Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w grudniu 2017 roku

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

GRUDZIEŃ 2017 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 5 października 2015 roku w sprawie zadań
ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (na lata 2016 – 2017).
5. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

I . OBWÓD OCHRONNY PUSZCZYKOWO – leśniczy mgr inż. Krzysztof Jastrząb
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe, zbieranie odpadów.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 naprawa ogrodzenia siatkowego,
 jesienne poszukiwania owadów – 9 partii kontrolnych.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – cięcia planowe w oddziale 12a,o,i;
282 m3.
4. Hodowla lasu – wyprzedzające przygotowanie gleby; przekopanie gleby na talerze; oddział
9t – 13 400 szt.
5. Ochrona zwierząt rzadkich:
 wywieszanie 50 budek lęgowych i 10 schronów dla nietoperzy,
 czyszczenie budek lęgowych – 200 szt.
6. Administracja – prace porządkowe, zbieranie liści, wywóz gałęzi i liści.
7. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – działania
prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu Parku przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby,
kradzież drewna, przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.

II. 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.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
systematyczny przegląd ogrodzeń upraw i ich naprawa.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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3. Ochrona zwierząt:
 wywieszanie budek dla ptaków (25 szt.) i schronów dla nietoperzy (10 szt.),
 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków (60 szt.).
4. Monitoring przyrodniczy – obserwacje przyrodnicze fauny.
5. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – obchody terenu
w celu zabezpieczenia WPN przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby oraz zapobieganiem
kradzieży drewna pozostającego na gruncie i zabezpieczaniem przed niszczeniem urządzeń
turystycznych zamontowanych w terenie.

III. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych – zbiór odpadów,
 prace porządkowe na ścieżce spacerowo-rowerowej,
 podcięcie gałęzi przy drogach dojazdowych i pożarowych; (Głaz Leśników –
Jarosławiec),
 usunięcie drzew trudnych przy Grajzerówce – 2 szt.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
wyprzedzające przygotowanie gleby pod nasadzenia – orka pługiem aktywnym, oddział
71d.
3. Hodowla lasu – prace gospodarskie na szkółce – odwodnienie deszczowni, konserwacja
sprzętu szkółkarskiego.
4. Ochrona zwierząt rzadkich – czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy.

IV. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych,
w bazie turystycznej, organizacja ognisk w stacji turystycznej, cięcie, rąbanie, transport
drewna na ogniska 5 m3.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonanie cięć trzebieży później
w oddziałach: 154i,k,m, 142h, 89d. Ogółem – 296 m3.
Hodowla lasu – przygotowanie gleby do zalesień, wykonanie orki pełnej pługiem
rolniczym; w oddziałach: 158i, 165i, 78Ck.
Ochrona zwierząt rzadkich:
 wywieszanie budek dla ptaków – 30 szt. i schronów dla nietoperzy – 10 szt.,
 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków – 100 szt.,
 dokarmianie ptaków.
Remont dróg – odśnieżanie przy ewentualnych opadach śniegu.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola stanów drewna.
Administracja budynków – utrzymanie osady służbowej; odśnieżanie, posypywanie
piaskiem przy ewentualnych opadach śniegu.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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V. 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,
 przegląd urządzeń turystycznych i szlaków pod kątem bezpieczeństwa.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – dokończenie zaplanowanego pozyskania
drewna.
Ochrona zwierząt – monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – grabienie liści z wywozem w osadzie
Górka.
Remonty dróg – wyrównanie dróg leśnych włóką.
Administracja budynków – czyszczenie rynien w osadzie Łódź i Górka.
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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