Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w kwietniu 2019 roku

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

KWIECIEŃ 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.
 Naprawa urządzeń turystycznych.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 Naprawa grodzeń siatkowych zabezpieczających młode pokolenie nasadzeń przed
zwierzyną.
 Budowa nowego grodzenia siatkowego 474 mb, oddział 19b, powierzchnia 0,30 ha.
 Wyłożenie kontrolnych pułapek feromonowych Typodor 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;
dokończenie prac.
4. Monitoring wykonywanych czynności – prac związanych z modernizacją linii kolejowej
E59 oraz odbiórki pozyskanego drewna.
5. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniem i kradzieżami – działania
prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na zwierzynę,
kradzieży drewna, przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.
6. Projekty zadań ochronnych oraz szacunki brakarskie na 2020 rok.

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
Brak informacji

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
Brak informacji
IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
7. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych – zbiór
odpadów.
8. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 Naprawa grodzeń siatkowych – oddziały: 117k, l, 75k, 121j, 112n – ciąg dalszy.
 Ogrodzenie uprawy założonej na gruncie rolnym w oddziale 79j – powierzchnia
2,91 ha.
9. Hodowla lasu:
 Zalesienia gruntów rolnych, kontynuacja, oddział 79j – powierzchnia 2,91 ha.
 Szkółka – siewy i prace pielęgnacyjne.
10. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – pielęgnacja trawnika.

V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe na szlakach turystycznych oraz
w bazie turystycznej. Organizacja ognisk w stacji turystycznej.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 Kontrola pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego (Trypodendron
lineatum) – 2 szt.
 Naprawa ogrodzeń siatkowych.
3. Hodowla lasu – poprawki – powierzchnia 1,41 ha.
4. Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola stanów drewna.
5. Administracja budynków – utrzymanie osady służbowej – prace porządkowe.

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
porzuconych odpadów poza szlakami wraz z dowozem do punktu zbiorczego.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi – kontrola
pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum).
Hodowla lasu – czyszczenia późne – powierzchnia 3,9 ha.
Ochrona zwierząt:
 Monitoring przyrodniczy.
 Kontrola stref ochronny bielika i kani rudej.
Ochrona roślin – monitoring gatunków chronionych, specjalnej troski ze szczególnym
uwzględnieniem sporka pięciopręcikowego.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 Uzupełnianie sadów w drzewka owocowe w miejscach wypadów.
 Obsadzanie szlaków turystycznych wielolatkami lipy i klonu.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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