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PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM Z 

WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH WPN 

 

Październik  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 s 

5. zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2022 – 2023. 

 

 

 

I . OBWÓD OCHRONNY PUSZCZYKOWO – leśniczy mgr inż. Krzysztof Jastrząb 

  

 

1. Pozyskanie drewna – 200 m
3
 

  w pozycjach planowych – 50 m
3
 w oddz. 22b, 

  użytki przygodne – ok.150 m
3
. 

 

2. Turystyka 

 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (PCL). 

  

3. Administracja budynków 

 prace porządkowe przy leśnictwie.  

 

4. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych  

  koszenie trawników – 70 ar (zabieg VI). 

 

5. 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. 

 

II. OBWÓD OCHRONNY WIRY – leśniczy mgr inż. Dariusz Krupiński 

 

1. Hodowla lasu  

 

 CW w oddz.: 210r pow. całkowita 2, 54 ha regulacja składu gatunkowego, 



Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w październik 2022 roku 

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od leśniczych obwodów ochronnych WPN 

Krzysztof Sadowski 

 

2 

 

 melioracje agrotechniczne, oddz.: 31a pow. zredukowana 0, 25 ha przygotowanie 

powierzchni do podsadzeń w roku 2023. 

 

2. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem 

 

 usunięcie materiału łatwopalnego po pozyskaniu drewna z użytków przygodnych w oddz.: 

108ac na powierzchni 0, 72ha wzdłuż drogi publicznej Komorniki - Jeziory. 

 

3. Udostępnienie parku dla turystyki  

 

 zbieranie po szlakach turystycznych odpadów, wykonanie drobnych napraw urządzeń 

turystycznych po sezonie wypoczynkowym. 

 

4.  Remont dróg 

  

 wyrównanie dróg włóką po wywozie drewna na długości około 4, 5km. 

 

 

 

   

 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, 

 prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach turystycznych - 

usuwanie drzew martwych i zagrażających bezpieczeństwu,  

 prace porządkowe na miejscu pamięci. 

2. Ochrona 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 zabezpieczyć teren WPN przed kłusownictwem 

na zwierzynę, ryby oraz zapobieganiem kradzieży drewna pozostającego na 

gruncie i zabezpieczanie przed niszczeniem urządzeń turystycznych 

zamontowanych w terenie.  

5. Remont dróg  
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 rozpoczęcie usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach i 

szlakach turystycznych. 

6. Cięcia przebudowy pielęgnacyjne i sanitarne  

 wykonanie cięć planowych TW 192A-r, TP 192A-j  

 

 

IV. OBWÓD OCHRONNY JEZIORY – leśniczy mgr inż. Marek Słowikowski 

 

 

1. Kontrola stanu i naprawa ogrodzeń siatkowych 

2. Zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych 

3. Prace na szkółce – prace porządkowe, pielęgnacyjne, sadzenie brekinii  

4. Pozyskanie drewna – cięcia regulujące strukturę drzewostanu 73a, b 

5. Odnowienia II piętra – oddz. 117m 

6. Wykonanie nowego ogrodzenia siatkowego – oddz. 117 m – 0, 95 ha 

7. Likwidacja dzikich wysypisk 

 

 

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, 

 transport, cięcie, łupanie, ułożenie drewna na ogniska – 9, 40 mp, 

 organizacja ognisk, 

 utrzymanie miejsc pamięci tj. porządkowanie wokół obelisków we wskazanych stałych 

lokalizacjach oddz.162d, 91Da, 89h, 90d, 91g. 

2.Ochrona p.poż: 

 porządkowanie terenu po pozyskaniu drewna - wynoszenie gałęzi - 0, 48 ha. oddz. 91 p, r, 

 przegląd, konserwacja - zabezpieczenie na okres zimowy sprzętu gaśniczego. 

3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 pozyskanie drewna w użytkach przygodnych – 200 m
3 
oraz w pozycjach,  

 planowych – 80 m
3 
oddz. 156 a, b, 151 p. 

4. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych: 

 koszenie trawników wraz z uprzątnięciem trawy – zabieg V 

5. Administracja budynków: 
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 utrzymanie osady służbowej w czystości - zamiatanie, zagrabianie oraz wywóz liści, drobne 

naprawy, wyrównywanie powierzchni, przycinanie gałęzi wraz z wyniesieniem, zamiatanie 

piwnic. 

6. Remonty dróg: 

 bieżąca naprawa drogi dojazdowej do osady służbowej oraz placu przy budynku ul. 

Skrzynecka 5 tj. wyrównanie nawierzchni, nawiezienie i rozplanowanie kruszywa (3 tony). 

 

 

VI. OBWÓD OCHRONNY GÓRKA – leśniczy mgr inż. Kamil Karaśkiewicz  

 

Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne – 100 m3 

 

1. Hodowla lasu: 

  czyszczenia późne – 0, 45 ha 

 
2. Ochrona lasu: 

 remonty grodzeń leśnych 

 

3. Turystyka 

  remonty urządzeń turystycznych 

  prace porządkowe na szlakach turystycznych, zbiór odpadów z dowozem do miejsca 

zbiorczego 

  przegląd urządzeń turystycznych i szlaków pod kątem bezpieczeństwa 

 

5. Ochrona zwierząt: 

 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową 

 

6. Ochrona przed szkodnictwem: 

 patrolowanie terenu, kontrola brzegów jezior – działania prewencyjne w celu ochrony 

przyrody i mienia WPN 

 
7. P - POŻ:  

 budowa dwóch nowych rogatek 

 

8. ONEL: 

 Wykoszenie i wywiezienie pokosu po przekwitnięciu łąki kwietnej oddz. 138bc 

 

 


