Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania we wrześniu 2018 roku

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

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

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 – niszczenie chwastów na uprawach leśnych na powierzchni 0,2 ha.
4. Monitoring przyrodniczy – obserwacje przyrodnicze flory i fauny ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków chronionych.
5. 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.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
dr inż. Małgorzata Górna
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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 – badanie
zapędraczenia gleby na gruncie rolnym do zalesień w 2019 roku i na szkółce.
3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – oddziały: 62d, 62, 61, 68, 69.
4. Hodowla lasu – zbiór nasion i owoców drzew i krzewów.
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zieleni niskiej – koszenie trawników,
 naprawa tablic informacyjnych i zadaszeń,
 odtworzenie pastwiska w oddziale 84j, powierzchnia 0,28 ha, przygotowanie gleby do
wysiewu.
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.
Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi –
kontrola pułapek feromonowych na brudnice mniszkę (Lymantria monacha); 5 szt.
Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – wykonywanie cięć dodatkowych
w pozycjach przygodnych 36 m3, (Uroczysko Niwka) oraz 100 m3 w pozycji przygodnej
i 63 m3, oddz. 142 l.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zieleni niskiej; koszenie trawników wraz z wywiezieniem, (III zabieg),
 przycięcie żywopłotów wraz z wywiezieniem, (II zabieg),
 koszenie roślinności na Ozie Budzyńskim, (II zabieg).
Administracja budynków – prace porządkowe przy osadzie służbowej.
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 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 grodzeń leśnych.
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych – pielęgnacja zieleni niskiej; koszenie
trawników.
Ochrona zwierząt – monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Ochrona roślin – monitoring roślin objętych ochroną gatunkową, koszenie Łąki Łódzkiej.
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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