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PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU 

NARODOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH 

WPN 

 

LIPIEC  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. Hodowla lasu: 

 wykaszanie chwastów na uprawie w oddz. 50Af, na powierzchni całkowitej – 1,13 ha – 

zabieg II, 

 

2. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 użytki przygodne,  

 usuwanie drzew trudnych i stwarzających zagrożenie przez specjalistyczną firmę cd., 

 

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych: 

 koszenie trawników na pow. 70 ar – zabieg III. 

 

4. Administracja budynków: 

 prace porządkowe przy leśnictwie. 

 

5. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 wyłożenie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę – 5 szt.  

 

6. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 prace porządkowe – zbieranie śmieci zgodnie z ryczałtem, 

 zbieranie śmieci poza szlakami turystycznymi (PCL), 

 likwidacja wysypisk śmieci, 

 bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych na parkingach i w miejscach 

wypoczynku – palisady, mostki, tablice, znaki, ławki. 

 

7. Remont dróg: 

 usunięcie gałęzi i krzewów wrastających w drogi. 
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8. 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. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 zbieranie odpadów na szlakach turystycznych i bazie turystycznej, 

 drobne naprawy urządzeń turystycznych. 

 

2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 kontrola pułapek na brudnicę mniszkę – 5 szt. 

 

3. Hodowla lasu: 

 pielęgnacja upraw w miarę potrzeby w oddz. 103f, 33bd – 1,20 ha wg potrzeb, 

 melioracje oddz. 29 h – usuwanie czeremchy amerykańskiej na powierzchni do 

podsadzeń 1,50 ha. 

 

4. Ochrona walorów widokowych: 

 pielęgnacja alei śliwkowej na polach trzebawskich – wykoszenie roślinności zielnej 

wokół drzewek, wycięcie odrostów klona jesionolistnego. 

 

5. Cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne: 

 w użytkach planowych – oddz. 29h około 30m3. 

 

6. 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, 

 pielęgnacja zieleni w bazie turystycznej i na parkingach. 

 

2. Hodowla lasu:  

 pielęgnacja upraw (wykaszanie chwastów) – 0,34 ha. 

 

3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 systematyczny przegląd i naprawa ogrodzeń podsadzeń młodego lasu uszkadzanych 

przez zwierzynę.  
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4. Ochrona roślin i zwierząt: 

 monitoring roślin i zwierząt. 

 

5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych: 

 pielęgnacja żywopłotów i trawników. 

 

6. 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.  

 

 

 

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

 

1. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 zbiór śmieci na parkingach i szlakach turystycznych, 

 poprawa dostępności szlaków turystycznych, 

 naprawa urządzeń turystycznych. 

 

2. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 kontrola stanu i naprawa ogrodzeń siatkowych, 

 wyłożenie i kontrola pułapek na brudnicę mniszkę. 

 

3. Szkółka:  

 prace na szkółce – porządkowe i pielęgnacyjne, 

 

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, 

 organizacja ognisk, 

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

 przygotowanie patyków na ogniska – 300 szt. 

 

 

2. Hodowla lasu: 

 pielęgnacja gleby, niszczenie chwastów na uprawach. 
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3. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 kontrola pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę – 5 szt, 

 

4. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych: 

 koszenie trawników wraz z uprzątnięciem trawy – zabieg III, 

 utrzymanie muraw ciepłolubnych na Ozie Budzyńskim – zabieg I. 

 

5. 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. Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi: 

 Monitoring populacji brudnicy mniszki – odłów samców w pułapki feromonowe. 

 

2. Udostępnianie Parku dla turystyki: 

 prace porządkowe na szlakach turystycznych zbiór odpadów z dowozem do miejsca 

zbiorczego, 

 usuwanie suchych gałęzi i konarów zagrażających bezpieczeństwu turystów na 

czerwonym szlaku przy jeziorze Skrzynka. 

 

3. Ochrona zwierząt: 

 monitoring zwierząt objętych ochroną gatunkową, 

 

4. Ochrona roślin: 

 inwentaryzacja i monitoring roślin objętych ochroną gatunkową, 

 utrzymanie łąk trzęślicowych w oddziale 208r – wyrywanie ekspansywnego sadźca 

konopiastego. 

 

5. Ochrona przed szkodnictwem: 

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

przyrody i mienia WPN. 

 

6. Regulacja stanu posiadania: 

 konserwacja kamieni oddziałowych oraz granicznych. 

 

7. Hodowla lasu: 

 pielęgnacje upraw leśnych - wykaszanie konkurencyjnej roślinności zielnej, prace 

wykonywane po stwierdzeniu silnego wzrostu roślinności konkurencyjnej. 

 

8. Ochrona krajobrazu: 

 podlewanie drzewek owocowych w odtworzonych sadach oraz nasadzeń przydrożnych 

w okresie suszy. 


