
Feladatlap 

- Célcsoport: minden 10 év feletti természet iránt érdeklődő 
- Csoport nagysága: A kitöltése történhet egyénileg vagy 2-3 fős csoportban. 
- Szükséges összes idő:  

A kitöltéshez szükséges idő élőhelytípus függvényében 10-30 perc 
- A program végrehajtásához szükséges anyagok, felszerelések:  

Nyomtatott feladatlap és írószer, vagy applikáció használata esetén okostelefon és 
mobilnet, valamint mérőszalag.  
A mérések az applikációval elvégezhetőek internetkapcsolat nélkül is, csak az adatokat 
nem lehet ilyenkor továbbítani, a közös adatbázisban rögzíteni. 
 

- A program szerkezete és utasítások: a program felépítése, az egyes szakaszok céljai, 
időszükséglet, instrukciók a facilitátorok és a diákok számára 
 
A természetességmérő felépítése és használata 
 
A mérés lépései  
 
1. Válaszd ki, hogy milyen típusú növényzetnek szeretnéd megmérni a természetességét. 

A terepi mérés a vizsgálandó terület kiválasztásával kezdődik. A megfigyelést mindig egy 
egységes növényzettel rendelkező tájrészletben kell elvégezni.  

A mintavételhez erdőben és cserjésben ajánlott egy 15-20 lépés átmérőjű kör, míg a többi 
élőhely esetében egy 10-15 lépés átmérőjű kör kijelölése. Ezt követi az általunk vizsgálni 
kívánt terület vegetációjának megfelelő adatlap kiválasztása.  

A természetességmérő öt nagy vegetációtípus vizsgálatához tartalmaz adatlapot: erdők, 
cserjések, gyepek, vizes élőhelyek és egyéb. A vizes élőhelyek magukban foglalják a folyó- 
és állóvizekben kialakult élőhelyeket, a nádasokat, magassásosok. Egyéb élőhelyek például 
a parkok, gyümölcsösök, egy kert, falu- vagy városszél, egy tanya stb. 

2. Olvasd el az adatlap állításait. Jelöld be az állítások mellett a megfelelő pontszámot.  

Az egyes élőhelyek adatlapjai az élőhelytípustól függően 15-19 állítást tartalmaznak. Az 
adatlapok állításai között vannak, amelyek a fajgazdagságra (pl. „Legalább 20 féle növényt 
tudsz megszámolni 5x5 méteren”), a vegetációtípus szerkezetére (pl. „A fák nem sorba 
ültetettek”), tájidegen, illetve özönfajok előfordulására (pl. Nem látsz parlagfüvet, 
selyemkórót, aranyvesszőt vagy más tájidegen növényt”), az élőhely múltjára, történetére 
(pl. „Látszólag 50 éve is cserjés, gyep vagy erdő lehetett”), környezetére (pl. „Legalább 
fele részben erdők, gyepek vagy vizes élőhelyek veszik körül”), vagy fajösszetételére (pl. 
„Az erdőt főleg tölgy, bükkgyertyán, éger, fűz, hárs vagy más őshonos fa alkotja”), 
vonatkoznak. Mindegyik élőhelytípus adatlapján szerepel a „Természetvédelmi területen 
van” állítás. 

Mindegyik állítás mögött található egy pontszám. Ezek értéke nem egyforma, hanem az 
állítás tartalmának függvényében súlyozott. Vannak kevesebb, 5 pontot, közepes értékű, 



10 pontot és nagyobb értékű, 15 pontot érő állítások. Bizonytalan válasz esetén a fél 
pontszámot kell megjelölni, de ez csak háromszor választható. 

A fent említett segítségekkel mindenki számára könnyen eldönthető, hogy az adatlapon 
található állítások igazak-e a kiválasztott terület növényzetére. Jelöljük meg az igaznak 
tartott állítások pontszámait, majd adjuk össze azok értékeit. 

A természetességmérő adatlapjának kitöltéséhez csupán néhány gyakori növény ismeretére 
van szükség. Ezek hazai erdők fái (bükk, tölgyfajok, hársak, juharok, éger). Az erdők 
cserjeszintjét, illetve cserjéseket alkotó gyakoribb fajok (csipkerózsa, kökény, galagonyák, 
fekete bodza, boróka), néhány vizes élőhely állományalkotó faja (gyékény, nád). E fajok 
ismeretének hiányában segítséget nyújthat számos terepi, online, digitális vagy könyv 
formájú határozó (pl.: Simon T., Seregélyes T. (1998): Növényismeret - A hazai 
növényvilág kis határozója. Oktatási Hivatal, NT-81420), 
http://termeszetesseg.blogspot.com). 

Szintén ismerni kell néhány gyakoribb özönnövényt (akác, gyalogakác, bálványfa, nemes 
nyár, japánkeserűfű, parlagfű, aranyvesszők, selyemkóró), de ezeknek is könnyen utána 
lehet nézni határozókönyvekben, vagy az interneten. 

A tájtörténeti állítás megítélésében a terepi munka előkészítése, illetve későbbi értékelés, 
átbeszélés során segítséget nyújt történeti térképek, aktuális légifotók összehasonlítása. 

3. Értékelés 

A természetességmérő értékelése az összesített pontszám alapján három kategóriát határoz 
meg: 

● 70 pont felett a vizsgált növényzet természetközeli (ritkán természetes),  
● 70 és 40 pont között közepesen leromlott vagy részben regenerálódott,  
● 40 pont alatt degradált állapotú vagy mesterséges élőhely. 

A természetességmérő applikáció az ÉRTÉKELÉS gombra kattintva elvégzi az értékelést 
és kiírja a végeredményt. Regisztráció és belépés után az adatok beküldhetők. A mérés 
helyét be lehet jelölni a feltöltőfelület térképén. A vizsgált területről fotó is feltölthető. 



 

A nyomtatott feladatlap: 
 

 

 



 
 
Példa: Az applikáció kitöltött erdő feladatlapja. Mellé megadtuk a mérés pontosabb 
élőhelytípusát és helyszínét. 

 
 

 


