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PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU 

NARODOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH 

WPN 

 

MARZEC  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. 50 m3,  

 kontynuacja prac przy ulicy Przecznica w Puszczykowie. Usuwanie drzew trudnych i 

stwarzających zagrożenie przez specjalistyczną firmę, 

 przegląd i inwentaryzacja drzewostanów po silnych wichurach. Wyznaczanie świeżych 

wywrotów i złomów, szacowanie szkód. 

 

2. Ochrona zwierząt rzadkich: 

 inwentaryzacja gniazd ptaków drapieżnych. 

 

3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 kontrola grodzeń siatkowych zabezpieczających młode pokolenie nasadzeń przed 

zwierzyną.  

 

4. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (PCL). 

 

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. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 zbieranie odpadów na szlakach turystycznych, poza nimi i na parkingach 

samochodowych, 

 edukacja turystów, 

 

2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 użytki przygodne – ok. 200 m3 (oddz.31a, 29 abfg, 93 abcd; 104 ac; 108 acb; 109 ad; 

110 abg, 

 

3. Ochrona zwierząt rzadkich: 

 inwentaryzacja gniazd ptasich. 

 

4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 inwentaryzacja posuszu czynnego i jałowego, 

 

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. 

 

2. Ochrona ekosystemów leśnych 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 zabezpieczenie terenu WPN przed kłusownictwem na 

zwierzynę, ryby oraz zapobieganiem kradzieży drewna pozostającego na gruncie i 

zabezpieczanie przed niszczeniem urządzeń turystycznych zamontowanych w terenie.  

 

5. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 wykonanie cięć sanitarnych związanych z usuwaniem przy drogach, szlakach 

turystycznych, miejscach wypoczynku złomów i wywrotów – ok. 280 m3. 
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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, 

 

2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 kontrola stanu i naprawa ogrodzeń siatkowych, 

 

3. Szkółka:  

 stratyfikacja nasion na szkółce, 

 wyjmowanie sadzonek, przygotowanie gleby, prace porządkowe – usuwanie wywrotów i 

złomów – tunel, 

 przygotowanie substratu i materiałów do wysiewu nasion w kasety, 

 

4. Hodowla lasu: 

 odnowienia pod osłoną drzewostanu – oddział 117m, 

 

5. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

  cięcia przygodne, CRS – oddz. 117 m. 

 

6. Usuwanie złomów i wywrotów ze szlaków turystycznych i komunikacyjnych. 

 

 

 

 

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, 

 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 (wywroty i 

wiatrołomy), 

 przycinanie gałęzi wraz z uprzątnięciem, 

 organizacja ognisk, 

 transport, cięcie, łupanie, ułożenie drewna na ogniska – 10 mp. 

 

2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 w pozycjach planowych – 40 m3, 

 z drzew wyłożonych wcześniej – sosen do spałowania w oddz. 153 n, 151 p, 156 a, 

 w pozycjach przygodnych – 50 m3 z drzew zniszczonych przez wichury, stanowiących 

zagrożenie przy szlakach turystycznych i drogach przejazdowych. 
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3. Hodowla lasu: 

 odnowienia- oddz. 165 f (0,45 ha), 

 poprawki – oddz. 162 d, 91 n, 165 i,j (0,38 ha). 

 

 

4. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 budowa nowego ogrodzenia siatkowego oddz. 165 f, (350 mb, 0,45 ha). 

 naprawa ogrodzeń siatkowych. 

 

5. Ochrona roślin: 

 zabezpieczenie drzew przed szkodami od bobrów poprzez zakładanie na pnie drzew 

siatki heksagonalnej – oddz. 136 g,j; 142 b.  

 

6. Administracja budynków: 

 utrzymanie osady służbowej w czystości, drobne naprawy, zagrabianie z 

wyrównywaniem powierzchni, drobne naprawy drogi dojazdowej itp. 

 

 

 

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

 

1. Hodowla lasu: 

 poprawki w oddz. 127D g,. 

 

2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 remonty ogrodzeń leśnych. 

 

3. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 udrożnienie czarnego i niebieskiego szlaku turystycznego po lutowych wichurach, 

 prace porządkowe na szlakach turystycznych, 

 zbiór porzuconych odpadów poza szlakami wraz z dowozem do punktu zbiorczego. 

 

4. Ochrona zwierząt: 

 monitoring przyrodniczy fauny, 

 monitoring stref ochronnych bielika i kani rudej, 

 założenie łąki kwietnej w celu ochrony dzikich zapylaczy – oddz. 138 b,c (0,40 ha). 

 

5. Ochrona walorów widokowych: 

 Posadzenie i zabezpieczenie w strefie buforowej „łąk piskorzewskich” – 45 szt. 

żywokołów wierzby białej i kruchej, pozyskanych z zachowanych w krajobrazie wierzb 

głowiastych. 

 

6. Ochrona przed szkodnictwem: 

 patrolowanie terenu. 
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7. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 pozyskanie użytków przygodnych z drzew zniszczonych przez wichury, a stanowiących 

zagrożenie na szlakach turystycznych i drogach przejazdowych. 

 


