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Egyéb élőhelyek 
Other habitats

U1 – Belvárosok, beépített 
faluközpontok, lakótelepek
Cities, areas with blocks of fl ats

Város-, ritkábban faluközpontok magas beépítettségi 

fokú, hosszabb-rövidebb ideje kialakított urbanizált 

területei, nagy lakósűrűséggel, kertek nélkül, igen cse-

kély arányú, parkosított zöldfelülettel. Az épületek kö-

zötti talajfelszínt többnyire mesterséges burkolattal 

ellátott felszínek borítják. A kategória magába foglalja 

a lakótelepeket, a kisebb parkokat, fasorokat, a belső 

udvarok zöld felületeit is. Természetessége 1-es.

U2 – Kertvárosok, szabadidős 
létesítmények
Suburbs and recreation areas

Egyrészt olyan, gyakran városokhoz tartozó beépített 

területek, amelyek számottevő részét diverz, kertjelle-

gű, részben parkosított növényzet borítja. A családi há-

zas beépítések, kertvárosok és lakóparkok mellett ide 

tartoznak az időszakosan lakott, nagyobb üdülő tele-

pülések, fürdőhelyek is (pl. Balaton-part, Mátraháza). A 

belterületükön található ipari, agrár, kereskedelmi stb. 

létesítmények elkülönítése nem szükséges. Másrészt 

sport és szabadidő létesítmények területei, kempin-

gek, erdei iskolák, állatkertek, szabadtéri múzeumok, 

történelmi emlékhelyek, sportlétesítmények, infra-

struktúráikkal együtt. A természetközeli erdei vagy 

gyepes növényzettel fedett részek (pl. kempingek szél-

ső részei) az adott természetközeli élőhely-kategóriák-

ba sorolandók. Természetessége 1-es, ritkán 2-es.

U3 – Falvak, falu jellegű külvárosok
Villages

Olyan nem nagy beépítettségű, kertes, családi házas 

települések, amelyeket a település szerkezete, a kul-

turális múlt és jelen, illetve a korábbi vagy még fenn-

álló háztáji művelés és életforma együttesen határoz 

meg. Az idetartozó, belterületeken található kertek, 

gyümölcsösök, szőlő és bogyós kultúrák, udvarok, 

épületek együtt jellegzetes növény- és állatközössé-

gek életfeltételeit tartják fenn. A kategóriába soro-

landók a falvak belterületein található ipari, agrár, ke-

reskedelmi stb. létesítmények, jellegtelen temetők, 

faluszerű kisvárosok  is. Természetessége 1-es, az ex-

tenzíven művelt, regenerálódó kerteké, szőlőké 2-es.

U4 – Telephelyek, roncsterületek 
és hulladéklerakók
Industrial and agricultural yards, wastelands, dumping 
grounds

Gyárak, kisüzemek, telephelyek, lerakatok, kereskedel-

mi, agrár, katonasági és speciális műszaki létesítmé-

nyek, pályaudvarok vagy roncstelepek által elfoglalt 

területek, valamint gyomnövényzetük. Többnyire szá-

raz, kötött talajú vagy sóderrel, kőtörmelékkel, beton-

nal borított, zárt területek, melyek gyomnövényzetét 

a kategória magába foglalja. Ide sorolandók a szilárd 

és folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló szemét-

telepek, lerakók, ülepítőtavak és zagytárolók területei 

is. Természetessége 1-es. A belterületeken található 

telephelyek, hulladéklerakók elkülönítése nem szük-

séges, ezért azok gyakran az adott településkategóri-

ába [U2-U3] kerülnek.

U5 – Meddőhányók, földdel 
befedett hulladéklerakók
Mine dumps, dumping grounds covered by soil

Ipari tevékenység melléktermékeként keletkező, nem 

talaj jellegű ásványi szubsztrátok lerakatai (leggyakrab-

ban homok, agyag, salak, kő- vagy kavicstörmelék), a 

spontán vagy rekultivációs szukcesszió különböző stá-

diumaiban lévő változatos (rendszerint ruderális) élő-

lényközösségekkel. Természetessége 1-es, esetleg 2-es. 

A nagyobb regenerálódó vagy már természetközeli 

növényzettel fedett részek lehatárolandók, és az adott 

élőhelykategóriába sorolandók. Nem tartoznak ide a 

több évtizede felhagyott, élőhelyileg már azonosítha-

tó növényzetű meddőhányók felszínei. 


