Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w maju 2019 roku

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

MAJ 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
Brak informacji
II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe; zbieranie porzuconych odpadów,
 drobne naprawa urządzeń turystycznych,
 przegląd szlaków turystycznych – likwidacja zagrożeń.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
monitoring pułapek na drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum).
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna 150 m3 – użytki
przygodne.
4. Ochrona roślin i zwierząt – monitoring gniazd, inwentaryzacja roślin.
5. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem – usunięcie materiałów łatwopalnych z pasa
p.poż., w oddziałach: 31a, 29abgf, po pozyskaniu i poszerzeniu pasów p.poż. do 4 m.

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 z terenu całego obwodu ochronnego,
 organizacja ognisk.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa grodzeń siatkowych zabezpieczających młode
pokolenie nasadzeń przed zwierzyną,
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 ogrodzenie zalesienia – 1,14 ha.
3. Cięcia przebudowy pielęgnacyjne i sanitarne – usuwanie drzew przy torach kolejowych na
szerokości 15 m od osi toru kolejowego. Prace będą wykonywane przez PKP na odcinku od
miejscowości Dębienko do stacji kolejowej w Rosnówku. Częściowa TW (ok 5 m3) przy polu
namiotowym – konieczność pozyskania żerdzi na potrzeby napraw i budowy grodzeń.
4. Ochrona zwierząt – przebudowa drzewostanu pod kątem zwiększenia bioróżnorodności
i funkcjonalności śródpolnych łączników 0,24 ha – ogrodzenie posadzonych krzewów.
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – ogrodzenie zadrzewień na gruntach rolnych
przy leśniczówce – 0,40 ha.
6. 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
6. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych – zbiór odpadów,
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu na szlakach turystycznych.
7. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 naprawa grodzeń siatkowych – oddziały: 117k, l, 118Dd,
 kontrola pułapek na drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum).
8. Hodowla lasu – szkółka – siewy i prace pielęgnacyjne.
9. Ochrona zwierząt – monitoring płazów.
10. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja trawnika,
 pielęgnacja sadu drzew owocowych.

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,
 utrzymanie bezpieczeństwa na szlakach; usuwanie drzew zagrażających
bezpieczeństwu na szlakach turystycznych, przycinanie gałęzi wraz z wyniesieniem.
 bieżąca naprawa oraz konserwacja urządzeń turystycznych z zakupem
i przygotowaniem materiałów.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum)
– 2 szt.,
 naprawa ogrodzeń siatkowych.
3. Ochrona przed szkodnictwem:
 odnowienie pasów p.poż. typu A,
 uprzątnięcie pasa gruntu o szerokości 30 mb przyległego do granicy pasa drogowego
albo obiektu z martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub
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powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych – Uroczysko Niwka,
Krosinko.
4. Administracja budynków – utrzymanie osady służbowej – prace porządkowe.

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

2.

3.
4.
5.
6.

Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych z dowozem do miejsca zbiorczego,
 przegląd urządzeń turystycznych i szlaków.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego (Trypodendron
lineatum),
 remont ogrodzeń leśnych.
Hodowla lasu – wykonanie zabiegu czyszczenia późne; powierzchnia 0,50 ha.
Ochrona ekosystemów wodnych – rozbiórka nielegalnych pomostów nad jeziorami oraz
zbiór porzuconych odpadów.
Monitoring przyrodniczy – obserwacje fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków chronionych.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior.
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