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P6 – Parkok, kastélyparkok, arbo-
rétumok és temetők az egykori 
vegetáció maradványaival vagy 
regenerálódásával
Old parks, botanical gardens, churchyards

Olyan parkok, kastélyparkok, arborétumok és teme-

tők, amelyek az egykori vegetáció maradványait őrzik, 

vagy ahol – erőteljes kezelés hiányában - a növényzet 

regenerálódásnak indult. Természetessége általában 

1-es, 2-es, de a gyep- vagy erdőmaradványokkal ren-

delkezők lehetnek 3-as vagy akár kivételesen 4-es ér-

tékűek is (pl. amennyiben sok nagyméretű élő és holt-

fát is tartalmaznak). 

P1 – Őshonos fafajú fi atalosok
Young stands of native tree species

Fakitermelést, erdőtüzet vagy egyéb természeti kataszt-

rófát követően mesterségesen telepített vagy természe-

tesen felújult, őshonos fafajú fi atal faállományok. Minden 

esetben korábbi erdőterület helyén jön létre (a nem er-

dőterületen létrejött fi atalosok a P3-ba tartoznak). A fák 

átlagos magassága 0.5-2 m. Az idegenhonos fafajok ma-

ximális aránya 50%. Az idegenhonos fafajokkal történő 

erdőfelújítások értelemszerűen az S1, S2, S3, S4, S5 kate-

góriákba sorolandók. Természetessége általában 2-es, de 

az őshonos fafajok elegyes állományai lehetnek 3-as ér-

tékűek is (amennyiben a gyepszintjük az eredeti erdő fa-

jait még őrzi).

P3 – Újonnan létrehozott, 
őshonos vagy idegenhonos 
fafajú fi atal erdősítés  
New aff orestations

Szántók, felhagyott szántók, gyepek helyén kialakított, 

őshonos vagy idegenhonos fafajú telepítések, azaz 

nem erdőállomány helyén létrehozott erdősítés. Az 

erdőterületek helyén létrejött őshonos fafajú fi atalo-

sok a P1-be tartoznak. A faállomány magassága 0.5-2 

m. Gyepek, felhagyott szántók esetén időnként tartal-

mazza az eredeti vegetáció maradványfoltjait is. Ter-

mészetessége általában 1-es, de a gyepmaradványok-

kal rendelkező állományok lehetnek 2-es értékűek is.

P8 – Vágásterületek
Clear cut areas

Erdők, faállományok helyén, fakitermelést, erdőtüzet 

vagy egyéb természeti katasztrófát követően kiala-

kult erdőtlen vagy már természetes vagy mesterséges 

újulattal rendelkező területek, ahol az újulat átlagos 

magassága a terület nagyobb részén nem éri el a fél 

m-t. Természetessége általában 1-es (olyan üres vágás-

területek, ahol az eredeti élőhelyre jellemző lágyszárú-

ak sincsenek jelen), 2-es (ha az eredeti erdő fás- és lágy-

szárú fajai már vagy még kisebb mennyiségben jelen 

vannak) vagy ritkán 3-as (ha a vágásterületen mind a 

fi atal fák, mind a gyepszint alapvetően az eredeti élő-

helyre jellemző).


