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Címlap > RA - Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem
záródott „fasorok” - Scattered native trees or narrow tree lines
MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
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RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok:
Elszórtan álló idősebb őshonos fák (esetleg gyümölcsfák, dió, jegenyenyár) alkotta facsoportok lágyszárú
növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett, vagy 1-2 fa szélességű fasorok, erdősávok. A facsoportot legalább 5
fa alkotja, a minimális mellmagassági átmérő 25 cm. Összes hazai kiterjedése 6500 ha, az országban
szórtan, de csaknem egyenletesen mindenhol előfordul. Az Alföldön található a legnagyobb mennyiségben
(3000 ha felett). 1000 ha feletti kiterjedésben található az Északi-középhegységben és közel 1000 ha-on a
Dél-Dunántúlon. Kisalföldi előfordulása megközekíti a 600 ha-t. Legritkább a Nyugat-Dunántúlon és a
Dunántúli-középhegységben (kb. 350-350 ha).

RA – Scattered native trees or narrow tree lines:
Groups of scattered native trees (willows, oaks etc., occasionally fruit trees, walnut, Populus nigra var.
italica) on grasslands and in marshes; or narrow tree lines and forest belts (1-2 tree width). The tree group
should have at least 5 tree individuals, with a minimum diameter of 25 cm at breast height. The total area
of the habitat is 6500 ha in the country, with sporadic, but almost even distribution. It covers the largest
area on Alföld (more than 3000 ha). More than 1000 ha can be found in the Északi-középhegység, almost
1000 ha on Dél-Dunántúl, and almost 600 ha on Kisalföld. It is most infrequent on Nyugat-Dunántúl and in
the Dunántúli-középhegység (approx. 350–350 ha).
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