Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w październiku 2020 roku

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

PAŹDZIERNIK 2020 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 Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zadań
ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020 – 2021.
I . OBWÓD OCHRONNY PUSZCZYKOWO – leśniczy mgr inż. Krzysztof Jastrząb
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 użytki przygodne - masa 100 m3.
2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 wykaszanie trawników na powierzchni 70 ar – zabieg VI,
 wykaszanie powierzchni sadów – zabieg II.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem,
 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi,
 likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
4. Ochrona przed pożarami:
 wykaszanie poboczy drogi.
5. Administracja budynków:
 prace porządkowe przy osadzie leśnictwa.
6. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami:
 działania prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na
zwierzynę, kradzieżą drewna i niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w
terenie.
7. Remont dróg:
 obkoszenie przepustów,
 usuwanie wywrotów.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 pozyskanie drewna z użytków przygodnych i planowych 250 m3.
2. Hodowla lasu:
 czyszczenia późne – 1 ha oddz. 28d.
3. Ochrona przed pożarami:
 mineralizacja pasów ppoż. w oddz. 28, 212, 213 – zabieg III.
4. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbieranie odpadów na szlakach turystycznych,
 drobne naprawy urządzeń turystycznych.
5. Regulacja stanu posiadania:
 konserwacja 10 szt. kamieni granicznych.

III. OBWÓD OCHRONNY WYPALANKI – leśniczy mgr inż. Dariusz Jaskólski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe,
 usuwanie dzikich zrzutów śmieci,
 organizacja ognisk,
 porządkowanie Miejsca Pamięci.
2. Ochrona zwierząt:
 przegląd monitoringu na przejściu dla zwierząt,
 budowa hoteliku dla owadów – zwiększenie bioróżnorodności i ochrona pożytecznych
owadów.
3. Hodowla lasu:
 poprawki w odnowieniach lasu w oddziale 172c około 300 sadzonek (wolontariat).
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrole i remonty grodzeń wykonywane przez służby obwodu ochronnego i zakład
usług leśnych.
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zieleni przy siedzibie obwodu ochronnego Wypalanki,
 regulacja składu pasów zadrzewieniowych w oddziale 215.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse

2

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w październiku 2020 roku

IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Szkółka:
 zbiór nasion drzew i krzewów.
2. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych.
3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola i naprawy ogrodzeń siatkowych oddz. 121j, 118Dd, 75k, 117k,l
4. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w oddz. 78, 118, 79.
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu przy szlakach turystycznych i
komunikacyjnych.
5. Ochrona zwierząt rzadkich:
 kontrola schronów dla nietoperzy.
6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja drzewek w sadzie.

V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych oraz w bazie turystycznej wraz z
dostarczeniem śmieci do kontenera w osadzie służbowej,
 organizacja ognisk,
 porządkowanie miejsc Pamięci Narodowej.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 naprawa grodzeń siatkowych – PCL.
3. Hodowla lasu:
 pielęgnacja gleby na uprawach na pow. 1,49 ha w oddz. 162d, 165i,j – zabieg III.
4. Ochrona zwierzyny łownej:
 wyłożenie soli w lizawkach.
5. Administracja budynków:
 utrzymanie osady służbowej w czystości: grabienie liści, prace porządkowe.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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6. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 wykonanie cięć w pozycjach przygodnych – 70 m3 oraz w pozycjach planowych – 81 m3
oddz. 159a,
 usuwanie drzew trudnych przy pomocy ciągnika, długiej liny, drabiny – oddz. 162c.
7. Ochrona przed pożarami:
 naprawa i konserwacja – zabezpieczenie na zimę sprzętu gaśniczego,
 likwidacja nielegalnych budowli – skocznie rowerowe – oddz. 91A.
8. Ochrona ekosystemów wodnych:
 porządkowanie brzegów jezior i innych zbiorników wodnych tj. zbiór śmieci i przewóz
do kontenera zbiorczego.
VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 150 m3.
2. Hodowla lasu:
 melioracje agrotechniczne – 0,60 ha
 czyszczenia późne – 0,70 ha.
3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 remonty ogrodzeń leśnych.
4. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych, zbiór odpadów z dowozem do miejsca
zbiorczego,
 zbiór odpadów w lesie poza szlakami turystycznymi,
 przegląd urządzeń turystycznych i szlaków pod kątem bezpieczeństwa.
5. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania prewencyjne w celu ochrony
przyrody i mienia WPN.
6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zieleni niskiej - koszenie trawników.
7. Ochrona zwierząt:
 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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