Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w maju 2022 roku

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

MAJ 2022 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 i Środowiska z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie
zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2022 – 2023.

I . OBWÓD OCHRONNY PUSZCZYKOWO – leśniczy mgr inż. Krzysztof Jastrząb
1. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 w użytkach przygodnych – ok. 100 m3,
 usuwanie drzew trudnych i stwarzających zagrożenie wzdłuż dróg, szlaków przez zakład
ZUL oraz specjalistyczną firmę,
 przegląd i inwentaryzacja, wyznaczanie świeżych wywrotów i złomów cd.
2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 utrzymanie zieleni niskiej poprzez koszenie trawników na pow. 70 ar – zabieg I.
3. Administracja budynków:
 prace porządkowe przy leśnictwie.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego – 2 szt.
 naprawa grodzeń siatkowych zabezpieczających młode pokolenie nasadzeń przed
zwierzyną – oddz. 9 t.
5. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem,
 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (PCL),
 drobne naprawy urządzeń turystycznych.
6. 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. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 zbieranie odpadów na szlakach turystycznych i poza nimi,
 naprawa urządzeń turystycznych.
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 użytki przygodne – ok. 30 m3 usuwanie złomów i wywrotów wzdłuż szlaków
turystycznych stwarzających zagrożenie oddz. 57.
3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 naprawa grodzeń,
 rozgradzanie upraw w oddz.: 32h, 32f, 38f, 43k.
 monitoring pułapek feromonowych na drwalnika.
4. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 naprawa 2 rogatek.
5. 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.

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 – powalone drzewa,
 remonty urządzeń turystycznych na terenie bazy turystycznej w Wypalankach.
2. Kompensacja przyrodnicza wprowadzenie krzewów (sadzonki w doniczkach) w
śródpolnej kępie drzewostanu przy oczku wodnym wraz z ogrodzeniem.
3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych
przez zwierzynę.
4. Ochrona zwierząt:
 monitoring roślin i zwierząt.
5. 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.
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,
 usuwanie złomów i wywrotów ze szlaków turystycznych i komunikacyjnych.
2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola stanu i naprawa ogrodzeń siatkowych,
 kontrola pułapek na drwalnika paskowanego.
3. Szkółka:
 prace porządkowe, pielęgnacyjne, wysiew nasion na zielony ugór.
4. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 udostępnianie szlaków turystycznych – drzewa zagrażające.

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,
 naprawa urządzeń turystycznych,
 likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 zbieranie śmieci po całych oddziałach wraz z dostarczeniem zebranych śmieci do
kontenera,
 bieżące utrzymanie szlaków turystycznych,
 utrzymanie bezpieczeństwa na szlakach,
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu na szlakach turystycznych,
 przycinanie gałęzi wraz z uprzątnięciem,
 organizacja ognisk,
2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 w pozycjach planowych – 40 m3 z drzew wyłożonych wcześniej - sosen do spałowania
w oddz. 153n, 151p, 156a,
 w pozycjach przygodnych – 50 m3 z drzew zniszczonych przez wichury, stanowiących
zagrożenie przy szlakach turystycznych i drogach przejazdowych oraz drzew usuniętych
z pasów ppoż.
3. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem:
 odnowienie pasów typu A – Niwka (oddz. 23-27A) – 4300 mb, Krosinko (oddz. 163,
164) – 900 mb.
4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 naprawa uszkodzonych ogrodzeń siatkowych,
 monitoring pułapek feromonowych na drwalnika – 2 szt.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN
mgr inż. Wiesław Kosse
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5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych:
 koszenie trawników wraz z uprzątnięciem trawy – zabieg I..
6. 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. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi:
 kontrola ogrodzeń leśnych,
 kontrola pułapek feromonowych wykładanych na drwalnika paskowanego.
2. Udostępnianie Parku dla turystyki:
 prace porządkowe – zbiór porzuconych odpadów na szlakach turystycznych z dowozem
do miejsca zbiorczego,
 zbiór porzuconych odpadów poza szlakami wraz z dowozem do punktu zbiorczego,
 przegląd urządzeń turystycznych i szlaków pod kątem bezpieczeństwa.
3. Ochrona zwierząt:
 kontrola wyznaczonych stref ochronnych, założonych platform i koszy dla ptaków.
4. Monitoring przyrodniczy:
 obserwacja fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.
5. Ochrona przed szkodnictwem:
 patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior.
6. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne:
 usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów na szlakach.
7. Hodowla lasu:
 pielęgnacje upraw wg. potrzeb.
8. Regulacja stanu posiadania:
 konserwacja słupków oddziałowych i kamieni granicznych.
9. Administracja budynków:
 czyszczenie rynien.

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