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Az eszköztár létrehozásának célja

Fő célkitűzés:

A Natura 2000 erdők erdőtervezési munkáinak támogatása

-SAC és SPA területek

-egyéb erdős területek

Részletes célok:

1. A közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok 
azonosításának segítése

2. A közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok részletes 
bemutatása

3. Tervezési javaslatok megfogalmazása



A közösségi jelentőségű erdei 
élőhelytípusok azonosításának segítése

•13 erdei élőhelytípus

•altípusok elkülönítésének szükségessége

9180: szurdokerdők, törmeléklejtő-erdők

91E0: égerligetek, puhafás ligeterdők, láperdők

91G0: GY-KTT, GY-KST

91I0: gyöngyvirágos tölgyesek, egyéb erdősztyepp tölgyesek

91L0: GY-KTT, GY-KST

91M0: CS-KTT, CS-KST

•összesen 20 élőhelytípus/altípus



Közösségi jelentőségű erdei 
élőhelytípusok (és altípusok) az ESZIR-ben



A közösségi jelentőségű erdei 
élőhelytípusok azonosításának segítése

A lehetséges élőhelytípusok körének szűkítése

•földrajzi helyzet

•termőhelyi viszonyok

•fafajösszetétel

•faállománytípus

•értékelés és elemzés erdőrészletekre vagy azok 
részterületére (állományrészekre)



Szűkítés földrajzi helyzet  alapján

•erdőtervezési körzetek (150)

•erdészeti tájak/tájrészletek (97)

•körzet + tájrészlet metszetek (eredetileg, 571 poligon)

•körzet + tájrészlet metszetek (kiigazításokkal, 527 poligon)

•MÉTA-adatok (2002-2005) (ÁNÉR → N2000 konverzió)

•SDF adatok (2016)

•lokalizálás: körzet/tájrészlet átmetszésekre

•a terepi adatok alapján lehetséges élőhelytípusok listázása



Szűkítés földrajzi helyzet  alapján
erdőtervezési körzetek és erdészeti tájak/tájrészletek

illír típusok (91K0, 91L0) kezelése



Szűkítés termőhelyi viszonyok alapján

•klíma

•hidrológiai viszonyok

•genetikai talajtípus

•termőréteg vastagság

•jellemző termőhelyi elemek megléte

•a biztos, elfogadható és kizáró termőhelyi kombinációk 
áttekintése → a lehetséges élőhelytípusok azonosítása



Szűkítés termőhelyi viszonyok alapján



Szűkítés a faállomány jellemzői alapján

Fafajösszetétel

•szintenkénti záródás

•fafajok + elegyarányok szintenként

•relatív elegyarányok számítása

•az elegyarány-viszonyok alapján a biztos, valószínű, szóba 
jöhető és kizárt élőhelytípusok azonosítása

Faállománytípusok

•a FATI-kategóriák (101 db) alapján a biztos, valószínű, szóba 
jöhető és kizárt élőhelytípusok azonosítása



Az élőhelytípusok azonosítását segítő 
kiértékelés

A földrajzi, termőhelyi és faállomány-adatok alapján kapott 
opciók pontozása/súlyozása

Eredmény

•kizárt 

•szóba jöhető 

•valószínű 

•egyértelműen azonosítható erdei élőhelytípusok

Szakértői döntés → az élőhelytípus meghatározása



A közösségi jelentőségű erdei 
élőhelytípusok részletes bemutatása

•Az élőhely értelmezése

•Termőhelyi viszonyok

•Az állományok leírása

•Európai és hazai elterjedés

•Vegetációs környezet

•Használattörténet, erdődinamika és veszélyeztetettség

•Gazdasági és természetvédelmi jelentőség

•Felhasznált és ajánlott irodalom

•Elterjedési térkép: Haraszthy 2014

•Fotóanyag: http://fototar.novenyzetiterkep.hu/



Tervezési javaslatok megfogalmazása

•javaslat-csomagok az erdőrészlet szintű tervezéshez

•közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok/altípusok → (20)

•korábbi vagy újonnan választott üzemmód → (4)

•korcsoport → (3)    



Tervezési javaslatok megfogalmazása

Üzemmódok

•vágásos üzemmód (VÁG)

•átmeneti üzemmód (ÁTM)

•örökerdő üzemmód (ÖRÖK)

•faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód (FANE)

•A tervezési javaslatok összeállításánál az átmeneti és 
örökerdő üzemmódot összevonva, együtt szerepeltetjük!



Tervezési javaslatok megfogalmazása

Korcsoportok

Általában:
(lassan növő fafajok által dominált erdők)
•fiatal = 1-40 év
•középkorú = 41-80 év
•idős = 80+ év

Kivételesen:
(gyorsan növő fafajok által dominált erdők: 91E0, 91N0)
•fiatal = 1-20 év
•középkorú = 21-35 év
•idős = 35+ év



Tervezési javaslatok megfogalmazása

Általános tervezési irányelvek
•részletalakításra vonatkozó tervezési javaslatok (véderdők!)
•figyelemfelhívás differenciált kezelés szükségességére (véderdők!)
•figyelemfelhívás az állományok részletes(ebb) leírására
•az üzemmód megválasztására vonatkozó tervezési javaslatok

Speciális tervezési irányelvek
•erős élőhelytípus-, korcsoport- és üzemmód-függés
•javasolt/elfogadható fahasználatok típusa és mértéke
•szerkezeti változatosság (alsó szint!) megtartása, növelése
•az elegyfák és hagyásfák leírása, megtartása
•az idegenhonos elemek visszaszorítása
•egyedi problémák kezelése (pl. FANE esetében)
•a kategorikus kijelentések kerülése



Tervezési javaslatok megfogalmazása



Tervezési javaslatok megfogalmazása

•javaslat-csomagok az erdőrészlet szintű tervezéshez

•összesen 240 elvi kombináció

•üzemmód-összevonás (ÁTM+ÖRÖK) miatt 180 tényleges 
kombináció → 180 különböző javaslatcsomag



A weboldal bemutatása

http://lif.terepre.hu/

http://lif.terepre.hu/




Esettanulmányok

Budapest IV. 104B      ESZTY-ÁLLV-HÖ-SE;  

FFÜ 76 + FTNY 24% / ZJ 100%, Z: 76 / 28%

66 / 36 év, VÁG



Esettanulmányok

Budapest IV. 104B      ESZTY-ÁLLV-HÖ-SE;  

FFÜ 76 + FTNY 24% / ZJ 100%, Z: 76 / 28%

66 / 36 év, VÁG



Esettanulmányok

Budapest II. 39F      GYT-TFLEN-BFÖLD-KMÉ;  

MK 70 + KJ 13 + A 10 + KH 3 + GY 4%,  Z: 69%

86 év, ÖRÖKE



Esettanulmányok

Budapest II. 39F      GYT-TFLEN-BFÖLD-KMÉ;  

MK 70 + KJ 13 + A 10 + KH 3 + GY 4%,  Z: 69%

86 év, ÖRÖKE



Köszönjük a figyelmet!

 
 


