Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w listopadzie 2018 roku

PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU
NARODOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH
WPN

LISTOPAD 2018 ROK
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego jest zobowiązany do wykonywania zadań
na terenie Parku zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku w sprawie utworzenia
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 roku w sprawie
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
4. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zadań
ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego; (na lata 2018 – 2019).

I . OBWÓD OCHRONNY PUSZCZYKOWO – leśniczy mgr inż. Krzysztof Jastrząb
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie oraz wywóz odpadów,
 zbieranie odpadów po całych oddziałach wraz z dostarczeniem do miejsc zbiorczych.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
zakładanie wełny owczej na sadzonki; (zabezpieczenie przed zgryzaniem przez zwierzynę).
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – (około 324 m3); usuwanie wiatrołomów,
wywrotów, drzew stwarzających zagrożenie (przy drogach, szlakach turystycznych itp.),
wycinka drzew chorych (hubiastych), zasiedlonych przez szkodliwe owady w ramach tzw.
cięć przygodnych – porządkowanie stanu sanitarnego drzewostanów – 100 m3, w pozycji
planowej 224 m3.
4. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 konserwacja sprzętu p.poż.,
 usuwanie wzdłuż dróg gałęzi po pozyskaniu drewna; (oddział 19, 4),
 podcięcie gałęzi wzdłuż dróg wywozowych drewna.
5. Administracja budynków – prace porządkowe, zagrabianie liści.

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe; zbieranie porzuconych odpadów.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 jesienne poszukiwanie owadów w ściole na stałych partiach kontrolnych; 5 partii
w oddziałach: 32a, 29h, 40a, 106d, 45b,
 zabezpieczenie upraw wełną owczą przed zgryzaniem przez zwierzynę,
 remont ogrodzeń.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna 240 m3.
4. Hodowla lasu – wyprzedzające przygotowanie gleby – (3000 szt. talerzy, w oddziale 33b,
210 m).
5. Ochrona zwierząt – czyszczenie budek lęgowych – 100 szt., wywieszanie nowych – 25 szt.,
i 10 budek dla nietoperzy.
6. Administracja budynków – czyszczenie rynien z liści przed zimą, zgrabienie opadłych liści
z podwórza i wywiezienie na kompost.

III. OBWÓD OCHRONNY WYPALANKI – leśniczy mgr inż. Dariusz Jaskólski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych i przy drogach publicznych oraz
usuwanie dzikich zrzutów odpadów – teren całego obwodu ochronnego,
 organizacja ognisk w bazie turystycznej,
 prace porządkowe w miejscu pamięci.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń młodego lasu uszkadzanych przez zwierzynę.
Jesienne poszukiwania owadów w ściole.
3. Hodowla lasu – orka gruntów rolnych pod zalesienia w 2019 r.
4. Monitoring przyrodniczy – obserwacje przyrodnicze flory i fauny ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków chronionych.
5. Ochrona zwierząt – wykonanie w naturalnym zagłębieniu prac ziemnych w celu
poprawienia funkcji terenu do rozwoju płazów i zachowania otwartego lustra wody – poidła;
(przy miejscowości Trzebaw).
6. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – działania
prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby
oraz zapobieganiem kradzieży drewna i zabezpieczaniem przed niszczeniem urządzeń
turystycznych zamontowanych w terenie.

IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych i na ścieżce rowerowej PuszczykowoJeziory,
 przycięcie gałęzi przy chodniku i parkingu w Jeziorach.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 prowadzenie czyszczeń wczesnych w oddziale 118Dd,
 naprawa ogrodzeń siatkowych w oddziałach: 117k,l, 82k, 73k,
 zabezpieczenie upraw przez nakładanie wełny; oddziały: 67b,c, 71a,d, 121j, 112a,
122d,
 jesienne poszukiwania szkodników sosny.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – oddziały: 117, 118, 81, 113, 85.
4. Ochrona zwierząt – czyszczenie budek lęgowych.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych oraz w bazie turystycznej,
 organizacja ognisk w stacji turystycznej.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 próbne jesienne poszukiwania owadów w ściole w stałych partiach kontrolnych wraz
z liczeniem cetyny – 4 partie kontrolne,
 naprawa starych ogrodzeń – PCL.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonywanie cięć w pozycjach
planowych; (oddz. 89a – 120 m3, oddz. 89b – 23 m3 , oddz. 89h – 9 m3, oddz. 89f – 71 m3,
oddz. 91C l – 129 m3). Ogółem planowe – 352 m3.
4. Administracja budynków – prace porządkowe przy osadzie służbowej oraz zagrabianie
i wywóz liści.

VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych, zbiór odpadów z dowozem do miejsca
zbiorczego,
 zbiór odpadów w lesie poza szlakami turystycznymi,
 przegląd urządzeń turystycznych i szlaków pod kątem bezpieczeństwa.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi – jesienne
poszukiwania szkodników pierwotnych sosny – 3 partie kontrolne.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – 200 m3.
Hodowla lasu – wyprzedzające przygotowanie gleby; wykonanie talerzy – 2 tys. szt.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – jesienne grabienie liści z wywozem przy
leśniczówce.
Ochrona zwierząt:
 zawieszenie budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy oraz czyszczenie starych,
 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania
prewencyjne w celu ochrony przyrody i mienia WPN.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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