Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w lutym 2018 roku

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

LUTY 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.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi – kontrola
grodzeń siatkowych zabezpieczających młode pokolenie nasadzeń przed zwierzyną.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – usuwanie wiatrołomów, wywrotów, drzew
stwarzających zagrożenie (przy drogach, szlakach turystycznych), wycinka drzew chorych
(hubiastych), zasiedlonych przez szkodliwe owady w ramach tzw. cięć przygodnych.
4. Ochrona zwierząt – wykładanie karmy dla ptaków.
5. Ochrona zwierząt łownych – wyłożenie soli.
6. Remonty dróg – ewentualny zakup piasku, odśnieżanie.
7. Administracja – prace porządkowe.
8. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – działania
prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu Parku przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby,
kradzież drewna przed zniszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.
9. Monitorowanie wykonywanych czynności – prac związanych z modernizacją linii kolejowej
E 59.
Szkodniki wtórne sosny zasiedlające drzewa wczesną wiosną
Tekst i fotografia: Krzysztof Jastrząb
Spośród szkodników wtórnych rojących się wczesną wiosną największe znaczenie mają:
 gatunki zasiedlające drzewa w strefie grubej kory: cetyniec większy – Tomicus piniperda (L.)
i tycz cieśla – Acanthocinus aedilis (L.);
 gatunki zasiedlające drzewa w strefie cienkiej kory oraz opanowujące gałęzie: cetyniec
mniejszy – Tomicus minor (Hartig), smolik drągowinowiec – (Pissodes piniphilus) (Herbst),
kornik ostrozębny – Ips acuminatus (Gyll.) i rytownik dwuzębny – Pityogenes bidentatus
(Herbst).
Ograniczanie nadmiernej liczebności szkodników zasiedlających drzewa wczesną wiosną
rozpoczyna się zimą i trwa całą wiosnę. Jest ono ukierunkowane z reguły na gatunek dominujący,
którym jest cetyniec większy, pojawiający się często już w marcu lub na początku kwietnia. Jeżeli na
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danym terenie inne gatunki owadów mają większe znaczenie, wówczas działania ochronne należy
dostosować do ich biologii i ekologii.
Uzupełniającym sposobem rozrzedzania populacji szkodników wtórnych sosny jest
wykładanie drzew pułapkowych. Ich liczba zależy od stopnia zagrożenia drzewostanów. Drzewa
pułapkowe wykłada się od grudnia do połowy lutego następnego roku. Drzewa okrzesuje się,
odziomki opiera na podkładce i na zaciosie wpisuje literę „C” (cetyniec większy). Regularną kontrolę
drzew pułapkowych rozpoczyna się po zaobserwowaniu na nich brunatnych trocinek, pojawiających
się w miejscu wgryzień pod korę cetyńca lub innych owadów. Jeżeli podczas kontroli pułapek
stwierdzi się pełne ich obłożenie przez cetyńca większego, można je wywieźć z lasu (poza strefę
zagrożenia) nieokorowane, najlepiej przed wylotem chrząszczy rodzicielskich.
DRZEWO PUŁAPKOWE

CETYNIEC WIĘKSZY – (Tomicus piniperda) oraz chodniki owadzie.

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

2

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w lutym 2018 roku

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe; zbieranie oraz wywóz odpadów.
2. Ochrona zwierząt – dokarmianie ptaków.
3. Ochrona roślin i zwierząt – monitoring chronionych gatunków sów i siedlisk naturowych.
Obserwacje będą wykonywane (nasłuchy) w sprzyjających warunkach pogodowych;
(bezwietrzne, suche dni z lekkim mrozem).
4. Monitoring terenu przed szkodnictwem i defraudacjami.

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 – wykonanie zależne od
warunków atmosferycznych, teren całego obwodu ochronnego. Przegląd szlaków
turystycznych, dróg publicznych oraz usuwanie ewentualnych zagrożeń – zamierające,
pochylone drzewa.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
wykonanie nowego grodzenia powierzchni przeznaczonej do odnowienia na wiosnę 2018 r.;
(1,43 ha, 484 mb). Systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonanie cięć sanitarnych w związku ze
szkodami powstałymi od wiatrów jak i zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach
turystycznych i przy drogach publicznych (200 m3), wykonanie TP w Uroczysku Wypalanki
(71 m3) oraz CRS (30m3).
4. 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. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 Przygotowanie powierzchni pod odnowienia – melioracje agrotechniczne, oddział
121j, 122d, 67c – 1,29 ha.
 Usunięcie gałęzi po pozyskaniu drewna – oddział 121j.
 Wyrywanie karp czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, leszczyny; oddział 67c
– 130 szt.
 Usunięcie drzew trudnych zagrażających bezpieczeństwu na szlakach turystycznych.
 Naprawa grodzeń siatkowych – oddział 117k, l, 112n.
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – w oddziałach: 121j, 122d, 114 – 360 m3.
3. Hodowla lasu – stratyfikacja nasion na szkółce.
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V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych,
w bazie turystycznej. Organizacja ognisk w stacji turystycznej. Pocięcie i transport drewna
na ogniska – 5 mp.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonywanie cięć w pozycjach
przygodnych – 250 m3.
Hodowla lasu – przygotowanie gleby do zalesień, wykonanie pełnej orki.
Ochrona roślin – zabezpieczenie drzew przed szkodami od bobrów poprzez zakładanie na
pnie drzew siatki heksagonalnej.
Ochrona zwierząt – dokarmianie ptaków.
Ochrona zwierząt łownych – wykonanie lizawek; (4 szt.).
Remont dróg – odśnieżanie przy ewentualnych opadach śniegu.
Administracja budynków – utrzymanie osady służbowej – odśnieżanie, posypywanie
piaskiem przy ewentualnych opadach śniegu.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola stanów drewna.

VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz
1.
2.
3.
4.
5.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych – zbiór
odpadów z dostarczeniem do dołu zbiorczego.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna – 200 m3.
Hodowla lasu – melioracje agrotechniczne; przygotowanie powierzchni do podsadzeń –
0,8 ha.
Ochrona zwierząt – dokarmianie ptaków, monitoring przyrodniczy fauny zimującej.
Patrolowanie terenu – ochrona przed szkodnictwem i defraudacjami.
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