Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w lutym 2020 roku

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

LUTY 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. Inwentaryzacja drzew stwarzających zagrożenie wzdłuż szlaków pieszych, rowerowych,
konnych i ścieżek dydaktycznych.
2. Ochrona zwierząt łownych:
 wyłożenie soli dla zwierzyny.
3. Ochrona zwierząt rzadkich:
 inwentaryzacja gniazd ptaków drapieżnych.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola grodzeń siatkowych zabezpieczających młode pokolenie nasadzeń przed
zwierzyną.
5. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 kontrola zanieczyszczenia lasu odpadami komunalnymi,
 prace porządkowe – zbieranie oraz wywóz śmieci.
6. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami:


działania prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na
zwierzynę, ryby, kradzieżą drewna i niszczeniem urządzeń turystycznych
zamontowanych w terenie.

7. Usuwanie wcześniej wyznaczonych drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi wzdłuż DW 430 na odcinku Łęczyca – Mosina.

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. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe, zbieranie porzuconych odpadów.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola ogrodzeń upraw, drobne naprawy.
3. Ochrona zwierząt łownych:
 wyłożenie soli dla zwierzyny.
4. Ochrona zwierząt rzadkich:
 inwentaryzacja gniazd ptaków drapieżnych.
5. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami:
 działania prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na
zwierzynę, ryby, kradzieżą drewna i niszczeniem urządzeń turystycznych
zamontowanych w terenie.

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.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę.
3. Ochrona zwierząt:
 wyłożenie soli dla zwierzyny,
 inwentaryzacja gniazd ptaków drapieżnych,
 inwentaryzacja rodzin bobrowych.
4. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami:
 obchody terenu mające na celu zabezpieczenie terenu WPN przed kłusownictwem na
zwierzynę, ryby oraz zapobieganiem kradzieży drewna pozostającego na gruncie i
zabezpieczanie przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 5:
 usuwanie drzew martwych silnie pochylonych oraz podkrzesywanie drzew pochylonych
nad pas drogowy (wykonanie przełom lutego i marca).

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. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych,
 znakowanie szlaku rowerowego omijającego szlak pieszy czerwony nad Jeziorem
Góreckim,
 naprawa daszku nad tablicą opisową wyspy na Jeziorze Góreckim.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola i drobne naprawy ogrodzeń siatkowych upraw leśnych.
3. Szkółka:
 przygotowanie sadzonek do odnowień, zalesień i poprawek,
 stratyfikacja nasion grab, dereń świdwa, czeremcha pospolita, trzmielina,
 regulacja położenia osłon siewów jesiennych.
4. Nieleśne ekosystemy lądowe:
 Pielęgnacja drzewek jabłoni i grusz w oddz. 84 a.
5. Ochrona zwierząt:
 Monitoring zwierząt.

V. OBWÓD OCHRONNY OSOWA GÓRA – leśniczy Artur Kopczyński
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych oraz w bazie turystycznej,
 organizacja ognisk w stacji turystycznej,
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu na szlakach turystycznych.
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 w pozycjach planowych TP – 162 d, 164 d – 128 m3.
3. Hodowla lasu:
 melioracje agrotechniczne – 162 d, 165 i,j – 3,01 ha.
 Zdarcie pokrywy na talerzach – 78C k – 0,76ha (6300szt.)
4. Ochrona zwierząt rzadkich:
 inwentaryzacja gniazd ptaków drapieżnych.
5. Ochrona zwierzyny łownej:
 wyłożenie soli do lizawek.
6. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu, kontrola stanu drewna.

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. Hodowla lasu:
 wyznaczenie czyszczeń późnych.
2. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach oraz poza szlakami turystycznymi, zbiór odpadów z
dostarczeniem do dołu zbiorczego.
3. Ochrona zwierząt:
 dokarmianie ptaków,
 monitoring przyrodniczy fauny zimującej,
 przegląd i czyszczenie budek lęgowych wyłożonych dla gągołów i nurogęsi.
4. Patrolowanie terenu:
 Ochrona przed szkodnictwem i defraudacjami.
5. Ochrona zwierzyny:
 wyłożenie drzew zgryzowych dla jeleniowatych.

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