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Célkitűzések

 a Natura 2000 – vagyis a természetközeli erdők 
struktúra és funkció monitorozásának támogatása

 a módszertan továbbfejlesztése (egyszerűbb, hatékonyabb), 
széles körű egyeztetés és továbbképzés

 az Erdőrezervátum Program felmérési eredményeinek, 
referenciaként való hasznosítása

 Hozzájárulás az országjelentésekhez
– ‘statistically robust estimation’ és ‘favourable reference value’ 

– ható (H) és veszélyeztető (V) tényezők 

– ‘Typical species’ értékelés 

– Structure & Function értékelés



Élőhelyvédelmi irányelv

2. cikk Természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények 
védelmének biztosítása, kedvező természetvédelmi helyzetük 
fenntartása illetve helyreállítása

11. cikk Az élőhelytípusok és a fajok természetvédelmi helyze-
tének nyomon követését szolgáló monitorozási kötelezettség

17. cikk Hatévenként benyújtandó „országjelentés” 
(természetvédelmi helyzet – a 11. cikk szerinti ellenőrzési 
tevékenység eredményei; intézkedések és ezek hatásai)

18. cikk … a hálózat célkitűzésének eléréséhez és a monitorozás 
elősegítéséhez szükséges kutatásokra ösztönzi a tagállamokat



Pannon régió

 A jelentést nem csak a Natura 2000 területekre vonatkozóan, 
hanem az országon belül az adott biogeográfiai régió (nálunk az 
ország) területére vonatkoztatva kell megadni. 

 Valamennyi hazánkban előforduló, az I. mellékleten szereplő 
élőhelytípusra – erdők esetében

9110 mészkerülő bükkösök 9130 szubmontán és montán bükkösök

9150 sziklai bükkösök 9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők

91E0 éger- és kőrisligetek, phfs liget/láperdők 91F0 keményfás ligeterdők

91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 91H0 pannon molyhos tölgyesek

91I0 kontinentális erdőssztyepp tölgyesek 91K0 illír bükkösök

91L0 illír gyertyános-tölgyesek 91M0 pannon cseres-tölgyesek

91N0 pannon borókás-nyárasok



Jelentési időszakok

 2001-2006 (2007/2009) – legjobb elérhető információ alapján

 2007-2012 (2013/2015) – monitorozás alapján

 2013-2018 (2020/2021) – monitorozás alapján







Jelentési időszakok

 2001-2006 (2007/2009) – legjobb elérhető információ alapján

 2007-2012 (2013/2015) – monitorozás alapján

 2013-2018 (2020/2021) – monitorozás alapján







 EGYEZTETÉS  a) ER HTV módszertannal; b) az SH-4/13 
társprojekt erdőállapot-felméréssel; c) a vadhatás 
továbbgondolása . . .

MÉTA élőhelyek  &  VÁGÁSOS ÜZEMMÓD (OEA)
KOR: fiatalabb / 21 – 50 éves / 51 – 80 éves / öregebb

 EGYSZERŰBB és HATÉKONYABB 

 ÉRTÉKELÉS FEJLESZTÉSE

Módszertani fejlesztések célja



Mintavételi terv, 2008 … üzemmód!?





 1 ha mintavételi terület, 4 rész-minta
mintaterület létesítés (M.1 adatlap)

 felmérés 1 ha-ról
N2000 élőhely, természetesség, nagyságrend
termőhelyökológiai állapot és „folyamat”
idős élő fa, vastag álló holtfa, vastag fekvő törzs száma
szomszédos (200 m) élőhelycsoportok és elszigeteltség
erdőgazdálkodás, erdőhasználat, H / V tényezők
táji szintű vad: kerítés, ill. etetés
tipikus fajok ellenőrző listája

Továbbfejlesztett módszertan



 rész-minták felmérése
ÁNÉR 2011 
szintezettség, szintenkénti borítások
szintenkénti fafajsorok, ill cserjefajsorok

… dominancia kategóriák (összetétel és szerkezet)
vadhatás: hántottság, csúcsrágottság és életjelek

Továbbfejlesztett módszertan



M.2A Adatlap (v 3.0)



M.2A Adatlap – fajok



M.2A-X részminta …
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Tipikus fajok száma élőhelyenként

9110 mészkerülő bükkösök 13

9130 szubmontán és montán bükkösök 14

9150 sziklai bükkösök 14

9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 14

91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás liget/láperdők 29

91F0 keményfás ligeterdők 15

91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 14

91H0 pannon molyhos tölgyesek 14

91I0 kontinentális erdőssztyepp tölgyesek 22

91K0 illír bükkösök 15

91L0 illír gyertyános-tölgyesek 15

91M0 pannon cseres-tölgyesek 15

91N0 pannon borókás-nyárasok 11



N2K erdőtermészetesség: 
erdőrezervátumhoz viszonyítva



N2K tipikus fajok száma: 
cönológiai tabellához viszonyítva

 9130 bükkös
14 tipikus fajból, 
hány fordul elő?

 91F0 keményfás ligeterdő
15 tipikus faj, mekkora
gyakorisággal fordul elő?



Egyszerűbb, hatékonyabb



Terepi oktatás, továbbképzés



Felmértség – 2015 végén

 2008-as javaslat: 472 intenzív / 2040 extenzív mintavétel

WP2.3 vállalás: 500 STR/FNK minta
2015/2016: 550 mintavételi terület



Köszönöm a figyelmet

A projekt a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 

valósul meg

-----

Az erdőrezervátum programot a természetvédelmi tárca, 

a VM Környezetügyért Felelős Államtitkársága támogatja


