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U6 – Nyitott bányafelületek
Open mines

Ásványi anyagok, kőzetek ipari kitermelése során le-

pusztult, roncsolt területek. Leggyakrabban dolomit, 

mészkő, bauxit, bazalt, andezit, gránit és lignit fejtések. 

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 bányafelszínek. Természetessége 1-es.

U7 – Homok-, agyag-, tőzeg- és 
kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, 
mesterséges löszfalak
Sand, gravel, clay and peat mines, artifi cial loess cliff s

Általában növényzet nélküli vagy gyér növényzettel 

borított, anyagkitermelésből származó gödrök, falak 

és spontán regenerálódó, váztalajú felületek: homok-, 

agyag- tőzeg és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, 

mesterséges löszfalak. A nagyobb regenerálódó vagy 

már természetközeli növényzettel fedett részek leha-

tárolandók, és az adott élőhelykategóriába sorolan-

dók. A kategória magában foglalhat kisebb-nagyobb, 

általában időszakos vízállásokat. Nem tartoznak ide a 

regenerálódó löszfalak, felhagyott bányák és anyag-

gödrök, valamint a felhagyott rizsparcellák élőhelyi-

leg már azonosítható területei. Természetessége 1-es, 

ritkán 2-es, ha ettől jobb, akkor már többnyire beso-

rolható valamely féltermészetes élőhely-kategóriába.

U10 – Tanyák, családi gazdaságok
Farms

Településektől elváltan található állandó vagy ideigle-

nes lakóépületek és állattartásra, borászatra stb. szol-

gáló épületek a körülöttük található udvarral, konyha-

kerttel, kisebb szőlő- vagy gyümölcsfatelepítésekkel. 

Ide tartoznak a még nemrégiben felhagyott tanyák 

akkor, ha a rajtuk lévő épületek még jól felismerhetők. 

Természetessége 1-es. Nem ide tartoznak a régen fel-

hagyott tanyahelyek, állattartóhelyek, amit a spontán 

regenerálódó vagy özöngyomosodó növényzet típu-

sai szerint sorolunk be [pl. OC, RDb, OD, S6].

U11 – Út- és vasúthálózat
Roads and railroads

Burkolt utak, autópályák, szilárd burkolatú kifutópályák, 

vasúthálózat, útépítések és az ehhez csatlakozó föld-

munkával érintett területek (a burkolat általában asz-

falt, beton vagy kőzúzalék). Természetessége 1-es. A 

keskeny földutak lehatárolása általában nem szüksé-

ges, a szélesebb, benövényesedett földutak a taposott 

gyomnövényzethez [OG] tartoznak.


