Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w czerwcu 2020 roku

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

CZERWIEC 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 nieleśnych ekosystemów lądowych:
 wykaszanie trawników na powierzchni 70 ar – zabieg II,
 przycięcie żywopłotu – zabieg I.
2. Ochrona zwierząt rzadkich:
 monitoring gniazd ptaków drapieżnych.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem,
 naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych – miejsc wypoczynku,
 utrzymanie ścieżek rowerowych, obcinanie gałęzi, wykaszanie poboczy.
4. 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.
5. Administracja budynków:
 prace porządkowe przy osadzie leśnictwa.
6. Ochrona przed pożarami:
 podkrzesywanie drzew, krzewów wrastających w drogi ppoż.,
 wykaszanie poboczy drogi ppoż.,
 budowa nowych rogatek – 4 szt. oraz naprawa i konserwacja starych rogatek – 10 szt.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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7. Remont dróg:
 obkoszenie przepustów przy drodze ppoż.

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 użytki przygodne do 100 m3 przy szlakach turystycznych, szlak „Aktywna trójka”,
rowerowy im. „Jana Pawła II”.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 monitoring pułapek na drwalnika.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zebranie porzuconych odpadów przez turystów wzdłuż szlaków i poza nimi,
 naprawa urządzeń turystycznych,
 rozebranie ogrodzenia żerdziowego przy oddz. 104a,c po byłym parkingu przy drodze
Komorniki – Jeziory i zabezpieczenie terenu.
4. Hodowla lasu:
 pielęgnacja gleby około 1 ha w zależności od potrzeby oddz.: 33d,b, 103f,h, - zabieg I.
5. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 naprawa 3 szt. rogatek oddz. 104/108, 109/98, 41/45,

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 na terenie O.O. Wypalanki (wycinka drzew pochylonych,
zamierających i martwych - kontynuacja).
2. Hodowla lasu:
 pielęgnacja upraw – wykaszanie roślinności zagłuszającej sadzonki na uprawach
leśnych 4,33 ha.
3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę,
 monitoring pułapek na drwalnika paskowanego.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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4. Ochrona zwierząt:
 monitoring zwierząt.
5. Remont dróg:
 poprawa bezpieczeństwa przy drogach i szlakach turystycznych na terenie
O.O. Wypalanki (wycinka drzew pochylonych, zamierających i martwych).
6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zadrzewień – wykaszanie roślinności zagłuszającej sadzonki – 0,40 ha.
7. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 przygodne 30 m3 – prace związane z poprawą bezpieczeństwa na szlakach turystycznych
i drogach udostępnionych do ruchu – kontynuacja.
8. Ochrona roślin:
 monitoring roślin.
9. Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami:
 obchody terenu mające na celu zabezpieczenie terenu WPN przed kłusownictwem na
zwierzynę, ryby oraz zapobieganie kradzieży drewna pozostającego na gruncie i
zabezpieczenie przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.

IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski
1. Szkółka:
 prace pielęgnacyjne na szkółce,
 zbiór owoców czereśni ptasiej.
2. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych,
 poprawa dostępności szlaków turystycznych żółty i czerwony.
3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola i naprawy ogrodzeń siatkowych upraw leśnych,
4. Ochrona krajobrazu:
 pielęgnacja sadu – wykaszanie chwastów, naprawa osłon.
5. Cięcia sanitarne:
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu przy szlakach turystycznych i
komunikacyjnych.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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6. Hodowla lasu:
 pielęgnacja upraw oddz. 71d, 67b, 122d, 73k.
7. Monitoring przyrodniczy
8. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 pielęgnacja zieleni niskiej.

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,
 zbieranie śmieci po całych oddziałach wraz z dostarczeniem do kontenera,
2. Hodowla lasu:
 pielęgnacja gleby, niszczenie chwastów na uprawach – zabieg I.
3. Ochrona ekosystemów wodnych:
 porządkowanie brzegów jezior i innych zbiorników wodnych tj. zbieranie śmieci i
przewóz do kontenera zbiorczego.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 wyłożenie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę,
 monitoring pułapek na drwalnika paskowanego.
5. Ochrona zwierząt łownych:
 wyłożenie soli w lizawkach.
6. Ochrona zwierząt rzadkich:
 pielęgnacja polany przy zbiorniku wodnym jako miejsce rozrodu płazów (traszka
grzebieniasta) tj. wycinanie odrośli z pni topoli i krzewów tarniny.
7. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 utrzymanie muraw ciepłolubnych na Ozie Budzyńskim – zabieg I,
 pielęgnacja zieleni niskiej - koszenie trawników z uprzątnięciem trawy – zabieg II,
 koszenie trawy i chwastów po zewnętrznej stronie parkanu wokół osady służbowej.
8. Administracja budynków:
 Prace porządkowe na terenie osady służbowej.

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:
 pielęgnacje upraw poprzez wykaszanie chwastów – 1,90 ha..
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola pułapek feromonowych wykładanych na drwalnika paskowanego,
 wyłożenie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę.
3. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe na szlakach turystycznych.
4. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 usuwanie posuszu, złomów i wywrotów przy szlakach turystycznych – 50m3.
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 – II zabieg.
7. Ochrona zwierząt:
 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 kontrola stref ochronnych bielika i kani rudej.
8. Ochrona roślin:
 inwentaryzacja i monitoring roślin objętych ochroną gatunkową.
9. Administracja budynków:
 konserwacja opłotowania leśniczówki Górka.

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