első két érték a két végén mért
átmérőre, a harmadik a hosszra vonatkozik.
(Az ábrasor előzetes tapasztalatok alapján, egy-egy jellemző helyzetet reprezentál.)

 Fekvő vékony és vastag holtfa (CWD+FWD) együttes mennyisége
szakértői döntés, egyszeres választás
Ha a mintaterületen van vastag frakció, a holtfa-ellátottságot a CWD mennyiségi viszonyaira
koncentrálva kell értékelni. Az értékelés az FWD mennyiségi becsléséhez hasonlóan,
piktogramok segítségével történik.
Az átmérő alapján két méretosztályra bontjuk a vastag fekvő holtfát: 8-35 cm-es és 35 cm-nél
vastagabb kategóriára. Amennyiben nem található a mintaterületen 35 cm-t meghaladó fekvő
holtfa, a következő ábrák közül kell választani (8. ábra):

8. ábra: A holtfa mennyiségére vonatkozó piktogramok, és az ábrákon szereplő holtfa
darabok mennyisége. 8 cm-nél vastagabb darabok előfordulnak, de 35 cm-nél vastagabbak
nem. A méreteknél az első két érték a két végén mért átmérőre, a harmadik a hosszra
vonatkozik.
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35 cm-nél nagyobb átmérőjű holtfa jelenléte esetén az alábbi lehetőségek (9. ábra) közül kell
megjelölni a terepi viszonyokat legjobban leíró képet.

9. ábra: A holtfa mennyiségére vonatkozó piktogramok, és az ábrákon szereplő holtfa
darabok mennyisége. 35 cm-nél vastagabb darabok előfordulnak a plotban. A méreteknél
az első két érték a két végén mért átmérőre, a harmadik a hosszra vonatkozik.
 Fekvő vastag holtfa (Ø: 8-35, 35+ cm) jellemző korhadtsági foka
szakértői döntés, egyszeres választás
A fekvő holtfa felmérésekor a jelen lévő vastagsági osztályok jellemző korhadtsági fokát
(külön-külön) is meg kell adni. Három korhadtsági kategória szerint (friss, korhadt, vegyes)
történik a jellemzés, amelynek legáltalánosabb szabályai a következők:
Friss
ép vagy a törzs több, mint felén
jelen van
a kisebb ágak, gallyak (esetleg
levelek) is megvannak

kéreg
ágrendszer

a fatest kemény
a fa a talajtól élesen
elhatárolódik

Egyéb bélyegek
textúra
kapcsolat a
talajfelszínnel

általában kör alakú

keresztmetszet

a fa eredeti színéhez hasonló

Korhadt

Karakter

szín

borítása a törzsön <50% vagy
teljesen hiányzik
csak a nagyobb ágak találhatók
meg, de gyakran csak a törzs

puha, morzsolható vagy szétesik
felületének legnagyobb része a
talajfelszínnel érintkezik
leggyakrabban ovális, lapított
fakó, szürkés

Minden mintavételi területen a legjellemzőbb korhadtsági fokot kell rögzíteni. Amennyiben a
friss és korhadt egyedek egyaránt legalább 20%-os gyakorisággal fordulnak elő a plotban, a
vegyes kategóriát kell választani. Többé-kevésbé azonos méretű törzsek esetén az arányok
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meghatározásánál a törzsszámot lehet alapul venni, jelentősen különböző méretű és eltérő
korhadtsági fázisba sorolható törzsek esetén viszont a törzsek méretével/térfogatával súlyozott
értékek szerint kell dönteni. Egyetlen törzs előfordulása esetén vegyes kategória nem adható!
Bővebb magyarázat és útmutatás az álló holtfa korhadtságának megállapításánál (5.3.3)
olvasható.
 Fekvő vastag holtfa (CWD) jellemző fafaja
szakértői döntés, egyszeres választás
Amennyiben a mintavételi területen található CWD friss darabokat is tartalmaz (vagyis friss
vagy vegyes minősítést adtunk) meg kell adni a holtfa jellemző (felismert) fafajait az adott
plotban. Az adatbeviteli felületen a faállomány leírásakor rögzített fafajok automatikusan
megjelennek, közülük ki kell választani a CWD-ként is megjelenő fafajokat. A további fafajok
külön listából, többszörös választással emelhetők be. Abban az esetben ha nem sikerül
beazonosítani a fajt lehetőség van a listából az „ismeretlen faj” kiválasztására is.

5.3.5 Lágyszárúak felvételezése
Cél: Az erdők gyepszintjében megjelenő lágyszárú növények előfordulásának,
tömegességének rögzítése. A lágyszárúak mennyiségének és faji összetételének megismerése
segíti az állomány termőhelyi viszonyainak és degradáltságának értékelését, ezért a domináns
fajokon felül az adott élőhely ökológiai viszonyait jellemző, az idegenhonos (adventív) és a
különböző bolygatások hatásait tükröző nitrofil fajok jelenlétét és tömegességét is
jellemezzük.
 A lágyszárúak összborítása
szakértői becslés, egyszeres választás
Helyszíni szakértői becslés alapján meg kell adni, hogy a lágyszárú növények által lefedett
terület hogyan viszonyul a plot teljes területéhez (5 m² lágyszárú borítás = 1%). A becsléshez
a lágyszárú növények elszórtan elhelyezkedő foltjait képzeletben egymás mellé kell rendezni,
laza, szórványos lágyszárú-fedettség esetén pedig figyelmet kell fordítani a növényzettel nem
fedett részterületek miatti levonásra. Az űrlap kitöltéséhez – egyszeres választással – az alábbi
skálát kell használni:
A borítás-becslés skálája:
0 – borítás ≤1%
1 – 1% < borítás ≤5%
2 – 5% < borítás ≤20%
3 – 20% < borítás ≤50%
4 – 50% < borítás
 Domináns lágyszárú növények azonosítása
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szakértői azonosítás, többszörös választás
Amennyiben a lágyszárú-összborítás becsült értéke az 5%-ot meghaladja, helyszíni szakértői
döntés alapján meg kell adni a domináns növényfajokat. Domináns növényfajként a legalább
20%-os relatív borítási arányt képviselő – azaz az összesen pl. 60% lágyszárú borítás
minimum 20%-át adó – fajok közül maximum 3 lágyszárú nevezhető meg, s ennek a három
fajnak a 3 legmagasabb relatív borítást képviselő taxonnak kell lennie. A domináns lágyszárú
fajokat külön-külön, egyszeres választással kell a megadott listából megjelölni. Amennyiben a
listán nem szereplő, de a felmérő által biztosan felismert domináns lágyszárú fordul elő a
plotban, lehetőség van további faj(ok) kiválasztására a teljes hazai flórát tartalmazó listából.
 Élőhelyjelző lágyszárú növények azonosítása
szakértői azonosítás, többszörös választás
Helyszíni szakértői döntés alapján bejelölendő, hogy a plot területén milyen élőhelyjelző
lágyszárú növények fordulnak elő. E helyütt élőhelyjelzőnek tekintjük azokat a fajokat,
melyek átlagos termőhelyi – szárazság-üdeség, bázikusság-savanyúság gradiensek mentén
értelmezett – viselkedésük alapján egyes élőhelyek vagy élőhely-csoportok azonosítása
szempontjából relevánsak, illetve a további élőhelyek felé differenciáló szereppel bír(hat)nak.
A jellemzőnek tartott fajok közül maximum 3 lágyszárú növény nevezhető meg, ezeket különkülön, egyszeres választással kell azonosítani. E nagy terepi tapasztalatot igénylő választásnál
legyünk figyelemmel arra, hogy felújulási területen vagy túlzott fényhez juttatott, megbontott
állományokban az előző idős állományból (vagy a beavatkozás előtti időkből) visszamaradt,
klíma- és talajigények tekintetében rendszerint érzékenyebb fajokat részesítsük előnyben.
Gyakori eset, hogy olyan erdőben kell felvételeznünk, ahol az uralkodó fafaj eredeti
termőhelyén kívül, tudatos emberi beavatkozás nyomán jelenik meg (pl. bükkösök helyén
telepített cseresek). Ilyen esetekben is az eredeti termőhelyet jelző fajokra legyünk
figyelemmel, vagyis nem baj, sőt kívánatos, hogy adott esetben a faállomány jelenlegi
összetételének nem megfelelő élőhelyet jelző fajok is feljegyzésre kerüljenek.
 Adventív lágyszárúak jelenléte
szakértői azonosítás, többszörös választás
Helyszíni szakértői döntés alapján bejelölendő, hogy a plot területén a lágyszárú növények
között mely adventív növényfaj(ok) fordul(nak) elő. Az előfordulás tényének
megállapításához az adott növényfaj(ok) egyetlen (bármilyen fejlődési stádiumban levő)
egyedének jelenléte elegendő. Az űrlap kitöltéséhez – szükség esetén több faj megjelölésével
(többszörös választással) – az alábbi jegyzékből lehet a fajokat kiválasztani:
Magyar név
amerikai keresztlapu
bíbor nebáncsvirág
cseh óriáskeserűfű
csicsóka
egynyári seprence
kanadai aranyvessző

Tudományos név
Erechtites hieracifolia
Impatiens glandulifera
Fallopia x bohemica
Helianthus tuberosus
Erigeron annuus
Solidago canadensis
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kanadai betyárkóró
kisvirágú nebáncsvirág
közönséges selyemkóró
magas aranyvessző
magas kúpvirág
süntök
ürömlevelű parlagfű

Conyza canadensis
Impatiens parviflora
Asclepias syriaca
Solidago gigantea
Rudbeckia laciniata
Echinocystis lobata
Ambrosia artemisiifolia
Bejelölendő, ha nem észleltünk
semmilyen adventív fajt.

egyik sem

 Őshonos nitrofil és bolygatásjelző növények relatív összborítása
szakértői becslés
Amennyiben a lágyszárú-összborítás becsült értéke az 5%-ot meghaladja, helyszíni szakértői
becslés alapján meg kell adni, hogy az őshonos nitrofil és bolygatásjelző lágyszárú növények
által lefedett terület hogyan viszonyul a plot területén regisztrált teljes lágyszárú
borítottsághoz. A becsléshez az erdős élőhelyeken gyakrabban előforduló őshonos nitrofil és
bolygatásjelző növények (lásd táblázat) együttes relatív borítását kell figyelembe venni:
Magyar név
bódító baraboly
bojtorjános tüskemag
erdei csitri
erdei deréce
földi bodza
hagymaszagú kányazsombor
kenderkefű fajok
közönséges falgyom
közönséges tyúkhúr
maszlagos nadragulya
meddő rozsnok
nagy csalán
nehézszagú gólyaorr
ökörfarkkóró fajok
ragadós galaj
siska nádtippan
sövénykeserűfű
vérehulló fecskefű
zamatos turbolya

Tudományos név
Chaerophyllum temulum
Torilis japonica
Moehringia trinervia
Chamaneiron angustifolium
Sambucus ebulus
Alliaria petiolata
Galeopsis spp.
Parietaria officinalis
Stellaria media
Atropa belladonna
Bromus sterilis
Urtica dioica
Geranium robertianum
Verbascum spp.
Galium aparine
Calamagrostis epigeios
Fallopia dumetorum
Chelidonium majus
Anthriscus cerefolium

Az űrlap kitöltéséhez – egyszeres választással – az alábbi skálát kell használni:
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A relatív borítás becslésének skálája:
0 – borítás ≤1%
1 – 1% < borítás ≤5%
2 – 5% < borítás ≤20%
3 – 20% < borítás ≤50%
4 – 50% < borítás

5.3.6 Mikrohabitatok felvételezése
Cél: A természetes erdők specialista szervezeteinek előfordulását lehetővé tevő, közvetlenül
vagy közvetve faállományhoz köthető élőhely-szerkezeti elemek jelenlétének rögzítése.
 Faállomány-szerkezethez kapcsolódó mikrohabitatok
szakértői azonosítás, többszörös választás
A ploton belül (a tömegességtől függetlenül) a mikrohabitatok jelenlétét rögzítjük. A
mintaterület bejárása során érdemes figyelmet szentelni a mikrohabitatoknak, így külön
bejárás nélkül jelölhető, hogy melyik található a plotban és melyik nem. Előfordulhat, hogy
kihagyunk mikrohabitat-típust, de nincs rá mód, hogy minden fát körbejárjunk, csak az
ígéretes egyedeket érdemes minden oldalról megvizsgálni.
Az alábbi lista a mintavétel során vizsgálandó/rögzítendő mikrohabitatok típusait foglalja
össze.
Mikrohabitat
gyökértányér

Leírás
A tövestől kidőlt fa felszínre került
gyökérzete a kimozdított
földtömeggel, valamint gyökérzet
helyén keletkezett mélyedéssel. A
gyökértányért annak lepusztulása után
is rögzíteni kell, amennyiben a
kapcsolódó mikrotopográfiai
képződmények (földkupac, mélyedés)
még egyértelműen felismerhetők. A
gyökértányért akkor is fel kell venni,
ha róla a törzset már levágták,
elszállították.
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Ábra

Mikrohabitat
vágástéri hulladék

friss tuskó

régi tuskó

Leírás
Fakitermelés következtében az erdő
talajára került, aggregáltan
(csomókban, kupacokban)
elhelyezkedő faanyag. Állomány alatt
és vágásterületen is előfordulhat.
Általában vékony (10 cm átmérő
alatti) gallyakat tartalmaz, de
kéregtörmelék és esetenként
vastagabb törzsdarabok is
előfordulhatnak benne. A nem
aggregáltan megjelenő vágástéri
hulladékot nem vesszük fel!
Vágott felszínű holtfa, amelyen az
eredeti vágáslap-átmérő meghaladja a
20 cm-t és a vágásfelület
egyértelműen azonosítható.
Amennyiben a friss tuskó
gyökértányéron helyezkedik el, külön
nem kell fölvenni! A magasan
levágott (lopott) friss törzseket
viszont rögzíteni kell, ha a minimumátmérőt meghaladják!
Vágott felszínű holtfa, amelyen az
eredeti vágáslap-átmérő meghaladja a
20 cm-t és a vágásfelület már nem
azonosítható. Amennyiben a régi
tuskó gyökértányéron helyezkedik el,
külön nem kell fölvenni! A magasan
levágott (lopott) régi törzseket viszont
rögzíteni kell, ha a minimum-átmérőt
meghaladják!

üreges tő

Élő vagy álló holtfa olyan 35 cm-es
átmérőt meghaladó tőrésze, melyben
0,5 m-es magasság alatt
elhelyezkedő, talajjal érintkező
(kikorhadt) üreg található.
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Ábra

Mikrohabitat
hasadt törzs

Leírás

Ábra

Élőfán vagy álló holtfán előforduló,
denevérek tartózkodására alkalmas
hasadék, amely legalább 50 cm
hosszú, 1-5 cm széles és 2 cm mély.

fagyléces
csertölgy törzs(ek)
Elsősorban üdébb termőhelyekre
telepített cseresekben megfigyelhető,
a törzsön hosszában futó behegedt
hajdani repedés. A fagylécet csak
cserre vesszük fel, a fafajnak a
faállomány-leírásnál vagy friss álló
holtfaként szerepelnie kell!

tükör (levált
kéreg)
Legalább 10×10 cm-es, frissen
(legfeljebb 2-3 éve) levált kéreg élő
fán.

elváló kéreg
Olyan élőfán vagy álló holtfán
előforduló kéreg-elválás, amely alatt
denevérek tartózkodására vagy fakusz
fészkelésére alkalmas rés jön létre.
Ehhez legalább 2 cm résnek kell
lennie.
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Mikrohabitat
tapló

odú élőfán

Leírás
Taplógomba, amelynek termőteste az
5 cm átmérőt meghaladja vagy olyan
termőtest-kaszkád, amelynek hossza
legalább 10 cm. Ide értendők a
kétalakú csertapló fatörzs külső
részén elhelyezkedő, gumó alakú
ivartalan termőtestei is. Legyünk
figyelemmel a tuskókon és fekvő
holtfán megjelenő termőtestekre is!
Élő törzsrészen levő elsődleges
odúkészítők által kialakított, szűk
nyílású, madarak fészkelésére
alkalmas üreg. A harkály táplálkozási
nyomok, a bekorhadt ággöcsök és a
tényleges odvak megkülönböztetésére
figyelmet kell fordítani!

odú holtfán
Álló holtfán vagy elhalt törzsrészen
levő, elsődleges odúkészítők által
kialakított, szűk nyílású, madarak
fészkelésére alkalmas üreg. A harkály
táplálkozási nyomok, a bekorhadt
ággöcsök és a tényleges odvak
megkülönböztetésére figyelmet kell
fordítani!
üreges törzs

Olyan élő vagy elhalt álló törzs,
melyen 0,5 m-es magasság felett
törzstörés, ágtörés és/vagy ággöcs
bekorhadása révén kialakult üreg
található. A palástirányú mechanikai
sérülések nyomán részben bekorhadt
törzseket szintén itt kell rögzíteni!
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Ábra

Mikrohabitat
holtfa élőfán

Leírás

Ábra

A törzsről közvetlenül elágazó elhalt
elsődleges ág, vagy a törzs elhalt
csúcsa, legalább 20 cm kezdeti
átmérővel.

lián

egyik sem

A kúszónövény (pl. Hedera helix,
Clematis vitalba), mely a fát legalább
2,5 m magasságig befutotta.

Kijelölendő, ha a fenti termőhelyi vonatkozású mikrohabitatok közül
egyet sem észleltünk.

5.3.7 Talaj bolygatottságának felvételezése
Cél: Az erdei élőhelyek természetességi állapotát (azon belül például a lágyszárúak és cserjék
összborítását, fajkészletét, mintázatát, valamint az újulat megtelepedési esélyeit) erősen
befolyásoló talajfelszín-bolygatottság mértékének és típusának (eredetének) meghatározása.
 talajbolygatás mértéke
szakértői becslés, egyszeres választás
A talajbolygatás területi kiterjedését borítás alapon ötfokozatú ordinális skálán értékeljük. A
becslést a lágyszárúak összborításánál leírtak szerint érdemes végezni: meg kell adni, hogy a
bolygatott talajfelszín foltjainak területe hogyan viszonyul a plot teljes területéhez (5 m²
bolygatott felszín = 1%). A becsléshez az elszórtan elhelyezkedő bolygatott foltokat
képzeletben egymás mellé kell rendezni.
A borítás-becslés skálája:
0 – bolygatás ≤ 1%
1 – 1% < bolygatás ≤ 5%
2 – 5% < bolygatás ≤ 20%
3 – 20% < bolygatás ≤ 50%
4 – 50% < bolygatás
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 A talajbolygatás típusa
szakértői döntés, többszörös választás
Amennyiben a talajbolygatás eléri az 5%-ot, annak típusát is szükséges feljegyezni. Az űrlap
kitöltéséhez (többszörös választással) az alábbi kategóriákból lehet választani:
Keréknyom
Közelítés
Vadtúrás, vadtaposás
Egyéb
Erdei út jelenléte esetén talajbolygatásként („keréknyom”) a régi, avarral és gallytörmelékkel
fedett szekérutakat figyelmen kívül kell hagyni! Vadtúrás és vadtaposás kategóriában nem
csak az egészen friss bolygatást kell bekalkulálni, hanem összességében kell értékelni a
feltalaj zavartságát, bolygatottságát, átforgatottságát. Ha a mintavételi pont erdőszegélybe
esik és a plot területe aszfaltutat érint, akkor azt talajbolygatásként kell figyelembe venni,
típusaként pedig „egyéb” kategóriát kell adni.

5.3.8 Aljzat kövességének felvételezése
Cél: Az erdei lágyszárúak és cserjék összborítását, fajkészletét, mintázatát, valamint az újulat
megtelepedési esélyeit erősen befolyásoló felszíni kövesség mértékének és típusának
meghatározása.
 A felszíni kövesség mértéke
szakértői becslés, egyszeres választás
A kövesség besorolása borítás alapon, ordinális skála alkalmazásával történik.
A felszíni kövességgel érintett terület borításának becslési skálája:
1 – 0% < borítás ≤ 5%
2 – 5% < borítás ≤ 20%
3 – 20% < borítás ≤ 50%
4 – 50% < borítás
Ha talajbolygatás mértékére korábban 50% feletti értéket vettünk fel, s a kövesség mértékére
is 50% feletti adatot rögzítettünk, akkor az alkalmazás nem enged tovább. A két érték csak
akkor lehet egyidejűleg 50% feletti, ha a felszínen görgeteg kő dominál és a kövek jellemző
mérettartomány apró (vö. következő változó). Egyéb esetekben valamelyik értéket javítani
szükséges.
 Kövek jellemző mérettartománya
szakértői becslés, egyszeres választás
Amennyiben a kövesség mértéke meghaladja az 5%-os mértéket, meg kell adni a területet
borító kövek jellemző méretét, az alábbiak szerint:

36

görgetegkő

Típus

Leírás

apró

2-10 cm között

közepes

10-50 cm között

nagy

50 cm felett
a felszínre bukkanó alapkőzet, darabossága
(jellemző mérettartománya) nem állapítható meg

szálkő

A plot felvételezéskor a talajból kiálló sziklákat – amennyiben azok egyértelműen nem
mozdíthatók, hanem az alapkőzet tömbjeinek felszínre bukkanó részei – nem görgeteg kőként,
hanem szálkőként kell felvenni! Ha a plot területén szálkő (sziklakibúvás) és görgeteg kő is
van, azt a kategóriát jelöljük meg, amelyik meghatározóbb, nagyobb területet érint.

5.3.9 Idegenhonos cserjék és újulat jelenlétének/hiányának
felvételezése
Cél: Az erdei élőhelyek jelenlegi és jövőbeni természetességi állapotát is erősen befolyásoló
idegenhonos fa- és cserjefajok újulati szintben való előfordulásának/hiányának detektálása.
 Idegenhonos cserjék és újulat előfordulása
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Az idegenhonos fa- és cserjefajok előfordulásának regisztrálása a plot területén.
 A plotban előforduló idegenhonos cserje- és fafajok (újulat)
szakértői azonosítás, többszörös választás
Amennyiben az előző kérdésre igen választ adtunk, ki kell választani a plot területén
előforduló idegenhonos fa- és cserjefajokat az alábbi listából:
Kód
A
AK
AE
BL
DF
EF
EP
FD
FF
KM

Magyar név

Tudományos név
Robinia pseudoacacia
Fraxinus pennsylvanica
Laburnum anagyroides
Ailanthus altissima
Pseudotsuga menziesii
Pinus sylvestris
Morus alba
Juglans nigra
Pinus nigra
Padus serotina

akác
amerikai kőris
aranyeső
bálványfa
duglászfenyő
erdeifenyő
fehér eperfa
fekete dió
feketefenyő
kései meggy
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EZ
KI
KD
LF
NNY
OR
VG
VT
ZJ

keskenylevelű ezüstfa
kinincs
közönséges dió
lucfenyő
nemes nyarak
orgona
vadgesztenye
vörös tölgy
zöld juhar

Elaeagnus angustifolia
Amorpha fruticosa
Juglans regia
Picea abies
Populus cv.
Syringa vulgaris
Aesculus hippocastanum
Quercus rubra
Acer negundo

egyéb

Bejelölendő, ha a tételes jegyzékben nem szereplő fajt észlelünk.

„Egyéb” kategória megadása esetén a konkrét (tételes listában nem szereplő) fajt a
„Megjegyzés” rovatban kell rögzíteni (pl. Mahonia sp., Parthenocissus sp.).

5.4 Adatfelvétel III. – A részmintaterületre (szubplot) vonatkozó
adatrögzítés
A részmintaterület (szubplot) egy 30 m² területű, a mintaterülethez (plot) képest
koncentrikusan elhelyezkedő, 3,09 m sugarú kör (10. ábra). A mintaterületet a mintavételi
pont körül, a kör sugarának becslésével (a határhelyzetű cserjék és/vagy újulat-egyedek
azonosításával) kell lehatárolni. A mintavételezés egyenletességének biztosításához rendkívül
fontos a távolságbecslés előzetes „kalibrálása”, ennek érdekében a felmérés előtt (akár
naponta) próbabecsléseket kell végezni. Emellett esetenként (különösen, ha határhelyzetben a
becsülendő adatok/értékek egészét érdemben befolyásoló egyedek is vannak) a felmérési
munka közben is szükség lehet a becsült távolság mérőszalaggal vagy távolságmérővel
történő ellenőrzésére. Az ellenőrzés (mérés) során jelentősebb terepdőlés esetén minden
esetben törekedni kell a vízszintes távolság közelítésére!

10. ábra: A plot és szubplot egymáshoz viszonyított elhelyezkedése és mérete.
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Amennyiben a mintaterület (plot) felvételezése megtörténik, általában a részmintaterület
(szubplot) területén is el kell végezni az adatok rögzítését. E fő szabály alól egyetlen kivétel
adódhat, nevezetesen ha az állománykép leírásakor (lásd 5.3.1 fejezet) fiatalos minősítést
adtunk, a fiatalosnak van faállománya (2,5 m-nél magasabb frakciója) és ez a faállomány
70%-nál magasabb borítást mutat. A kivételként említett esetben a szubplotra vonatkozó
kérdéssorok meg sem jelennek az adatbeviteli felületen, ellenben minden más esetben
(felújulási terület, faállomány nélküli vagy 70%-nál kisebb faállomány-borítottságú
fiatalosok, középkorú-idős erdők) kötelező a szubplotra vonatkozó adatfelvétel.
A szubplot területén értelmezett változók (cserjék, újulat) felvételéhez mindenképpen vissza
kell térni a mintaterület középpontjába. Ha a cserjék és újulat leírásához itt nem elegendő a
középpontból való áttekintés (a kifejezetten gyér aljnövényzetű állományokat leszámítva
általában nem elegendő), az adatrögzítés során ismét el lehet/kell hagyni azt. Ilyenkor
legpraktikusabb megoldás egy 2 m sugarú körön való végighaladás és a mintakör külső,
középpontból nem (vagy kevésbé) átlátható részének jobbra-balra tekintéssel történő
átpásztázása.

5.4.1 A cserjék felvétele
Cél: Az erdők szerkezeti változatosságát (potenciálisan) jelentős mértékben meghatározó
cserjék előfordulásának, tömegességének, domináns és élőhelyi besorolást segítő fajainak
leírása.
 Az előforduló cserjék összborítása
szakértői becslés
Helyszíni szakértői becslés alapján meg kell adni, hogy a cserjék lombozata által lefedett
terület hogyan viszonyul a szubplot teljes területéhez (1 m² cserjeborítás = kb. 3%, illetve 1%
cserjeborítás = kb. 1/3 m²). A cserjék lombozatán belül mutatkozó hézagokat a borításbecslés
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni, ugyanakkor a szubplot területén kívül gyökerező,
de lombozatával a szubplotra is behajló cserjéket be kell számítani! Az űrlap kitöltéséhez –
egyszeres választással – az alábbi skálát kell használni:
A borítás-becslés skálája:
0 – borítás ≤ 1%
1 – 1% < borítás ≤ 5%
2 – 5% < borítás ≤ 20%
3 – 20% < borítás ≤ 50%
4 – 50% < borítás
 Domináns cserjefajok azonosítása
szakértői azonosítás, többszörös választás
Amennyiben a cserje-összborítás becsült értéke az 5%-ot (= kb. 1,5 m²) meghaladja, helyszíni
szakértői döntés alapján meg kell adni a domináns cserjefajokat. Domináns cserjefajként a
legalább 20%-os relatív borítási arányt képviselő fajok közül maximum 3 cserjefaj nevezhető
meg, s ennek a három fajnak a 3 legmagasabb relatív borítást képviselő taxonnak kell lennie.
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 Élőhelyjelző cserjefajok előfordulása
szakértői azonosítás, többszörös választás
Helyszíni szakértői döntés alapján bejelölendő, hogy a szubplot területén (vagy a közvetlenül
szomszédos területről behajlóan) milyen élőhelyjelző cserjefajok fordulnak elő. Az
adatfelvétel során a lágyszárú növényektől eltérően itt nincs kiválasztási algoritmus, e helyütt
az élőhelyjelző (az egyes élőhelyek vagy élőhely-csoportok azonosítása szempontjából
releváns, illetve a további élőhelyek felé potenciálisan differenciáló szereppel bíró)
cserjefajok tételes jegyzékéből a domináns fajként már rögzítetteken kívül valamennyi
előforduló cserjefajt meg kell adni. A kiválasztás független tehát attól, hogy a korábbi
erdőhasználatok a cserjefajok térbeli mintázatát esetleg befolyásolták (pl. a korábbi erdei
legeltetés vagy a jelentősebb kiterjedésű véghasználatok miatt a szárazságtűrő cserjefajok az
üdébb termőhelyekre is behatoltak). Az űrlapot mindezek alapján – akár háromnál több elem
kiválasztásával (többszörös választással) – az alábbi táblázat alapján kell kitölteni:
Kód

Magyar név

Tudományos név

BR

Bérci rózsa

Rosa pendulina

BKR

Bibircses kecskerágó

Euonymus verrucosus

CSKR

Csíkos kecskerágó

Euonymus europaeus

FB

Farkasboroszlán

Daphne mezereum

FÜBD

Fürtös bodza

Sambucus racemosa

HUSO

Húsos som

Cornus mas

M

Madárbirs fajok

Cotoneaster spp.

MO

Mogyoró

Corylus avellana

OBG

Ostorménbangita

Viburnum lantana

PDF

Pukkanó dudafürt

Colutea arborescens

SBO

Sóskaborbolya

Berberis vulgaris

SZGY

Szirti gyöngyvessző

Spiraea media

ÜL

Ükörke lonc

Lonicera xylosteum

VKÖ

Vadköszméte

Ribes uva-crispa

VBN

Varjútövis benge

Rhamnus catharticus

Egyik sem

Bejelölendő, ha nem észleltünk semmilyen élőhelyjelző cserjefajt.

5.4.2 Az újulat felvétele
Cél: Az erdők regenerációs képességét megjelenítő fiatal generáció(k)/korosztály(ok)
előfordulásának, tömegességének, magassági tagoltságának, domináns és egyéb fajainak,
valamint károsítottságának leírása.
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 A magas (0,5 m feletti) újulat összborítása
 Az alacsony (0,5 m alatti) újulat összborítása
szakértői becslés
Helyszíni szakértői becslés alapján meg kell adni, hogy a magas (0,5-2,5 m magasság
közötti), illetve alacsony (0-0,5 m magasság közötti) újulat lombozata által lefedett terület
hogyan viszonyul a szubplot teljes területéhez (1 m² újulatborítás = kb. 3%, illetve 1% újulatborítás = kb. 1/3 m²). Az újulat-egyedek lombozatán belül mutatkozó hézagokat a
borításbecslés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni, ugyanakkor a szubplot területén
kívül gyökerező, de lombozatával a szubplotra is behajló újulatot be kell számítani! Az űrlap
kitöltéséhez – egyszeres választással – az alábbi skálát kell használni:
A borítás-becslés skálája:
0 – borítás ≤ 1%
1 – 1% < borítás ≤ 5%
2 – 5% < borítás ≤ 20%
3 – 20% < borítás ≤ 50%
4 – 50% < borítás
 Domináns fafajok azonosítása az újulati szintben
szakértői azonosítás, többszörös választás
Amennyiben a magas vagy alacsony újulat becsült borítás-értéke az 5%-ot meghaladja,
helyszíni szakértői döntés alapján meg kell adni az újulatot alkotó domináns fafajokat. A
domináns fafajt a magas újulatra kell vonatkoztatni, ha az meghaladja az 5%-ot, illetve a
magas és alacsony újulatra együttesen kell vonatkoztatni, ha a magas újulat nem éri el az 5%ot. Domináns fafajként egyébként a legalább 20%-os relatív borítási arányt képviselő fajok
közül maximum 3 faj nevezhető meg, s ennek a három fajnak a 3 legmagasabb relatív borítást
képviselő taxonnak kell lennie. Az adatbeviteli felületen a faállomány már felvett fafajai
automatikusan megjelennek, közülük ki lehet választani az újulatban domináns fafajokat. A
további (újulati szintben domináns) fafajok külön listából, egyszeres választással emelhetők
be. Ha domináns fafajként idegenhonos fajt vettünk fel, ellenőrizzük, hogy a „Mikrohabitatok
és bolygatások” kérdéscsoportban az idegenhonos cserjék és újulat előfordulására igenlő
választ adtunk-e!
 Az újulatban látható egyéb fafajok jelenléte
szakértői azonosítás, többszörös választás
Az egyéb (újulati szintben nem domináns) fafajok listáját nem szükséges (nem kell)
jelentősebb időráfordítással, teljes körűen elkészíteni, csak a domináns fafajok mellett szem
elé kerülő, könnyen meglátható fajok jegyzékét kell – többszörös választással – megadni. Az
egyéb fafajok egyedei mindkét magassági osztályhoz (0-50, 50-250 cm) tartozhatnak! Ha
egyéb fafajként idegenhonos fajt vettünk fel, szintén ellenőrizzük, hogy az idegenhonos
cserjék és újulat előfordulására igenlő választ adtunk-e!
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 Jellemző rágottsági kategória
szakértői döntés, egyszeres választás
Helyszíni szakértői döntés alapján meg kell adni az újulatra jellemző (domináns) rágottsági
kategóriát. Ha a magas (50-250 cm-es) újulat borítása az 5%-ot meghaladja, a rágottság
mértékét csak erre a magassági osztályra vonatkoztatjuk, egyébként az újulat teljes tömege a
vonatkoztatási alap.
A rágottság mértékének megítélésekor arra kell törekedni, hogy a tárgyévi állapot mellett a
felvételezést megelőző 2-3 év történetiségét is tükrözze a besorolás. Ez alapján épnek azt a
csemetét/fiatal fát tekintjük, amelynek a tárgyévben és az azt megelőző 2 évben láthatóan nem
sérült a csúcshajtása, s az oldalhajtások növekedése is hasonlóan zavartalan volt. Például egy
nyár közepén-végén végzett felméréskor az olyan egyedeket, amelyeknek az adott évben
hozott vezérhajtása ép, de látható, hogy az előző évi csúcsrügyet – feltehetően a felmérést
megelőző télen vagy az évben kora tavasszal – vadrágás érte, nem tekinthetjük épnek.
Hasonló elvek szerint kell tekinteni az oldalhajtásokra is.
A rágottság megállapítását segítheti, illetve rendszeres visszarágásra utalhat, ha az adott fiatal
fának a magasságához képest nagyon vastag töve van, vagy ha az újulat-egyed
hajtásrendszere eltorzult, erősen szabálytalan növekedésű.
A rögzítendő adat a 30 m²-es mintakörben előforduló újulat egyedeinek átlagos/jellemző
rágottsági állapota. Az űrlap kitöltéséhez – egyszeres választással – az alábbi skáláról lehet a
rágottsági fokozatokat azonosítani:
Rágottsági kategória

Leírás

ép

Az elmúlt 2-3 évben a csúcshajtások és az oldalhajtások sem
rágottak.

enyhén rágott

Jellemzően csak a csúcshajtások rágottak, az oldalhajtások ±
épek.

erősen rágott

A csúcs- és oldalhajtások rendszeresen visszarágottak, de az
újulat-egyedek hajtásrendszere még nem torzult.

bonsai, életképtelen
„csutak”

Az újulat durván visszarágott, az egyedek hajtásrendszere
erősen torzult.

nem megállapítható

Ez a kategória csak akkor adható, ha a rágottság mértékének
megállapítását valamilyen objektív ok lehetetlenné teszi (pl.
nemrégiben erdősítés-ápolási munka folyt és a nem főfafajnak
minősülő egyedek hajtásvégeit visszavágták, illetve a szubplot
területén kizárólag vagy zömmel csak csíracsemeték vannak).

 Tuskósarjak jelenléte
szakértői döntés, egyszeres választás (igen/nem)
Helyszíni szakértői döntés alapján megválaszolandó, hogy a teljes újulatban (alacsony +
magas újulat) a sarjhajtások (tuskósarjak) relatív területaránya meghaladja-e a 20%-os értéket.
A kérdésre (egyszeres választással) igen és nem válasz adható.
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5.5 Dokumentáció
Cél: A vizsgált állományrész leírását kiegészítő, a felvett adatok/változók közötti
ellentmondások feloldását és a hibák kiszűrését segítő, valamint a terepi ellenőrzések során a
mintavételi pont újbóli visszakeresését lehetővé tevő fotóanyag készítése és a GPS
koordináták rögzítése.
A fotódokumentáció elkészítéséhez mindenképpen vissza kell térni a mintaterület
középpontjába, s a fényképeket közvetlenül a középpontot jelző karó mellett állva (az
adatfelvételi készüléket a középpont felett tartva) kell rögzíteni. A legnagyobb látószög
beállítása mellett összesen 6 fotót kell készíteni. Ezek közül 4 fotó (iránytű segítségével
pozicionálva, sorrendben északi, keleti, déli és nyugati irányba fotózva) a környező
állományról készül, egy fotó (függőleges kameraállás mellett) a lombkoronaszint
záródásának, egy további fotó pedig a szubplot cserje- és újulat-állományának dokumentálását
szolgálja. A fő égtájak irányába készített állományfotók kivágatát úgy kell beállítani, hogy
azok az állomány egészét jól dokumentálják (sem a túlságosan a talajra, sem a túlságosan a
faállomány lombkoronájára fókuszált fotók nem szerencsések). A szubplot fotója 6-8 m-es
távolságból, a domborzati viszonyokat és az állomány átláthatóságát figyelembe véve
készítendő (a kivágatba a szubplot teljes területének be kell esnie). Ügyelni kell arra, hogy az
adott fényviszonyok mellett minél élesebb képet készítsünk! Amennyiben a képkivágat nem
megfelelő, vagy a kép abszolút életlen, meg kell ismételni az exponálást!
A GPS koordináták rögzítésének érdekében a GPS készüléken a mintavétel ideje alatt
pontátlagolást végzünk. A szélesség és hosszúság adatokat a protokoll részeként is rögzítjük öt
tizedesjegy pontossággal. Az átvezetés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a GPS
készülék által jelzett és a rögzítésre kerülő adatok pontosan megegyezzenek egymással.
Azokon a helyeken, ahol a plot adatai nem vehetőek fel, nem végzünk átlagolást és nem
rögzítjük az átlagolt koordinátákat, az összes többi esetben azonban erre szükség van.

5.6 Megjegyzés rovat
A megjegyzés rovatban az adatbeviteli felületen külön űrlapon nem rögzíthető, de a felmérő
által fontosnak ítélt információk korlátozott terjedelmű rögzítésére van lehetőség (pl.: „út a
plotban”, „szóró”, „lop”). A karakteres adatbevitel meglehetősen időigényes, így ezzel a
megoldással csak rendkívül indokolt esetben éljünk, valamint a fenti példákhoz hasonlóan
csak rövid karaktersorozatot gépeljünk be!
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MELLÉKLETEK
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1. melléklet

A Magyarországon előforduló fafajok jegyzéke
(őshonos és erdőterületeken gyakoribb idegenhonos fajok)
Kód
JF
MJ
ZJ
KJ
HJ
TJ
VG
BL
MÉ
HÉ
NYI
SNYI
GY
SZG
CSNY
SM
EZ
B
MK
VK
AK
FD
KD
VF
AL
EP
ZSM
KM
LF
FF
EF
FRNY
SZNY
NNY
FTNY
RNY
DF
KT
CS

Tudományos név
Abies alba
Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cerasus avium
Cerasus mahaleb
Elaeagnus angustifolia
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus pennsylvanica
Juglans nigra
Juglans regia
Larix decidua
Malus sylvestris
Morus alba
Padus avium
Padus serotina
Picea abies
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Populus alba
Populus canescens
Populus cv.
Populus nigra
Populus tremula
Pseudotsuga menziesii
Pyrus pyraster
Quercus cerris
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Magyar név
jegenyefenyő
mezei juhar
zöld juhar
korai juhar
hegyi juhar
tatárjuhar
vadgesztenye
bálványfa
mézgás éger
hamvas éger
közönséges nyír
szőrös nyír
gyertyán
szelídgesztenye
madárcseresznye
sajmeggy
keskenylevelű ezüstfa
bükk
magas kőris
virágos kőris
amerikai kőris
fekete dió
közönséges dió
vörösfenyő
vadalma
fehér eperfa
zselnicemeggy
kései meggy
lucfenyő
feketefenyő
erdeifenyő
fehérnyár
szürkenyár
nemes nyarak
feketenyár
rezgőnyár
duglászfenyő
vadkörte
csertölgy

Kód
KTT
MOT
KST
VT
A
FFÜ
KFÜ
TFŰ
LBE
MBE
HBE
BABE
TF
KH
NH
EH
HSZ
VSZ
MSZ
ISM

Tudományos név
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Taxus baccata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
ismeretlen fa
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Magyar név
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy
vörös tölgy
akác
fehér fűz
kecskefűz
törékeny fűz
lisztes berkenyék
madárberkenye
házi berkenye
barkócaberkenye
tiszafa
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
ezüst hárs
hegyi szil
vénic szil
mezei szil
ismeretlen fa

2. melléklet

A Magyarországon előforduló cserjefajok jegyzéke
(őshonos és erdőterületeken gyakoribb idegenhonos fajok)
Kód
KI
SBO
CSM
EISZ
PDF
HUSO
VGY
MO
M
GG
FB
CSKR
BKR
KBN
KBO
AE
FA
ÜL
KÖC
KVSZ
KÖK
VBN
HR
FR
VÖR
VKÖ
GYR
PR
BR
JR
HSZE
SZE
MÁ
RFŰ
CSFŰ
KOFŰ
FBD
FÜBD
SEZA

Tudományos név
Amorpha fruticosa
Berberis vulgaris
Cerasus fruticosa
Clematis vitalba
Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster spp.
Crataegus spp.
Daphne mezereum
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Frangula alnus
Juniperus communis
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Lycium halimifolium
Parthenocissus inserta
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rosa canina
Rosa gallica
Rosa pendulina
Rosa spinosissima
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix cinerea
Salix purpurea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sarothamnus scoparius
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Magyar név
Kinincs
Sóskaborbolya
Csepleszmeggy
Erdei iszalag
Pukkanó dudafürt
Húsos som
Vörösgyűrűsom
Mogyoró
madárbirs fajok
galagonya fajok
Farkasboroszlán
Csíkos kecskerágó
Bibircses kecskerágó
Kutyabenge
közönséges boróka
Aranyeső
Fagyal
Ükörke lonc
Közönséges ördögcérna
Közönséges vadszőlő
Kökény
Varjútövis
Havasi ribiszke
Fekete ribiszke
Vörös ribiszke
Vadköszméte
Gyepűrózsa
Parlagi rózsa
Bérci rózsa
Jajrózsa
Hamvas szeder
Földi szeder
Málna
Rekettyefűz
Csigolyafűz
Kosárkötő fűz
Fekete bodza
Fürtös bodza
Seprőzanót

Kód
SZGY
MOHO
OR
OBG
KBG
ISM

Tudományos név
Spiraea media
Staphylea pinnata
Syringa vulgaris
Viburnum lantana
Viburnum opulus
ismeretlen cserje

Magyar név
Szirti gyöngyvessző
Mogyorós hólyagfa
Orgona
Ostorménbangita
Kányabangita
ismeretlen cserje
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3. melléklet

A protokoll alkalmazásához felismerendő lágyszárú fajok jegyzéke
(élőhelyjelző fajok, generalista fajok, őshonos nitrofil és
bolygatásjelző fajok, adventív fajok)
Besorolás
e
e
e
e
g
b
a
e
b
e
a
e
e
e
b
e
g
e
b
e
e
b
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
b
b

Tudományos név
Aconitum anthora
Aconitum vulparia
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Ambrosia artemisiifolia
Anthericum ramosum
Anthriscus cerefolium
Asarum europaeum
Asclepias syriaca
Asplenium trichomanes
Astragalus glycyphyllos
Athyrium filix-femina
Atropa belladonna
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Bromus ramosus
Bromus sterilis
Buglossoides purpurocaerulea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigeios
Caltha palustris
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Cardamine bulbifera
Carex brevicollis
Carex brizoides
Carex digitata
Carex humilis
Carex michelii
Carex montana
Carex pilosa
Carex remota
Carex sylvatica
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Chamaenerion angustifolium
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Magyar név
Méregölő sisakvirág
Farkasölő sisakvirág
Fekete békabogyó
Podagrafű
Indás ínfű
Hagymaszagú kányazsombor
Ürömlevelű parlagfű
Ágas homokliliom
Zamatos turbolya
Kereklevelű kapotnyak
Közönséges selyemkóró
Aranyos fodorka
Édeslevelű csüdfű
Erdei hölgypáfrány
Maszlagos nadragulya
Tollas szálkaperje
Erdei szálkaperje
Ágas rozsnok
Meddő rozsnok
Erdei gyöngyköles
Erdei nádtippan
Siska nádtippan
Mocsári gólyahír
Baracklevelű harangvirág
Kánya harangvirág
Hagymás fogasír
Mérges sás
Rezgő sás
Ujjas sás
Lappangó sás
Sárgás sás
Hegyi sás
Bükksás
Ritkás sás
Erdei sás
Fűszeres baraboly
Bódító baraboly
Erdei deréce

Besorolás
b
e
e
g
e
a
e
g
e
e
e
e
a
a
a
e
e
a
b
e
e
b
b
e
e
e
e
b
e
g
e
a
e
e
e
e
a
e
a
e
e
e
e
g
b
e
e

Tudományos név
Chelidonium majus
Chrysosplenium alternifolium
Circaea lutetiana
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Conyza canadensis
Cystopteris fragilis
Dactylis glomerata
Deschampsia flexuosa
Dictamnus albus
Digitalis grandiflora
Dryopteris filix-mas
Echinocystis lobata
Erechtites hieracifolia
Erigeron annuus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Fallopia × bohemica
Fallopia dumetorum
Festuca heterophylla
Galeobdolon montanum
Galeopsis spp.
Galium aparine
Galium odoratum
Galium schultesii
Genista pilosa
Genista tinctoria
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Glechoma hirsuta
Helianthus tuberosus
Hieracium murorum
Hieracium umbellatum
Hordelymus europaeus
Hylotelephium telephium
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Inula ensifolia
Iris graminea
Iris variegata
Ismeretlen lágyszárú
Juncus effusus
Lamium maculatum
Lathyrus niger
Lathyrus vernus
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Magyar név
Vérehulló fecskefű
Aranyos veselke
Erdei varázslófű
Őszi kikerics
Májusi gyöngyvirág
Kanadai betyárkóró
Törékeny hólyagpáfrány
Csomós ebír
Erdei sédbúza
Kőrislevelű nagyezerjófű
Sárga gyűszűvirág
Erdei pajzsika
Süntök
Amerikai keresztlapu
Egynyári seprence
Ligeti sédkender
Erdei kutyatej
Cseh óriáskeserűfű
Sövénykeserűfű
Felemáslevelű csenkesz
Hegyi sárgaárvacsalán
kenderkefű fajok
Ragadós galaj
Szagos müge
Fénytelen galaj
Selymes rekettye
Festő rekettye
Nehézszagú gólyaorr
Piros gólyaorr
Erdei gyömbérgyökér
Borzas repkény
Csicsóka
Erdei hölgymál
Ernyős hölgymál
Erdei hajperje
Nagy varjúbab
Bíbor nebáncsvirág
Erdei nebáncsvirág
Kisvirágú nebáncsvirág
Kardos peremizs
Pázsitos nőszirom
Tarka nőszirom
Ismeretlen lágyszárú
Békaszittyó
Foltos árvacsalán
Fekete lednek
Tavaszi lednek

Besorolás
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
b
e
b
e
e
e
g
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a
e
e
b
e
e
e
e
e
a
a
e
e
e
e
b
e
e
e

Tudományos név
Lembotropis nigricans
Lunaria rediviva
Luzula luzuloides
Lychnis coronaria
Lychnis viscaria
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Melica ciliata
Melica uniflora
Melittis melissophyllum
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Oxalis acetosella
Parietaria officinalis
Paris quadrifolia
Petasites hybridus
Piptatherum virescens
Poa nemoralis
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polypodium vulgare
Potentilla alba
Prenanthes purpurea
Pulmonaria mollissima
Pulmonaria officinalis
Ranunculus lanuginosus
Rudbeckia laciniata
Salvia glutinosa
Salvia pratensis
Sambucus ebulus
Sanicula europaea
Scirpus sylvaticus
Serratula tinctoria
Silene nutans
Smyrnium perfoliatum
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Solidago virgaurea
Stachys recta
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Stellaria media
Symphytum tuberosum
Tanacetum corymbosum
Teucrium chamaedrys
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Magyar név
Feketedő fürtös-zanót
Erdei holdviola
Fehér perjeszittyó
Bársonyos kakukkszegfű
Enyves szurokszegfű
Kétlevelű árnyékvirág
Réti csormolya
Prémes gyöngyperje
Egyvirágú gyöngyperje
Nagyvirágú méhfű
Erdei szélfű
Zilált kásafű
Erdei csitri
Erdei madársóska
Közönséges falgyom
Négylevelű farkasszőlő
Vörös acsalapu
Zöldvirágú bajuszoskásafű
Ligeti perje
Széleslevelű salamonpecsét
Fürtös salamonpecsét
Soktérdű salamonpecsét
Közönséges édesgyökerűpáfrány
Fehér pimpó
Piros nyúlsaláta
Bársonyos tüdőfű
Orvosi tüdőfű
Gyapjas boglárka
Magas kúpvirág
Enyves zsálya
Mezei zsálya
Földi bodza
Európai gombernyő
Közönséges erdeikáka
Festő zsoltina
Kónya habszegfű
Sárgászöld őzsaláta
Kanadai aranyvessző
Magas aranyvessző
Közönséges aranyvessző
Hasznos tisztesfű
Erdei tisztesfű
Olocsán csillaghúr
Közönséges tyúkhúr
Gumós nadálytő
Sátoros varádics
Sarlós gamandor

Besorolás
b
e
b
e
b
e
b
e
e
e
e
e
e
e

Tudományos név
Torilis japonica
Trifolium medium
Urtica dioica
Verbascum chaixii
Verbascum spp.
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Veronica officinalis
Vinca minor
Vincetoxicum hirundinaria
Viola mirabilis
Viola odorata
Viola reichenbachiana
Waldsteinia geoides

e = élőhelyjelző fajok
g = generalista fajok
b = nitrofil és bolygatásjelző fajok
a = adventív fajok
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Magyar név
Bojtorjános tüskemag
Erdei here
Nagy csalán
Osztrák ökörfarkkóró
ökörfarkkóró fajok
Ösztörűs veronika
Borostyánlevelű veronika
Orvosi veronika
Télizöld meténg
Közönséges méreggyilok
Csodás ibolya
Illatos ibolya
Erdei ibolya
Erdei Waldstein-pimpó

