Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w marcu 2021 roku

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

MARZEC 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 mgr inż. Krzysztof Jastrząb
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 w użytkach przygodnych – ok. 120 m3 (usuwanie wiatrołomów, wywrotów, drzew
stwarzających zagrożenie przy drogach, szlakach turystycznych itp.)
 wycinka drzew chorych (hubiastych),
 zasiedlonych przez szkodliwe owady w ramach tzw cięć przygodnych.
2. Ochrona zwierząt łownych:
 wyłożenie soli.
3. Ochrona zwierząt rzadkich:
 wyłożenie karmy dla ptaków.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola grodzeń siatkowych zabezpieczających młode pokolenie nasadzeń przed
zwierzyną.
5. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem oraz wywóz śmieci,
 zbieranie śmieci w drzewostanach.
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.

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:
 zbieranie odpadów na szlakach turystycznych i poza nimi przy szlakach
komunikacyjnych w drzewostanie,
 edukacja turystów.
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 użytki przygodne – usuwanie posuszu czynnego przy szlakach turystycznych, miejscach
wypoczynku turystów, drogach publicznych – ok. 90 m3.
3. Wykonanie szacunków na lata gospodarcze 2022 i 2023, sporządzenie wniosków
gospodarczych.
4. Monitoring terenu, obserwacje przyrodnicze.

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. Wypalanki – usuwanie drzew
martwych stwarzających zagrożenie.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę.
3. Ochrona zwierząt:
 monitoring roślin i zwierząt.
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. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 wykonanie cięć sanitarnych związanych z zamieraniem sosny przy drogach, szlakach
turystycznych, miejscach wypoczynku – ok. 200 m3.

IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych,
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola i naprawa ogrodzeń siatkowych,
3. Szkółka:
 przygotowanie sadzonek do odnowień, zalesień i poprawek,
4. Hodowla lasu:
 przygotowanie powierzchni pod odnowienia na gniazdach oddz.65 d,
 odnowienia pod osłoną drzewostanu, poprawki,
 przygotowanie gleby pod odnowienie – orka pługiem aktywnym.
5. Ochrona przed pożarami:
 powiększanie prześwitu drogi pożarowej nr 6 – przycinanie gałęzi i wycinka drzew i
krzewów wzdłuż drogi i dojazdu do hydrantu.
6. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż dróg i szlaków turystycznych w
ramach pozyskania drewna.
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 zebranych śmieci do kontenera w osadzie służbowej,
 likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 ustawienie nowych tablic (piktogramy) zakaz jazdy rowerem – transport, montaż – 2 szt.
oddz. 91Cp, 136c.
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 w pozycjach planowych – 163 d, 164 c, 91 n – 132 m3,
 oraz w pozycjach przygodnych – 30 m3.
3. Hodowla lasu:
 melioracje agrotechniczne – 0,36 ha.
 przygotowanie gleby frezem w pasy – 3600 mb.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 budowa nowego ogrodzenia siatkowego oddz. 91 n (310mb, 0,36ha).
5. Ochrona roślin:
 zabezpieczenie drzew przed szkodami od bobrów poprzez zakładanie na pnie drzew
siatki heksagonalnej – oddz. 136 g,j; 142 b.
6. Remonty dróg:
 przycięcie drzew, krzewów przy drogach dojazdowo-wywozowych oddz. 91 h,m.
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7. Administracja budynków:
 utrzymanie osady służbowej w czystości, drobne naprawy,
wyrównywaniem powierzchni, drobne naprawy drogi dojazdowej itp.

zagrabianie

z

VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz
1. Hodowla lasu:
 odnowienie halizny w oddz. 205 n oraz poprawki w oddz. 208 w.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 wyłożenie pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum).
 rozbiórka grodzenia w oddz. 126 i,
 montaż nowych grodzeń upraw leśnych.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych,
 zbiór porzuconych odpadów poza szlakami wraz z dowozem do punktu zbiorczego.
4. Ochrona zwierząt:
 monitoring przyrodniczy fauny,
 monitoring stref ochronnych bielika i kani rudej.
5. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu.
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