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Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR) korábban használt összes változata,
amelyeket az elmúlt évtizedben dolgoztunk ki és fejlesztettünk tovább. Felhasználásra természetesen a
legújabbat (Á-NÉR 2011) ajánljuk:
Á-NÉR 2007 MA - a teljes* élőhelylista és részletes leírás, magyarul (BÖLÖNI, MOLNÁR, KUN és
BIRÓ 2007)
Á-NÉR 2007 DE/MA - a teljes* élőhelylista az értelmező (1-2 mondatos) definíciókkal, magyarul
(BÖLÖNI, MOLNÁR, KUN és BIRÓ 2007 alapján)
Á-NÉR 2007 DE/AN - a természetközeli** élőhelylista az értelmező (1-2 mondatos) definíciókkal,
angolul (BÖLÖNI, MOLNÁR, ILLYÉS & KUN 2007 alapján)
Á-NÉR 2007 LI/MA - a teljes* élőhelylista röviden, magyarul (BÖLÖNI, MOLNÁR, KUN és BIRÓ
2007 alapján)
Á-NÉR 1997, 2003 és 2007 - az Á-NÉR verziók összehasonlítása, magyarul (BÖLÖNI,
MOLNÁR, KUN és BIRÓ 2007 alapján)
Á-NÉR 2003 és Natura 2000 élőhelyek - az Á-NÉR 2003 és a Natura 2000 élőhelyek
megfeleltetése, magyarul (MOLNÁR Cs. és mtsai 2007-2008 alapján)
Á-NÉR 2003 LI/MA - a természetközeli** élőhelylista röviden, magyarul (BÖLÖNI, KUN és
MOLNÁR 2003 alapján)
Á-NÉR 2003 LI/AN - a teljes* élőhelylista röviden, angolul (BÖLÖNI, MOLNÁR, ILLYÉS & KUN
2007 alapján)
Á-NÉR 2003, Élőhely-ismereti Útmutató 2.0 - a természetközeli** élőhelylista és részletes leírás,
magyarul (BÖLÖNI, KUN és MOLNÁR 2003). Ezt a változatot "mmÁ-NÉR" néven is hivatkoztuk
hosszú ideig.
mÁ-NÉR - a természetközeli** élőhelylista röviden, magyarul a Gólyahír 13. számában (MOLNÁR és
HORVÁTH 2000 alapján)
Á-NÉR 1997 LI/MA - a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer számára kidolgozott első
élőhely-osztályozási rendszer, amelyet a MÉTA program során fejlesztettünk tovább (FEKETE és
mtsai 1997), rövid lista, magyarul.
Magyarázat:
* - a "teljes" alatt azt értjük, hogy az Á-NÉR nem csak a természetközeli, hanem a mesterséges,
agrár és urbán élőhelyeket is tartalmazza
** - a "természetközeli" alatt azt értjük, hogy az Á-NÉR csak a természetközeli, ill. degradált
élőhelyeket tartalmazza (a mesterséges, agrár és urbán élőhelyeket nem).
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