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Mi a vizsgálatunk tárgya?

Magyarország „növényzeti öröksége”

Természetes, természetközeli élőhelyek

Növényfajok (populációk) előfordulása

Tájökológiai és biodiverzitás indikátorok

Növényzeti alapú tájosztályozás



Milyen a növényzet?

„Kompozit” jellegű
Zsiókás, sziki kákás szikes mocsár 5 nfaj

Cseres kocsánytalan tölgyes 50 nfaj

Lösz sztyeprét 150 növényfaj
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„Fuzzy” az állományok határa



Milyen a növényzet?

„Kompozit” jellegű
Zsiókás, sziki kákás szikes mocsár 5 nfaj

Cseres kocsánytalan tölgyes 50 nfaj

Lösz sztyeprét 150 növényfaj

„Fuzzy” az állományok határa

Fajösszetétel – természetesség – minőség!
Pl. degradált, jellegtelen üde gyep 20 gyom



Magyarországi helyzetkép I.

Vegetáció monográfiák
Soó Rezső - fitocönológia

Borhidi Attila - növénytársulások

Fekete Gábor és mtsai – Nemzeti Élőhely-

osztályozási Rendszer (Á-NÉR)



Magyarországi helyzetkép II.

MÉTA Program 2002-2005, 2005-2008
Magyarország „növényzeti öröksége”

Természetes, természetközeli élőhelyek

Sokváltozós: élőhely-lista, természetesség, 

tájhasználat, veszélyeztető tényezők, 

tájökológiai szempontok

Raszteres alapú térképezés: 

mintegy 270.000 MÉTA-hatszögben





 Milyen típusú
élőhelyek? 

 Mekkora 
kiterjedéssel?

 Mennyire 
természetesek? 

 Milyen a
mintázatuk? 

 Milyen a
környezetük? 

 Mennyire 
elszigeteltek? 

 Mik a 
veszélyeztető 
tényezők?

 Milyen a gyepek
használata?

MÉTA

adatbázis



Magyarországi vegetációs 

tájbeosztása









INSPIRE irányelv

EU téradat infrastruktúra

egységes téradat szolgáltatások (vw, dwnld …)

szabványok (EN ISO 19115, 19119, …)

INSPIRE meta-adat leírások

szabványos, egységes (térinformatikai) 

adatsorok!?



INSPIRE tematikus szakterület

 INSPIRE theme

species distribution Annex III. 17

habitats & biotopes Annex III. 18

biogeographical regions Annex III. 19



INSPIRE tematikus szakterület

Carlisle et al. 2010 kéziratából



INSPIRE tematikus meta-adatok

Attribute SP HA BG Description

objectIdentifier * * * Unique identifier for the object

Geometry (implicit) * * * The data are in GIS format

SpeciesName (scientific) * e.g. Cervus elaphus

Count (4 options)/
Population (4 options)/
Distribution map only

* A parametric count OR a parametric range
OR an ordinal code indicating frequency
OR a distribution map

DateOfSurvey * Start Date of Survey for the object

ClassificationSystem * * EIONET, Natura 200, EUNIS etc.

Classification * * The code for the Habitat/Biogeog for the
object

Carlisle et al. 2010 kéziratából

kötelező leíró mezők I. (7+…)



INSPIRE tematikus meta-adatok

kötelező leíró mezők II. (7+17+…)
Theme Metadata SP HA BG Description

Vector only
– Shape Statement

* * * Statement as to whether objects are
point, line or polygon

vectorSpatialResolution * * * Spatial Resolution

vectorCompletenessOmission * * * Excess data or absent data

Grid only – Cell format * * * Square, hexagonal, etc.

Grid only - Cell dimensions * * * Equivalent to vector Spatial Resolution

Grid only - Cell Units of
Measure

* * * Units for cell dimensions

gridCompletenessOmission * * * Excess data or absent data

SpeciesName (scientific) * e.g. Cervus elaphus

Taxonomic reference * e.g. (Linnaeus 1758)

Species (vernacular) * e.g. Red deer



INSPIRE tematikus meta-adatok

kötelező leíró mezők III. (7+17+24)
General metadata SP HA BG Description

Projection Statement * * * Projection data is given in sufficient detail
to enable user to re-project as necessary

maintenanceAndUpdatefreque
ncy

* * * Maintenance information

geographicIdentifier * * * e.g. Highland region, Scotland

Resource title * * * Name by which the cited resource is
known

Resource abstract * * * Brief narrative summary of the content of
the resource

Resource type * * * Scope to which metadata applies (e.g.
‘dataset’)

Unique resource identifier * * * Value uniquely identifying an object within
a namespace

Topic category * * * Main theme of the dataset

Keyword * * * Commonly used words used to describe
the subject

Geographic bounding box * * * westBoundLongitude etc. in decimal
degrees



Korlátok és kihívások?

Országonként nagyon heterogén, eltérő  

az információgyűjtés (ha van)

EU-s tv-i politikára koncentrál

Ki fogja megcsinálni, „megfizetni”?

Globális ökológiai problémák, fenn-

tarthatóság, ökológiai szolgáltatások!?



www.novenyzetiterkep.hu

&

www.nature-sdi.eu

Köszönöm  

a figyelmet!


