Czynna ochrona ekosystemów leśnych
Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku
Lp. Nazwa działania
1. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym
przez owady i grzyby, dla opóźnienia
procesu masowego zamierania drzew
zagrażającego trwałości zabiegów
renaturyzacyjnych.
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Opis działania
Zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory –
54 h, wyznaczanie drzew trocinkowych –
5 940 h, zakup farby ‐ 250 sztuk,
rozdrabnianie gałęzi ‐ 1 280 h

Mechaniczne pozyskanie i zrywka drewna
do szlaku wywozowego ‐ 1 400 m3
Trzebież późna
Mechaniczne pozyskanie drewna i jego
zrywka do drogi wywozowej ‐ 7 300 m3
Podsadzenia w drzewostanie
Zakup sadzonek 27 860 sztuk, wykonanie
podsadzeń ‐ 27 860 sztuk
Wykonanie poprawek
Zakup sadzonek 1 200 sztuk, wykonanie
sadzenia w ramach poprawek ‐ 1 200 sztuk
Sadzenie – dolesianie luk i przerzedzeń
Zakup sadzonek 9 830 sztuk, wykonanie
sadzenia w ramach dolesień ‐ 9 830 sztuk
Porządkowanie powierzchni do odnowień
Porządkowanie powierzchni do odnowień ‐
13,30 ha
Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby
Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na
na talerzach
talerzach ‐ 72 930 sztuk
Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na
Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na
placówkach
placówkach ‐ 1 500 sztuk
Motyczenie wokół sadzonek
Motyczenie wokół sadzonek ‐ 69 280
sztuk
Wykaszanie chwastów na uprawach
Wykaszanie chwastów na uprawach ‐
10,83 ha
Pielęgnowanie upraw ‐ czyszczenia wczesne Czyszczenia wczesne ‐ 3,64 ha
Pielęgnowanie młodników ‐ czyszczenia
Czyszczenia późne ‐ 22,61 ha
późne
Zabezpieczanie upraw i młodników
Zakup repelentów ‐ 511 kg,
repelentami
zabezpieczenie repelentami ‐ 59,21 ha
Grodzenie upraw siatką
Grodzenie upraw siatką ‐ 8 310 mb
Naprawa ogrodzeń
Naprawa grodzeń ‐ 554 h
Usunięcie starych ogrodzeń z siatki
Usunięcie starych ogrodzeń z siatki ‐ 287
mb
Wykładanie drzew osikowych do zgryzania Wykładanie drzew osikowych do zgryzania
przez zwierzynę
przez zwierzynę ‐ 5 sztuk
Prognozowanie występowania owadów
Zakup feromonów na brudnicę mniszkę ‐
zagrażających trwałości realizowanych
40 sztuk, wykonanie jesiennych
zabiegów ochronnych w ramach
poszukiwań szkodników pierwotnych
prowadzonej renaturyzacji drzewostanów
sosny ‐ 52 próby, wystawienie pułapek
feromonowych na brudnicę mniszkę ‐ 39
sztuk

20. Zdejmowanie osłon indywidualnych
21. Prognozowanie i ograniczanie
występowania owadów zagrażających
trwałości realizowanych zabiegów
ochronnych
22. Korowanie drzew zaatakowanych przez
kornika
23. Ochrona ptaków ‐ poprawa stanu
i warunków bytowania

24. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcego
pochodzenia

25. Obsługa barci i kłód ‐ coroczne przeglądy

Zdejmowanie osłon indywidualnych –
3 450 sztuk
Wystawienie pułapek feromonowych na
korniki‐ 181 sztuk, zakup feromonów wraz
z ich transportem ‐ 380 sztuk, wykonanie
i montaż nowych stelaży do pułapek
feromonowych ‐ 13 sztuk, wyłożenie tzw.
pułapek klasycznych ‐ 13 sztuk
Korowanie drzew zaatakowanych przez
kornika ‐130 m3
Czyszczenie skrzynek lęgowych – 709
sztuk, koszenie roślinności na powierzchni
0,50 ha, zakup karmy dla ptaków (kulki
tłuszczowe z ziarnami) – 705 kg, zakup
nasion niełuszczonego słonecznika
czarnego ‐ 100 kg
Zakres powyższego zadania obejmuje:
a) usuwanie niecierpka gruczołowatego –
16,51 ha,
b) usuwanie klonu jesionolistnego –
wycinanie i karczowanie ‐ 0,50 ha i 0,01 ha
(25 sztuk),
c) usuwanie nawłoci kanadyjskiej ‐ 12 m2,
d) usuwanie trojeści amerykańskiej ‐
1,80 ha,
e) usuwanie rdestowca ostrokończystego –
2260 m2
f) usuwanie czeremchy amerykańskiej ‐
wycinanie i karczowanie ‐ 0,64 ha,
usuwanie odrostów ‐ 3,00 ha,
g) usuwanie odrostów dębu czerwonego ‐
0,01 ha,
h) usuwanie kompleksowe odrostów na tej
samej powierzchni 3,94 ha różnych
gatunków obcych roślin tj. klonu
jesionolistnego, robinii akacjowej, nawłoci
późnej i kanadyjskiej oraz niecierpka
gruczołowatego
Obsługa barci i kłód ‐ coroczne przeglądy ‐
32 godziny

26. Modernizacja i doposażenie ośrodka
rehabilitacji zwierząt

27. Ochrona drzew szczególnie cennych

Modernizacja ośrodka polegać będzie na:
1. Odnowieniu (pomalowaniu
drewnochronem) elementów drewnianych
woliery, pow. 120m² : zakup
drewnochronu ‐25l,
1. Wymianie dachu z plastikowego na
blaszany oraz pomalowaniu części
metalowych stelaża woliery: ‐ zakup blachy
50m² oraz farby do metalu,
Doposażenie ośrodka polegać będzie na
zakupie: laptopa z oprogramowaniem ‐ 1
sztuka, przyczepki samochodowej do
transportu zwierząt – 1 sztuka, taczki ‐ 1
sztuki, grabi, wideł – 2 sztuki, kuwet
plastikowych – 5 sztuk, łopat – 2 sztuki,
szpadli – 2 sztuki, kasierzy do chwytania
zwierząt – 2 sztuki,
chwytaka/poskramiacza, klatek
transportowych – 5 sztuk, misek/kastr – 5
sztuk, rękawic ochronnych z elementami
skórzanymi – 10 par, rękawic sokolniczych
– 2 pary, kapturków/ karnali sokolniczych
– 2 sztuki, rękawów do unieruchomiania
ptaków, poideł/misek – 5 sztuk, kłódek – 5
sztuk, węża ogrodniczego 30 m, końcówek
oraz złączek do węża.
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 2
sztukach drzew

