Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania we wrześniu 2017 roku

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

WRZESIEŃ 2017 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 5 października 2015 roku w sprawie zadań
ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (na lata 2016 – 2017).

I . OBWÓD OCHRONNY PUSZCZYKOWO – leśniczy mgr inż. Krzysztof Jastrząb
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe, zbieranie odpadów.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi – zdjęcie
pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha).
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – cięcia przebudowy drzewostanów;
przygotowanie powierzchni do odnowienia II piętra drzewostanu, (powierzchnia 7,82 ha /
150 m3.
4. Hodowla lasu – melioracje agrotechniczne (uprzątnięcie powierzchni); oddział 9t,
powierzchnia 7,82 ha.
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – koszenie trawników; (zabieg VI).
6. Administracja – prace porządkowe.
7. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – działania
prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu Parku przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby,
kradzież drewna, przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.
8. Monitorowanie wykonywanych czynności związanych z modernizacją linii kolejowej E59.

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki – prace porządkowe, zbieranie porzuconych odpadów,
drobne naprawy urządzeń turystycznych, przygotowanie drewna na ogniska.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
monitoring pułapek na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha), zebranie pułapek.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – pozyskanie drewna z użytków
przygodnych w oddziałach 38b,c, 94f,g; (250 m3).
4. Hodowla lasu – pielęgnacja gleby (1,50 ha); wg potrzeby.
5. Ochrona ekosystemów nieleśnych – przycięcie żywopłotu (II zabieg), koszenie trawników
przy leśniczówce (III zabieg).
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
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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. Organizacja ognisk w bazie turystycznej.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń młodego lasu uszkadzanych przez zwierzynę.
3. Hodowla lasu – pielęgnacja upraw; wykaszanie chwastów na powierzchni ok. 0,1 ha,
czyszczenia późne (CP) – 0,45 ha.
4. Monitoring przyrodniczy – obserwacje przyrodnicze flory i fauny ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków chronionych. Zapewnienie funkcjonowania monitoringu
przejścia dla zwierząt.
5. Remonty dróg – naprawa dróg, punktowa za pomocą kruszywa naturalnego.
6. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami – obchody terenu
w celu zabezpieczenia WPN przed kłusownictwem na zwierzynę, ryby oraz zapobieganiem
kradzieży drewna pozostającego na gruncie 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 oraz
usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż Grajserówki.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
kontrola pułapek na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha).
3. Hodowla lasu:
 szkółka – prace pielęgnacyjne, zbiór nasion,
 badanie zapędraczenia gleby na szkółce – 30 prób,
 stratyfikacja nasion: lipa drobnolistna, grab pospolity, klon polny.
4. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – cięcia pielęgnacyjne i sanitarne
w oddziale 64 a, b – 400 m3.
5. Ochrona przed pożarami – porządkowanie terenu; usuwanie materiałów łatwopalnych
w oddziale 78h – 0,30 ha.
6. Wysiew nasion chronionych na podstawie decyzji Ministra Środowiska – mieczyk
dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), nawrot lekarski
(Lithospermum officinale), dzwonek boloński (Campanula bononiensis), jarząb brekinia,
brzęk (Sorbus torminalis).

V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy inż. Dariusz Węclewski
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 –
monitoring pułapek feromonowych wyłożonych na brudnicę mniszkę (Lymantria
monacha), badanie zapędraczenia gleby na gruntach przeznaczonych do zalesienia.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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3.
4.
5.
6.
7.

Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonanie szacunków brakarskich na
2019 rok.
Hodowla lasu – pielęgnacja upraw leśnych tj. wykonanie czyszczeń wczesnych na
powierzchni zredukowanej 2,10 ha.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – pielęgnacja zieleni niskiej w osadzie
służbowej.
Ochrona przed pożarami – patrolowanie terenu podczas zagrożenia pożarowego.
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola stanów drewna.

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
odpadów z dowozem do miejsca zbiorczego, przegląd urządzeń turystycznych i szlaków
pod kątem bezpieczeństwa.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 monitoring populacji brudnicy mniszki (Lymantria monacha) – odłów samców
w pułapki feromonowe,
 kontrola ogrodzeń leśnych.
Ochrona zwierząt – monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Ochrona roślin – monitoring roślin objętych ochroną gatunkową, koszenie wraz
z wywiezieniem pokosu na Łące Łódzkiej – zabieg ochrony czynnej łąk trzęślicowych.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zieleni niskiej; koszenie trawników (zabieg V),
 odtwarzanie alei czereśniowej w Dymaczewie Starym – sadzenie starych odmian
czereśni.
Regulacja stanu posiadania – konserwacja kamieni oddziałowych, (10 szt.).
Ochrona przed szkodnictwem – patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania
prewencyjne w celu ochrony przyrody i mienia WPN.

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