Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w lutym 2019 roku

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

LUTY 2019 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 – około 200 m3, 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. Ochrona p.poż. – monitorowanie wykonanych czynności – prac związanych z modernizacją
pasów p.poż.
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.

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe; zbieranie porzuconych odpadów.
2. Ochrona zwierząt – dokarmianie ptaków.
3. Ochrona roślin i zwierząt – monitoring chronionych gatunków sów i siedlisk naturowych.
Obserwacje (nasłuchy) będą wykonywane w sprzyjających warunkach pogodowych;
(bezwietrzne, suche dni z lekkim mrozem).
4. Monitoring terenu przed szkodnictwem i defraudacjami.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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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.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń młodego lasu uszkadzanych przez zwierzynę.
3. Ochrona zwierząt – uporządkowanie powierzchni związanej z przebudową drzewostanu
pod kątem zwiększenia bioróżnorodności i funkcjonalności śródpolnych łączników,
(powierzchnia 0,40 ha).
4. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – obchody terenu
mające na celu zabezpieczyć teren WPN przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby oraz
zapobieganiem kradzieży drewna pozostającego na gruncie i zabezpieczanie 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 – zbiór
odpadów.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 Usunięcie drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż drogi Puszczykowo
– Jeziory i przy szlaku turystycznym nad Jeziorem Góreckim.
 Naprawa grodzeń siatkowych – oddziały: 117k, l, 75k, 121j.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i przygodne – (Sphaeropsis) w oddziałach: 118, 117,
112, 113, 119, 71, 72, 84, 61, 121.
4. Hodowla lasu – stratyfikacja nasion na szkółce, czyszczenia wczesne – oddział 121j,
czyszczenia późne – oddział 118Ca.

V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych,
w bazie turystycznej. Organizacja ognisk w stacji turystycznej.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonywanie cięć w pozycjach
przygodnych – 250 m3, szacunki brakarskie na 2020 rok.
Ochrona zwierząt – dokarmianie ptaków.
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.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz
1.
2.
3.
4.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych – zbiór
odpadów z dostarczeniem do dołu zbiorczego oraz poza szlakami.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna – 300 m3.
Ochrona zwierząt – dokarmianie ptaków, monitoring przyrodniczy fauny zimującej,
wyłożenie drzew zgryzowych.
Patrolowanie terenu – ochrona przed szkodnictwem i defraudacjami.

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