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Agrár élőhelyek
Agricultural habitats

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúrák
Annual intensive arable fi elds

Tavaszi vagy őszi vetésű egyéves nagyüzemi kultúrák 

vagy learatott helyük, rendszeresen szántott területek. 

T6-tól nem a táblaméret, hanem a művelés különíti el 

(fokozott műtrágyahasználat, vegyszerezés, gépesítés, 

az apróparcellás területeken nincsenek köztes mezs-

gyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominál). Szük-

ség esetén alegységekre bontható: T1a – kalászosok 

(pl. búza, rozs, zab), T1b – kapások (pl. kukorica, napra-

forgó), T1c – egyéb egyéves, intenzív szántóföldi kul-

túrák. Az extenzív művelésű egyéves szántóföldi kul-

túrák a T6-ba sorolandók. Természetessége általában 

1-es, de a ritka, védendő gyomfajokkal bíró állomá-

nyokat kettesnek tekintjük.

T2 – Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúrák
Perennial intensive arable fi elds

Kettő vagy többéves lágyszárú mezőgazdasági kultú-

rák és takarmánynövények (főleg lucerna) nagyüzemi 

művelésű, általában nagytáblás állományai. Termé-

szetessége általában 1-es, de a ritka, védendő gyom-

fajokkal bíró állományokat kettesnek tekintjük.

T3 – Zöldség- és dísznövénykultúrák, 
melegházak
Vegetable and fl ower plantations, greenhouses

A legintenzívebb kertészeti kultúrák, zöldség- és dísz-

növénykertészetek, fóliasátrak, üvegházak által fedett 

területek. 1-es természetességű területek.

T4 – Rizskultúrák
Rice fi elds

Rendszeres, időszakos vízárasztású, rizzsel bevetett 

vagy rendszeresen használt gabonatáblák a táblák kö-

zötti kis csatornákkal. Nem ide tartoznak a nagyobb 

csatornák, melyek BA-ba sorolandók. Természetessé-

ge 1-es, ami alól kivételt képeznek a törpekákás iszap-

növényzettel fedett részek [I1] vagy a mocsári jellegű 

foltok [OA, B3], melyek hibridkategóriaként is feltün-

tetendők.

T5 – Vetett gyepek, 
füves sportpályák  
Artifi cial or fertilized grasslands, sports-grounds

Intenzív gazdálkodás, sportlétesítmények (pl. foci- és 

golfpályák) és repülőterek céljából, mesterségesen 

létrehozott, vetett, műtrágyázott jellegtelen gyepek. 

Természetessége 1-es, a fajokban gazdagabbaké 2-es. 

A regenerálódó vetett gyepek OB-be, OC-be, olykor 

még természetesebb kategóriába is sorolhatók.

T6 – Extenzív szántók  
Extensive arable fi elds

Kisüzemi művelésű, nagytáblás vagy intenzív mű-

velésbe nem vont kisparaszti szántóföldek. Egyaránt 

szolgálhatnak gabona, kapásnövények, egyéves vagy 

évelő kultúrák, takarmány- és gyógynövények ter-

mesztésére. Szükség esetén alegységekre bontható: 

T6a – kalászosok (pl. búza, rozs, zab), T6b – kapások (pl. 

kukorica, napraforgó), T6c – egyéb extenzív szántók.

Természetessége általában 1-es, de a ritka, védendő 

gyomfajokkal bíró állományokat kettesnek tekintjük.


