Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w grudniu 2018 roku

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

GRUDZIEŃ 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:
 demontaż starego grodzenia na powierzchni 0,30 ha – 376 mb,
 jesienne poszukiwania szkodników sosny na czterech partiach kontrolnych.
3. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 usuwanie wzdłuż dróg gałęzi po pozyskaniu drewna; (oddział 4),
 podcięcie gałęzi wzdłuż dróg wywozowych drewna.
4. Administracja budynków – prace porządkowe, zagrabianie i wywóz liści oraz gałęzi.
5. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – działania
prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na zwierzynę,
kradzieży drewna, przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.
II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe; zbieranie porzuconych odpadów.
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna 240 m3.
3. Ochrona zwierząt – czyszczenie budek lęgowych – 100 szt., wywieszanie nowych – 25 szt.,
dokarmianie ptaków.
4. Monitoring terenu przed szkodnictwem i defraudacjami.
III. OBWÓD OCHRONNY WYPALANKI – leśniczy mgr inż. Dariusz Jaskólski
Brak informacji
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna

1

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w grudniu 2018 roku

IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych i na ścieżce rowerowej PuszczykowoJeziory,
 naprawa rogatek ograniczających wjazd do lasu,
 przycięcie gałęzi przy chodniku i parkingu w Jeziorach.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 jesienne poszukiwania szkodników sosny,
 prace konserwacyjne na szkółce.
3. Ochrona zwierząt – czyszczenie budek lęgowych.

V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych oraz
w bazie turystycznej.
2. Ochrona zwierząt rzadkich – czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, czyszczenie
z wyłożeniem świeżych trocin oraz drobne naprawy – 100 szt.
3. Ochrona zwierzyny łownej – wyłożenie soli do lizawek.
4. Remonty dróg – odśnieżanie przy ewentualnych opadach śniegu.
5. Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola stanów drewna.
6. Administracja budynków:
 prace porządkowe przy osadzie służbowej oraz zagrabianie i wywóz liści,
 zakup, transport oraz rozładunek piasku do posypywania w okresie zimowym.

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,
 przegląd urządzeń turystycznych i szlaków pod kątem bezpieczeństwa.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – dokończenie zaplanowanego pozyskania
drewna.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 wykaszanie rowów na Łąkach Piskorzewskich,
 grabienie liści z wywozem w osadzie Górka.
Ochrona ekosystemów wodnych – zbiór odpadów z brzegów jezior.
Ochrona zwierząt:
 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 wyłożenie karmy dla ptaków.
Remonty dróg – wyrównywanie dróg leśnych włóką.
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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