Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w grudniu 2021 roku

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

GRUDZIEŃ 2021 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 Krzysztof Jastrząb
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 usuwanie drzew trudnych oraz przy pomocy wysięgnika koszowego.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 jesienne poszukiwanie owadów w ściole,
 zabezpieczenie upraw przez nakładanie wełny owczej na pączki szczytowe.
3. Ochrona zwierząt:
 czyszczenie starych budek lęgowych – 200 szt.
4. Administracja budynków:
 prace porządkowe przy leśnictwie,
 zagrabianie liści wraz z wywozem,
 załadunek oraz wywóz gałęzi.
5. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem oraz wywóz śmieci,
 zbieranie śmieci w drzewostanach (PCL),
6. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami:
 działania prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na
zwierzynę, ryby, kradzieży drewna, przed niszczeniem urządzeń turystycznych
zamontowanych w terenie.
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II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – podleśniczy Krzysztof Sadowski

1. Hodowla lasu:
 przygotowanie powierzchni do odnowienia
amerykańskiej w oddziale 95 b,c,d,g

naturalnego,

usuwanie

czeremchy

2. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych i przy drogach publicznych oraz usuwanie
dzikich zrzutów śmieci – teren całego obwodu ochronnego,
 naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych.
3. Regulacja stanu posiadania:
 Znalezienie i oznaczenie 10 kamieni granicznych z wykorzystaniem sprzętu GPS.
4. Ochrona roślin:
 monitoring roślin z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych z 2021 roku,
 lokalizacja drzew okazałych, najwyższych w obwodzie ochronnym Wiry i WPN,
 sporządzenie listy drzew cennych i okazałych,
 badania, weryfikacja danych.
5. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę,
 jesienne poszukiwanie owadów w ściole.
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.
7. Ochrona zwierząt:
 powieszenie 35 szt. nowych budek lęgowych,
 inwentaryzacja i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków,
 sporządzenie mapy z lokalizacją i numeracją budek lęgowych oraz warstwy GPS.
III. OBWÓD OCHRONNY WYPALANKI – leśniczy 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,
 usuwanie zagrożeń na polu biwakowym – usuwanie martwych konarów z wysięgnika
koszowego.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę,
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jesienne poszukiwanie owadów w ściole.

3. Ochrona zwierząt:
 Oczyszczenie i ewentualne pogłębienie naturalnych zaniżeń o niewielkiej powierzchni w
których czasowo gromadzi się woda.
4. Ochrona zwierząt łownych:
 wykładanie sosen do spałowania,
 wykonanie lizawek,
 wykładanie soli.
5. 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 Marek Słowikowski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych,
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż dróg i szlaków turystycznych.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola i naprawa ogrodzeń siatkowych,
 jesienne poszukiwania szkodników sosny,
 zabezpieczenie sadzonek na uprawach przez nakładanie na pączki szczytowe wełny
owczej.
3. Ochrona zwierząt rzadkich:
 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków.
4. Ochrona walorów widokowych:
 naprawa zabezpieczenia drzewek owocowych w sadzie.
V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 Pozyskanie drewna w użytkach planowych – 29 m3 (165 k,m).
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 próbne jesienne poszukiwania owadów w ściole.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych oraz w bazie turystycznej wraz z
dostarczeniem zebranych śmieci do kontenera w osadzie służbowej.
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drobne naprawy urządzeń turystycznych,
organizacja ognisk.

4. Ochrona zwierzyny łownej:
 wykładanie na pozycjach planowych drzew – sosen do spałowania.
5. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania prewencyjne w celu ochrony
przyrody i mienia WPN.
6. Administracja budynków:
 utrzymanie osady służbowej w czystości – zagrabienie oraz wywóz liści, zamiatanie,
prace porządkowe. Zakup oraz transport piasku.
7. Remonty dróg:
 usuwanie z dróg wywrotów i wiatrołomów.
8. Ochrona zwierząt:
 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, odszukanie, czyszczenie z wyłożeniem
świeżych trocin oraz drobne naprawy – 100 szt.
VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy Kamil Karaśkiewicz
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 pozyskanie drewna w użytkach przygodnych – ok. 15 m3 z drzew zagrażających
bezpieczeństwu przy drodze Trzebaw – Stęszew.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 próbne jesienne poszukiwania owadów w ściole – 3 partie kontrolne,
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbiór odpadów na szlakach turystycznych.
4. Ochrona zwierząt:
 zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy w zalesieniach porolnych w
miejscach braku naturalnych dziupli,
 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy rozwieszonych w
poprzednich latach.
5. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania prewencyjne w celu ochrony
przyrody i mienia WPN.
6. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 remont dwóch rogatek.
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7. Ochrona ekosystemów wodnych:
 zbiór śmieci z brzegów jezior.
8. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 konserwacja przepustów i rowów na łąkach piskorzewskich.
9. Monitoring przyrodniczy fauny zimującej w obwodzie ochronnym Górka.
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