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PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM Z 

WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH WPN 

 

Grudzień  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. Ochrona lasu  

      - jesienne poszukiwania owadów w ściśle. 

 

2. Turystyka 

 - prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 - zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (PCL).  

        

3. Administracja budynków 

 - prace porządkowe przy leśnictwie, 

 - zagrabianie liści oraz wywóz, 

 - załadunek i wywóz gałęzi. 

 

4. Ochrona zwierząt rzadkich  

 - czyszczenie budek lęgowych. 

 

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 Udostępnienie parku dla turystyki :  

 

         *   zbieranie odpadów na szlakach turystycznych i parkingach  

 

         *  wycięcie martwych drzew przy szlaku turystycznym oddz.: 103  

,211,213  

 

 2. Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi :  

 

        * jesienne poszukiwania szkodników sosny w ściółce, oddz.: 29i,  

32a ,40a,45b, 37d.  

 

3. Ochrona zwierząt rzadkich :  

 

        * wywieszanie szronów dla nietoperzy oddz.: 38g , 38f , 10szt .  

 

        * czyszczenie budek lęgowych 100szt.  

 

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. 

2. Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi – systematyczny przegląd  

i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych przez zwierzynę. 

3. Cięcia przebudowy pielęgnacyjne i sanitarne. – 80m3 

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. Ochrona zwierząt łownych –  wykładanie sosen do spałowania, wykonanie lizawek, 

wykładanie soli. 

 

 

 

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

 

 

 

1. Pozyskanie drewna – 100 m3 

  użytki przygodne –  100 m3. 
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2. Turystyka 

 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 utrzymanie ścieżek rowerowych. 

  

3. Administracja budynków 

 prace porządkowe przy Stacji UAM i magazynach.  

 

4. Ochrona p-poż 

  podcinanie gałęzi wzdłuż dróg dojazdowych. 

 

5. Ochrona zwierząt rzadkich 

 Czyszczenie budek lęgowych 

 

6. Ochrona lasu 

 Zabezpieczanie sadzonek na uprawach wełną owczą 

 Naprawa istniejących ogrodzeń upraw 

 

7. Szkółka 

 Prace porządkowe – konserwacja maszyn i urządzeń szkółkarskich, przeglądy 

 

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, 

2.Ochrona p.poż: 

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

3. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 pozyskanie drewna w użytkach przygodnych – 9 m3  

 planowych – 21 m3 oddz. 151k, 162b 

 usuwanie drzew trudnych  przy pomocy ciągnika , długiej liny, drabiny przy ogrodzeniach, 

budynkach.  

4. Ochrona zwierząt łownych : 
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 wykładanie na pozycjach planowych drzew - sosen do spałowania - oddz. 78C c, h,  

91C i, j. 

5. Administracja budynków: 

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

piasku wraz z transportem. 

6. Ochrona zwierząt rzadkich: 

 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków; odszukanie, czyszczenie z wyłożeniem świeżych 

trocin oraz drobne naprawy. 

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  

 
Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

- remonty ogrodzeń podsadzeń młodego lasu, uszkadzanych przez zwierzynę. 

 

 Udostępnianie Parku dla turystyki 

 – zbiór śmieci na szlakach turystycznych wraz z dostarczeniem do punktu zbiorczego  

 

Ochrona zwierząt: 

- monitoring populacji zwierząt migrujących i zimujących 

- czyszczenie budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy 

 

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. Zabezpieczanie przed niszczeniem urządzeń turystycznych  

zamontowanych w terenie.  

 

Cięcia przebudowy,  pielęgnacyjne i sanitarne: 

- usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż szlaków turystycznych i dróg dojazdowych  

- pozyskanie drewna w ramach użytków przygodnych – ok. 190 m3. 

 

Ochrona ekosystemów wodnych – zbiór odpadów z brzegów jezior. 

 

Ochrona roślin –wycięcie z wyniesieniem  krzewów, podrostu, posuszu na stanowisku wężymorda  

stepowego nad Jeziorem Łódzkim. 

 


