Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2018 roku

Nr
działania

Nazwa działania

1

Podsadzenia w drzewostanie

2

Wykonanie poprawek

3

Sadzenie – dolesianie luk
i przerzedzeń
Porządkowanie powierzchni do
odnowień
Zdarcie pokrywy i przekopanie
gleby na talerzach

4
5

6

Zdarcie pokrywy i przekopanie
gleby na placówkach i na pasach

7

Motyczenie wokół sadzonek

8

Wykaszanie chwastów na
uprawach
Pielęgnowanie upraw ‐
czyszczenia wczesne
Pielęgnowanie młodników ‐
czyszczenia późne
Zabezpieczanie upraw
i młodników repelentami oraz
wełną owczą.

9
10
11

12

Grodzenie upraw siatką

13
14

Naprawa ogrodzeń
Usunięcie starych ogrodzeń
z siatki
Prognozowanie występowania
owadów zagrażających trwałości
realizowanych zabiegów
ochronnych w ramach
prowadzonej renaturyzacji
drzewostanów.
Zdejmowanie osłon
indywidualnych
Prognozowanie i ograniczanie
występowania owadów
zagrażających trwałości

15

16
17

Nazwa poddziałania
(wyszczególnienie prac,
dostaw, usług)
Zakup sadzonek
i podsadzenia
w drzewostanie
Zakup sadzonek
i wykonanie poprawek
Zakup sadzonej i sadzenie
w ramach dolesień
Porządkowanie powierzchni
do odnowień
Zdarcie pokrywy
i przekopanie gleby na
talerzach
Zdarcie pokrywy
i przekopanie gleby na
placówkach i na pasach
Motyczenie wokół
sadzonek
Wykaszanie chwastów na
uprawach
Czyszczenia wczesne

Jednostka

Ilość

tszt.

56,14

tszt.

0,40

tszt.

14,00

ha

9,50

tszt.

51,54

ha

1,05

tszt.

106,37

ha

20,43

ha

1,19

Czyszczenia późne

ha

20,46

Zabezpieczenie repelentami
Zakup repelentu
Owijanie wierzchołków
wełną owczą
Wykonanie nowych
grodzeń
Naprawa grodzeń
Demontaż grodzeń

ha
kg
ha

27,65
240,00
0,51

mb

8264,00

h
mb

508,00
2280,00

szt.

39,00

szt.

40,00

szt.

52,00

szt.

29950,00

szt.

181,00

szt.

380,00

Wywieszanie pułapek
feromonowych
Zakup feromonów wraz
z transportem
Jesienne poszukiwania
szkodników
Zdejmowanie osłon
indywidualnych
Wystawienie pułapek
feromonowych
Zakup feromonów wraz
z transportem

Nr
działania

18

19

20

Nazwa działania

realizowanych zabiegów
ochronnych.
Korowanie drzew
zaatakowanych przez kornika
Przeciwdziałanie szkodom
powodowanym przez owady
i grzyby, dla opóźnienia procesu
masowego zamierania drzew
zagrażającego trwałości
zabiegów renaturyzacyjnych.

Ochrona ptaków ‐ poprawa
stanu i warunków bytowania

21

Zwalczanie inwazyjnych
gatunków obcego pochodzenia

22

Obsługa barci i kłód ‐ coroczne
przeglądy
Trzebież wczesna
Trzebież późna
Przebudowa drzewostanów ‐
cięcia rekonstrukcyjne
Zaadoptowanie piwnicy ziemnej
na schron dla nietoperzy.

23
24
25
26

27

Powiększanie prześwitów dróg
dojazdowych

28
29

Remont dróg pożarowych
Remont nawierzchni dróg
pożarowych
Porządkowanie terenu przy
drogach publicznych
Konserwacja punktów czerpania
wody

30
31

Nazwa poddziałania
(wyszczególnienie prac,
dostaw, usług)
Wyłożenie półapek
klasycznych
Korowanie drzew
zaatakowanych przez
kornika
Likwidacja zasiedlonej kory
Wyznaczenie drzew
trocinkowych
Zakup farby
Rozdrabnianie gałęzi
z pozostawieniem na
miejscu
Rozdrabnianie gałęzi
z wywiezieniem poza
powierzchniię
Czyszczenie skrzynek
lęgowych
Koszenie roślinności
Zakup karmy dla ptaków
(kulki tłuszczowe)
Zakup nasion słonecznika
Wykonanie i montaż budek
dla dutków
Zwalczanie inwazyjnych
gatunków obcego
pochodzenia
Obsługa barci i kłód ‐
coroczne przeglądy
Pozyskanie i zrywka
Pozyskanie i zrywka
Pozyskanie i zrywka

Jednostka

Ilość

m3
m3
m3

1550,00
8300,00
1350,00

Zaadoptowanie piwnicy
ziemnej na schron dla
nietoperzy.
Podkrzesywanie drzew oraz
usuwaniu rozrastających się
krzewów i konarów
„kładących się” na drogę
Remont dróg pożarowych
Remont nawierzchni dróg
pożarowych
Porządkowanie terenu przy
drogach publicznych
Konserwacja punktów
czerpania wody

szt.

1,00

KMTR

1,40

KMTR
KMTR

2,50
6,74

szt.

15,00

m3

115,00

h
h

51,00
5940,00

szt.
h

250,00
1090,00

h

50,00

szt.

582,00

ha
kg

0,98
705,00

kg
szt.

100,00
12,00

ha

28,72

h

40,00

ha

167,40

szt.

6,00

Nr
działania

Nazwa działania

32

Ustawianie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych

33

Konserwacja, wymiana
i uzupełnianie sprzętu będącego
na wyposażeniu baz
przeciwpożarowych
Konserwacja sprzętu
radiotelekomunikacji
Dyżury w PAD
Przeciwpożarowe patrole
naziemne pełnione przez
członków Służby Ochrony
Przeciwpożarowej Parku (SOPP)

34
35
36

Nazwa poddziałania
(wyszczególnienie prac,
dostaw, usług)
Ustawianie tablic
informacyjnych
i ostrzegawczych
Konserwacja, wymiana
i uzupełnianie sprzętu
będącego na wyposażeniu
baz przeciwpożarowych
Konserwacja sprzętu
radiotelekomunikacji
Dyżury w PAD
Przeciwpożarowe patrole
naziemne pełnione przez
członków Służby Ochrony
Przeciwpożarowej Parku
(SOPP)

Jednostka

Ilość

szt.

8,00

szt.

30,00

szt.

32,00

ZAD
ZAD

1,00
1,00

