Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w grudniu 2020 roku

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

GRUDZIEŃ 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. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 remont grodzeń,
 zabezpieczenie upraw leśnych przez zakładanie wełny owczej.
2. Ochrona zwierząt rzadkich:
 czyszczenie budek.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem (FL),
 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (FL),
 utrzymanie porządku na terenie stacji turystycznej.
4. Administracja budynków:
 prace porządkowe przy osadzie leśnictwa,
 zgrabienie i wywóz liści.
5. 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.

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 przy szlakach turystycznych i torach
kolejowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów i ruchu kolejowego - około
160 m3.
2. Ochrona zwierząt rzadkich:
 czyszczenie budek lęgowych – 100 szt.
 wywieszenie schronów dla nietoperzy – 10 szt.
 wykładanie karmy dla ptaków.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych,
 drobne naprawy urządzeń turystycznych.
4. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 zamontowanie 6 tablic ppoż.

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 śmieci – teren całego Obwodu Ochronnego. Poprawa bezpieczeństwa
przy szlakach turystycznych i drogach na terenie O.O. Ochrona miejsca pamięci.
2. Ochrona zwierząt:
 przegląd monitoringu zwierząt. Budowa hoteliku dla owadów w celu zwiększenia
bioróżnorodności i ochrony owadów zapylających.
3. Hodowla lasu:
 analiza danych teledetekcyjnych : mapa roślinności naturalnej, gatunki obce, analiza
weryfikacja terenowa przy użyciu GPS.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 budowa rogatek i szlabanów ppoż. – 9 szt.
5. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 planowe i przygodne (19 m3 – TW – oddział 191j). Prace związane z poprawą
bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i drogach komunikacyjnych – kontynuacja
(24m3).
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
zabezpieczenie przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola i naprawy grodzeń siatkowych oddz. 121j, 118Dd, 75k, 117k,l.
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. 64, 65, 69b.
 usuwanie drzew trudnych zagrażających bezpieczeństwu przy drogach i szlakach
komunikacyjnych.
5. Remonty dróg:
 przycinanie gałęzi wzdłuż dróg dojazdowych.

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,
 bieżące utrzymanie szlaków turystycznych – remont oraz ustawienie nowych mijanek na
szlaku pieszym,
 przycinanie gałęzi wraz z uprzątnięciem.
2. Ochrona przed pożarami:
 ustawienie nowych tablic – oznaczenie dróg pożarowych 2 szt.
 konserwacja tablic ppoż. tj. przycinanie i wyniesienie gałęzi zasłaniających widok tablic
ppoż., mycie tablic, czyszczenie i konserwacja konstrukcji tablic.
3. Administracja budynków:
 utrzymanie osady służbowej w czystości: grabienie liści, prace porządkowe, zakup i
transport piasku.
4. Ochrona zwierząt:
 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, odszukanie budek, czyszczenie z wyłożeniem
świeżych trocin oraz drobne naprawy – 100 szt.
5. Ochrona zwierząt łownych:
 wykładanie na pozycjach planowych drzew – sosen do spałowania oddz. 163d.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 dokończenie zaplanowanego pozyskania drewna w użytkach przygodnych – ok. 70 m3.
2. Ochrona zwierząt rzadkich:
 zawieszenie nowych oraz czyszczenie starych budek lęgowych dla ptaków oraz
schronów dla nietoperzy,
 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 wyłożenie karmy dla ptaków.
3. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania prewencyjne w celu ochrony
przyrody i mienia WPN.
4. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych, zbiór odpadów z dowozem do miejsca
zbiorczego.
5. Remonty dróg:
 podcinanie gałęzi i krzewów wrastających w drogi.
6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 wykaszanie rowów na „Łąkach Piskorzewskich”.
7. Administracja budynków:
 czyszczenie rynien w osadzie Górka i Łódź,
 prace porządkowe w magazynie i podwórzu służbowym.

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