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PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM Z 

WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH WPN 

 

Listopad  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 
 użytki przygodne – ok. 40 m

3 

 

2. Turystyka 

 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (PCL).  

        

3. Administracja budynków 

 prace porządkowe przy leśnictwie, 

 zagrabianie liści, 

 załadunek i wywóz gałęzi. 

 

4. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych  

 wykaszanie powierzchni sadów przy pomocy wykaszarki – 0,60 ha, oddz:1o; 22 g, n, p. 

        Zabieg III. 

 

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

 

1. Hodowla lasu: 

 

 Wyprzedzające przygotowanie gleby w oddz.: 29h - 1,50ha, 31a - 0,25ha 

 

 Oranie bruzd pługiem leśnym z aktywną głowicą . 

 

 

2 . Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. 

 

 Naprawa ogrodzeń siatkowych upraw leśnych wg potrzeb. 

 

3. Udostępnienie parku dla turystyki. 

 

 Zbieranie zgubionych przez turystów  odpadów na szlakach turystycznych. 

 

 

4. Administracja budynków. 

 

 Zgrabienie opadłych liści na podwórzu służbowym na powierzchni 0,10 ha. 

 

 Wyczyszczenie rynien na budynkach z opadłych liści. 

 

 Wyczyszczenie studzienek odwadniających wokół leśniczówki. 

 

5. Kontrola terenu pod kontem kradzieży  drewna z pnia . 

 

6. Obserwacje przyrodnicze. 

 

7.  Edukacja turystów po za szlakami turystycznymi . 

 

 

 

   

 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.  
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 Jesienne poszukiwania owadów w ściole. 

3. Hodowla Lasu   

 Usunięcie nalotu akacjowego i odnowienie sadzeniem 0,2ha – uroczysko Podgaj 

4. Ochrona zwierząt  

 Monitoring roślin i zwierząt.  

5. 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.  

6. Remont dróg –  

 Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach i szlakach turystycznych. 

Podcinanie niebezpiecznych konarów drzew. 

7. Cięcia przebudowy pielęgnacyjne i sanitarne –  

 wykonanie cięć sanitarnych związanych z zamieraniem drzew przy drogach, szlakach 

turystycznych, miejscach wypoczynku – 150 m3.  

 Ciecia planowe TW 192A-r, TP-192A-j 

 

 

 

 

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

 

 

1. Pozyskanie drewna – 280 m
3
 

  w pozycjach planowych – 250 m
3
 w oddz. 117a,b, 

  użytki przygodne – ok.30 m
3
. 

 

2. Turystyka 

 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (wzdłuż brzegów jeziora Góreckiego). 

  

3. Administracja budynków 

 prace porządkowe przy Stacji UAM. 

 

4. Remonty dróg 

  podcinanie gałęzi wzdłuż dróg dojazdowych. 
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5. Ochrona roślin 

 Sadzenie roślin chronionych 

 

6. Ochrona lasu 

 Jesienne poszukiwania szkodników sosny 

 Naprawa istniejących ogrodzeń upraw 

 

7. Szkółka 

 Jesienny wysiew nasion dąb bezszypułkowy, krzewy 

 Stratyfikacja i oczyszczanie nasion z owocni 

 Wyjęcie sadzonek na potrzeby odnowień i poprawek 

 

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. 

 

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, 

 organizacja ognisk, 

 bieżące utrzymanie parkingów – wyrównywanie powierzchni poprzez nawiezienie 

kruszywa, wykaszanie, przycinanie gałęzi, mycie tablic, drobne naprawy  

ogrodzenia – oddz. 91p. 

2.Ochrona p.poż: 

 porządkowanie terenu po pozyskaniu drewna - wynoszenie gałęzi - 0, 56 ha. oddz. 151k, 

162b. 

 konserwacja tablic p.poż. 

 likwidacja nielegalnych budowli – skoczni rowerowych – oddz. 91A, 91B. 

3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 pozyskanie drewna w użytkach przygodnych – 20 m
3 
 

 planowych – 106 m
3 

oddz. 151k, 162b, 162i. 

4. Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi : 

 próbne jesienne poszukiwania owadów w ściole w stałych partiach kontrolnych wraz z 

liczeniem cetyny. 
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5.  Administracja budynków: 

 utrzymanie osady służbowej w czystości - zamiatanie, zagrabianie oraz wywóz liści, drobne 

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

piwnic. 

6. Ochrona zwierząt rzadkich: 

 przegląd oraz konserwacja platform lęgowych dla bocianów – 2 szt. oddz. 91k, 158b. 

 przegląd, czyszczenie oraz drobne naprawy budek rozrodczych – schronień dla jeży 

europejskich – 10 szt. oddz. 158i, 78Aj, 78Ck, 92l, 91Dl. 

7.  Kontrola i ochrona mienia WPN przed zniszczeniami i kradzieżami.  

 działania prewencyjne w celu zabezpieczenia terenu WPN przed kłusownictwem na 

zwierzynę oraz ryby, kradzieżą drewna i niszczeniem urządzeń turystycznych 

zamontowanych w terenie. 

 

 

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

 

1. Hodowla lasu  

 czyszczenia późne – 2,20ha 

2. Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 jesienne poszukiwania owadów w ściółce – 3 partie kontrolne 

 remonty ogrodzeń podsadzeń młodego lasu, uszkadzanych przez zwierzynę 

 

3.  Udostępnianie Parku dla turystyki 

 zbiór śmieci na szlakach turystycznych wraz z dostarczeniem do punktu zbiorczego  

 

4.  Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych 

 jesienne grabienie liści z wywozem 

5. Ochrona zwierząt: 

 monitoring populacji zwierząt migrujących i zimujących 

 

6. 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.  
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7. Cięcia przebudowy,  pielęgnacyjne i sanitarne: 

 wykonanie cięć planowych w oddziałach: 130d, 202n,203f 

 usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż szlaków turystycznych i dróg 

dojazdowych -  

 


