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Wg rozdzielnika

Dotyczy: konsultacje spoleczne las6w HCVF i ekosystemow referencyjnych

Nadle6nictwo Dojlidy informuje, 2e w dniach od 5 stycznia 2022 r. do 5 lutego
2022 r. tnivajq konsultacje spoleczne ekosystem6w referencyjnych i las6w
o szczeg6lnych walorach przyrodniczych High Conservation Value Forests (HCVF)
zgodnie ze standardami FSC adoptowanymi do warunk6w Polski.

Ekosystemy referencyjne to powiezchnie w stanie naturalnym lub zbli2onym do
naturalnego, na kt6rych nie pozyskuje siq drewna, a zamierailqc,e drzewa pozostajq do
naturalnego rozkladu. Tereny takie zwigkszajq zasoby martwego drewna w lesie
i stanowiq ostojq organizm6w zwiqzanych z rozklad-alqcym sig drewnem, wSr6d kt6rych
sq gatunki chronione, zadkie lub w r62nym stopniu zagro2one wyginigciem.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forests) - lasy o szczeg6lnych walorach
przyrodniczych. Proceduze konsultacji spolecznych zostaje poddana kategoria las6w
HCVF 4.1 - lasy wodochronne i 3.1 - ekosystemy skrajnie rzadkie i ginqce, marginalne
z punktu widzenia gospodarki le6nej. Na wskazanych obszarach dzialania gospodarcze
bgdq dostosowane do wymog6w ochrony warto6ci takich lasow
Lasy o szczeg6lnych walorach przyrodniczych sq wyznaczane w oparciu o ,,Kryteria
wyznaczania las6w o szczeg6lnych walorach przyrodniczych w Polsce" autorstwa
Zwiqzku Stowazyszeri "Grupa Robocza FSC-Polska". lnformacje o certyflkacji sq
dostqp ne na stronie: https://pl.fsc.orq/pl-pl

Wykazy wytypowanych ekosystem6w referencyjnych i las6w HCVF 3.1 i 4.1

zostaly udostgpnione na stronie internetowej NadleSnictwa Dojlidy
https://doilidv.bial ystok.lasy.qov.pl w zakladce AktualnoSci. Materialy te sq r6wnie2
dostgpne w siedzibie NadleSnictwa Dojlidy, Al. 1000-lecia P.P. 75 w Bialymstoku.

Uwagi i propozycje mo2na przesylae na adres siedziby Nadle6nictwa Dojlidy lub
drogq elektronicznq na e-mail: doilidy@bialystok.lasy.qov.pl
W pzypadku pytafi prosimy o kontakt z p. LuizqAntowskq, tel. 570 948 128.
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Rozdzielnik:
'1. UzEd Miejski w Bialymstoku

2. Uzad Mieiski w Chroszczy
3. Vrzqd Gminy Dobrzyniewo Du2e

4. Urzed Gminy Juchnowiec Koscielny
5. Uzqd Miejski w Supraslu
6. Uzad Mieiskiw Sura2u
7. Wzed Gminy Turo66 Koscielna
8- Urzad Miejski w Wasilkowie
9. Urzad Miejski w Zabludowie
10. Wydziat Budownictwa i Nauk o Srodot'visku, Politechnika Biabstocka
11. Vwdlal Biol€ii, Uniwersytet w Bialymstoku
12. Komitet Ochrony Orl6w
13. Polskie Towarzystwo Ochrony Rak6w
'14. Stowarzyszenie,Okolica'
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