„Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w Nadleśnictwie
Maskulińskie”.
Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests, czyli Lasy
o szczególnych walorach przyrodniczych), są wyznaczane z wykorzystaniem
„Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”.
Procedura wyznaczania lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została
po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami
naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na
stronie internetowej oraz w oparciu o pisma wysłane do różnych partnerów
zapraszające do konsultacji tej tematyki.
Zakres planowanych na 2017r. zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał
konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie
internetowej:
http://www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/konsultacje-dotyczace-planowanych-na-2017-rokzabiegow-w-lasach-hcvf

Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u Anny Marii Ptak, tel
87-42-41-607, e-mail: anna.ptak1@bialystok.lasy.gov.pl w godzinach od 07:00 do
15:00 w dniach roboczych (poniedziałek- piątek).
Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie wyznaczono następujące kategorie lasów
HCVF:
- Obszary chronione w Rezerwatach Przyrody (HCVF 1.1.1.)
- Lasy w Parkach Krajobrazowych (HCVF 1.1.2.)
- Duże kompleksy leśne i obszary Natura 2000 (HCVF 2.1)
- Ostoje zagrożonych i ginących gatunków ( HCVF 1.2.)
- Siedliska priorytetowe Natura 2000 (HCVF 3.1.)
- Siedliska Natura 2000 (HCVF 3.2.)

- Lasy wodochronne (HCVF 4.1.)
- Lasy glebochronne (HCVF 4.2.)
- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF 6).

Zasięgi lasów HCVF znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie,
podzielonych na poszczególne kategorie umieszczone w zakładce „certyfikacja”
oddzielnie dla każdej kategorii.
Objaśnienia dla adresów leśnych umieszczonych w poszczególnych kategoriach
lasów HCVF:
01- kod RDLP Białystok
16- kod Nadleśnictwa Maskulińskie
1-3- kody obrębów leśnych (1-Maskulińskie, 2- Mikołajki, 3- Ruciane)
01-20- Kody leśnictw ( 01-Krzyże, 02- Ruczaj, 03- Borek, 04-Zaroślak, 05- Turośl, 06Leśny Fort, 09- Łuknajno, 10- Baranowo, 11- Mikołajki, 12- Śniardwy, 13- Gąsior, 14Ukta, 15- Wejsuny, 16- Ruciane, 17- Guzianka, 18- Kowalik, 19-Czapla, 20- Dębowo)
1, 102, 11, 113…- numery oddziałów leśnych
a, b, c…- oznaczenia pododdziałów
00, 01, 99 - kody wydzieleń

