Magas természetvédelmi értékű erdők kategóriái
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HCVF kategória leírása
Olyan erdőterület, melyen globálisan,
regionálisan vagy országosan jelentős
koncentrációban találhatók a
biodiverzitást fokozó értékek (pl.
endemizmusok – bennszülött növények,
veszélyeztetett fajok, reliktum fajok –
valamely általános természeti változás
után a területen meghonosodott fajok).
A gazdálkodó által kezelt területen
található olyan nagy kiterjedésű erdők,
amelyekben a legtöbb, ha nem a
valamennyi őshonos növény
természetes módon, életképes
populációban bőségesen fordul elő.
Olyan erdőterület, mely önmaga ritka
vagy veszélyeztetett ökoszisztéma, vagy
tartalmaz ilyet.

Gemenc Zrt. szerinti
azonosítás

Követendő irányelvek

terület
(ha)

-

-

0

-

-

0

Erdőrezervátumok,
nemzeti parki és egyéb
országos jelentőségű
védett területek,
valamint nem védett
Natura 2000 jelölő
élőhelyek.

Erdőrezervátumok magterülete esetén az emberi beavatkozás
nélküli természetes folyamatok nyomon követése, amíg a
természetes folyamatok az erdő fennmaradását eredményezik.
Erdőrezervátumok védőzónájában a külső veszélyeztető
tényezők (pl.: inváziós fajok) távoltartását szolgáló védelmi
típusú erdőgazdálkodás.
Országos jelentőségű védett területeken az erdőterveknek és a
természetvédelmi kezelési terveknek megfelelő erdőfenntartás
az erdőgazdálkodás eszközeivel. Natura 2000 jelölő élőhelyeken
(nem védett területen is) a jelölő élőhely fenntartása az
elsődleges az erdőgazdálkodás eszközeivel.
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HCVF kategória leírása
Olyan erdőterület, mely természetes
védelmet tart fenn (pl.: vízgyűjtő terület
védelme, erózió elleni védelem).

A helyi népesség alapvető igényeit (pl.:
élőhely, egészség) kielégítő
erdőterületek.
A helyi népesség alapvető igényeit (pl.:
élőhely, egészség) kielégítő
erdőterületek és/vagy a helyi közösség
hagyományos kulturális identitásának
megőrzése szempontjából kritikus
területek (az ilyen közösségekkel
közösen kijelölt, kulturális, természeti,
gazdasági vagy vallási jelentőséggel bíró
terület)

Gemenc Zrt. szerinti
azonosítás
Mezővédő erdősávok,
talajvédelmi-, gát- és
partvédelmi-, valamint
műtárgyvédelmi
rendeltetésű erdők,
továbbá a jelölő
élőhelynek nem
minősülő Natura 2000
erdők
Településvédelmi és
parkerdő rendeltetésű
erdők, valamint helyi
védett erdők.
-

Követendő irányelvek

terület
(ha)

Elsődleges cél a védelmi funkciókat betölteni képes erdők
fenntartása az erdőgazdálkodás eszközeivel.

7 375

Elsődleges cél a védelmi és közjóléti funkciókat betölteni képes
erdők fenntartása, a helyi természetvédelmi elvárások
teljesítése az erdőgazdálkodás eszközeivel.
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-

-

Olyan erdőkben, melyekben a HCVF2-5 kategóriák több pontja is azonosítható, ott a magasabb (kisebb sorszámú) kategóriába kerültek besorolásra a területek. Pl.: a
Natura 2000 területen lévő erdő alapesetben HCVF4 kategória, de ha országos jelentőségű védett területen van, akkor HCVF3 kategória.
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HCVF erdők területi kimutatása a Gemenc Zrt. által vagyonkezelt erdőkben
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