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A ‚TIPIKUS FAJOK’ értelmezése

 „ … conservation status of its [natural habitats] 

typical species is favourable …” (ÉHVI, 1992)

 „ … good indicators for favourable habitat qua-

lity, e.g. by indicating presence of a wider group

of species …” 

„ … sensitive to changes in the condition of the 

habitat (‚early warning indicator species’)…” 

„The list ... should ideally remain stable over the 

middle- to long-term” (Evans & Arvela, 2011) 

A fajlisták kialakítása

 A fajok az élőhely kedvező természetvédelmi 

helyzetét kell indikálják

 felmérés a lágyszárúak között, értékelés a 

fa- és cserjefajokra is kiterjed

 a leromlást indikáló fajokat külön értékeljük

 előzetesen összeállított 20-30-as listákból 

szavazással alakítottuk ki a „konszenzus” 

listákat (legfeljebb 15 szavazat/szakértő)

Keményfás ligeterdők  

15

tipikus

faj

Reprezentatív cönológiai felvételekhez hasonlítva

Szubmontán és montán bükkösök

14 

tipikus

faj

Börzsönyi cönológiai felvételekhez viszonyítva

A fajok relatív gyakorisága és a diagramok lefutása hasonló. A Börzsöny

fajszegényebb és vannak regionális jellegzetességei (a N2000 minta orszá-

gosnak tekinthető). A kiválasztott fajok jól jellemzik a bükkösöket.

Az országosan reprezentatív cönológiai felvételekhez képest a Dráva-sík és a

Bereg monitorozós felvételei kicsit fajhiányosak (regionális jelleg). A fajok

relatív előfordulási gyakorságai is jelentősen különböznek.

Fajszámok eloszlása - 9130

A fajszám-eloszlás (relatív gyakori-

ság) alapján, a N2000 mintákban 4

‚tipikus faj’ fordul elő a leggyak-

rabban. A börzsönyi cönológiai fel-

vételek eloszlása nagyon hasonló,

ugyanakkor mindkét esetben elég

széles a tartomány, amelyet ez a

mutató „bejárhat”.

Fajszámok eloszlása – 91F0

A cönológus szemmel válogatott,

fajgazdag felvételekben 7 ‚tipikus faj’

fordul elő leggyakrabban, míg a

N2000 monitorozásban csak 3-4.

A két eloszlás erősen eltér egy-

mástól, a keményfaligetek jóval

szegényebbek ‚tipikus fajok’-ban az

ideális állapotnál, a fajszámok tarto-

mánya ugyanakkor hasonlóan széles.


