Белорусский национальный стандарт FSC версия 1-0, проект 1-2 (от 14.02.2019 г.)

Приложение 3 к Исх. 02-02.19 от 15.02.2019
Форма для сбора комментариев по проекту стандарта FSC-STD-BY-V1-2-2019

ФОРМА ДЛЯ СБОРА КОММЕНТАРИЕВ ПО ПРОЕКТУ 1-2 НОВОГО
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC®, ВЕРСИЯ 1-2
Окончание срока сбора комментариев: 16 апреля 2019 г.

Данная форма для сбора официальных комментариев является частью 60дневного периода публичных консультаций по 2-му проекту нового
Белорусского национального стандарта FSC, версия 1-0, проект 1-2 (от
14.02.2019 г.). Период консультаций начинается 15 февраля 2019 г. и
закончится 16 апреля 2019 г.
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Таблица для комментариев
Тема и
локализация в
стандарте
(например, номер
индикатора, стр.)

Тип
комментария
О = Общий;
Т=
Технический;
Р = Редакция

Комментарий или вопрос
обоснование / суть изменения

Предложение
Предлагаемая формулировка
(добавление, изменение, удаление)

Комментарии от
экспертов рабочей
группы по разработке
стандартов FSC для
Беларуси

Автор комментария
ФИО, палата (Экол,
Экон, Соц.)

Дополнительные комментарии или предложения

ДАДАТАК Г. Крытэрыi вызначэння рэпрэзентатыўных участкаў*
1. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі* павінны з’яўляцца натуральнымі экасістэмамі і вызначацца найперш сярод стараўзроставых лясоў натуральнага паходжання
(насаджэнні штучнага паходжання магчыма адносіць да рэпрэзэнтатыўных участкаў*, толькі калі плошча стараўзроставых лясоў і лясоў натуральнага
паходжання складае менш за 5% ад паверхні плошчы адзінкі кіравання*).
2. Сярод рэпрэзентатыўных участкаў* павінны таксама быць прадстаўлены адпаведныя не лясныя (балоты, вадаёмы, лугі і інш.) натуральныя экасістэмы,
існуючыя ў межах адзінкі кіравання*.
3. Плошча рэпрэзентатыўных участкаў* павінна быць прапарцыйна агульнай плошчы адпаведнага тыпу расліннасці і лясным фармацыям ці тыпам леса, калі
гэта магчыма.
4. Асобныя рэпрэзентатыўныя ўчасткі*, для выканання сваіх функцый, павінны быць дастаткова вялікімі па плошчы. Аптымальная плошча павінна быць ня менш
за 10 га, акрамя выпадкаў, калі рэпрэзентатыўныя ўчасткі* прадстаўлены вельмі рэдкімі экасістэмамі. Пад час вызначэння рэпрэзентатыўных ўчасткаў*
перавагу неабходна аддаваць спалучэнню вялікіх масіваў (плошчай больш за 100 га) і невялікіх участкаў (плошчай ад 10 га).
5. Па мыгчымасці неабходна забяспечваць сувязь паміж асобнымі масівамі рэпрэзентатыўных участкаў*.
6. Да рэпрэзентатыўных ўчасткаў* магчыма і мэтазгодна адносіць рэдкія і тыповыя для тэррыторыі Беларусі біятопы, месцы абітання ахоўваемых відаў, для якіх
неабходны рэжэм аховы блізкі да запаведнага (совы, буйныя драпежныя птушкі, дзятлы і інш), некаторыя катэгорыіі КАА.
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7. Пад час выбару рэпрэзентатыўных ўчасткаў* неабходна пазбягаць выпадкаў, калі да іх адносяцца лясы паблізу аўтамабільных дарог міжнароднага і
рэспубліканскага значэння, рэкрэацыйных зон, населенных пунктаў, ліній электраперадач высокай магутнасці;
8. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі* павінны захоўвацца ў натуральным стане назаўсёды, а не толькі на рэвізійны перыяд. Недапушчальным з’яўляецца замена
рэпрэзентатыўных участкаў* пад час чарговага лесаўпарадкавання, за выключэннем выпадкаў, калі яны не адпавядаюць акрэсленым вышэй крытэрыям, альбо
цалкам і беззваротна страцілі свае ўласцівасці.
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