Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w kwietniu 2018 roku

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

KWIECIEŃ 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,
 wyłożenie kontrolnych pułapek feromonowych Trypodor na drwalnika paskowanego
(Trypodendron lineatum).
3. Hodowla lasu:
 wzbogacenie składu gatunkowego, odnowienie II piętra drzewostanu poprzez
sadzenie wielolatek dębu szypułkowego, grabu, wiązu, lipy klonu zwyczajnego
i polnego, jabłoni na powierzchni 6,20 ha w ilości 15 400 szt.,
 przygotowanie gleby w celu wykonania poprawek, polegające na ręcznym wykonaniu
talerzy – 1650 szt.,
 wykonanie poprawek (uzupełnienie) na wcześniej założonej uprawie poprzez sadzenie
wielolatek dębu szypułkowego w miejsce „wypadłych” sadzonek w ilości 1650 szt.
na powierzchni 0,50 ha.
4. 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.
5. Monitorowanie wykonywanych czynności – prac związanych z modernizacją linii kolejowej
E 59.

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe, zbieranie porzuconych odpadów
(oddziały: 56, 32, 36, 33, 106, 109, 110; około 120 ha), drobne naprawy urządzeń
turystycznych.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi – naprawa
ogrodzeń.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna z użytków
przygodnych i planowych, usuwanie posuszu czynnego i wiatrołomów; 50 m3.
4. Hodowla lasu:
 melioracje na powierzchni 0,38 ha, w oddziale 103fh,
 poprawki na powierzchni 0,62 ha, oddział 33bd,
 zalesienie gruntu po osadzie na powierzchni 0,38 ha, w oddziale 103fh.
5. Ochrona roślin i zwierząt – inwentaryzacja sów (puszczyka) i dzięcioła średniego.
6. Ochrona p.poż. – oczyszczanie pasów p.poż. z materiałów łatwopalnych i odpadów
(oddziały: 28abf, 31a, 29abfg; powierzchnia 6,5 ha, mineralizacja pasa p.poż.; 1250 mb).
7. 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.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń młodego lasu uszkadzanych przez zwierzynę.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonanie cięć sanitarnych związanych
z oczyszczeniem gruntów rolnych i dróg ze złomów i wywrotów 20 m3.
4. Hodowla lasu – odnowienia pod osłoną na powierzchni 1,43 ha i poprawki 0,16 ha.
5. Ochrona roślin i zwierząt – obserwacje przyrodnicze.
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.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 Odnowienie pod osłoną drzewostanu w wyniku cięć przebudowy – oddziały: 122d,
71d, 67c, 121j,
 uzupełnienie na uprawach – oddział 71a,
 naprawa grodzeń siatkowych – oddział 117k, l, 112n.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – w oddziałach: 119b, 114, 117, 117j –
300 m3.
4. Hodowla lasu – przygotowanie materiału sadzeniowego na szkółce w Jarosławcu.
V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1.
2.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych,
w bazie turystycznej. Organizacja ognisk w stacji turystycznej.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 budowa nowych grodzeń – 1350 mb; 4,35 ha,
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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3.
4.
5.

 kontrola pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego – 2 szt.,
 kontrola świeżych wywrotów sosnowych odnośnie zasiedlenia przez cetyńce.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonywanie cięć w pozycjach
planowych 154An – 101 m3 oraz w pozycjach przygodnych 50 m3.
Hodowla lasu – zalesienie gruntów rolnych – 4,35 ha.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola stanów drewna.

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

3.
4.
5.
6.

Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych, zbiór
porzuconych odpadów poza szlakami wraz z dowozem do punktu zbiorczego.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola pułapek na drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum),
 budowa nowego grodzenia w oddziale 125g.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna – 300 m3.
Hodowla lasu – odnowienie pod osłoną drzewostanu – 0,8 ha.
Ochrona zwierząt – monitoring przyrodniczy.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu.

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