W dniu 09 maja 2014r. została podpisana umowa nr ZP-1/14 pomiędzy
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a
Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację zadania pt.: „Czynna ochrona
ekosystemów Gorczańskiego Parku Narodowego w 2014r” sfinansowanego ze
środków funduszu leśnego.
Niniejsze przedsięwzięcie jest kontynuacją zabiegów czynnej ochrony
ekosystemów Gorczańskiego Parku Narodowego. Efekty osiągane w wyniku
systematycznie prowadzonych działań prowadzonych od wielu już lat, wskazują na
słuszność przyjętych metod i założeń.
Kontynuacja podjętych działań czynnej ochrony, prowadzonych głównie
w stosunku do części zniekształconych ekosystemów Parku, w poważnym stopniu
ograniczy ich podatność na niekorzystne oddziaływanie czynników biotycznych
i abiotycznych, a tym samym powstawanie szkód. Poprzez realizowane czynnie
działania z wykorzystanie naturalnych procesów przyrodniczych, stopniowej
poprawie ulega stan zdrowotny tych ekosystemów oraz systematycznie wzrasta ich
znaczenie glebo i wodochronne. Efektem końcowym realizacji zaplanowanych
działań będzie zwiększenie stabilności wszystkich ekosystemów Parku na obszarze
prowadzonych działań, przy jednoczesnej poprawie ich walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i edukacyjno-dydaktycznych.
Zakres dofinansowania:
1) Zakup 6 szt. fotopułapek.
2) Zakup 6 szt. oprogramowania Arc-pad do posiadanych palmtopów Ashtech
(rejestratorów terenowych GPS).
3) Remont podwalin, konstrukcji oraz pokrycia dachowego schronu robotniczego
na polanie Łonna.
4) Remont podwalin, konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym
drewnianego szałasu pasterskiego na Hali Wzorowej
5) Utwardzaniem żwirem oraz wykonanie ogrodzenia z żerdzi miejsca przy
polanie Trusiówka, z przeznaczeniem do realizacji zadań edukacyjnych i
rekreacji, a także doraźnie jako miejsca postojowego samochodów.
6) Zakup i montaż 1 szt. podwozia jezdnego z układem hamulcowym do
posiadanego urządzenia zrębkującego.
7) Wyłożenie i obsługa 60 szt. pułapek naturalnych i 1 095 szt. pułapek
feromonowych w Obwodach Ochronnych (OO): Turbacz (T), Kudłom (K),
Suhora (S), Jaworzyna (J), Kiczora (Ki) wraz z zakupem 2230 szt. feromonów
i 300 kpl. (dekle, lejki, butelki) wyposażenia do pułapek feromonowych.
8) Korowanie zasiedlonych i ściętych drzew świerkowych oraz zasiedlonych
złomów i wywrotów – zgodnie z potrzebami w ilości 700 m3 w OO: T, Ku, S, J,
Ki.
9) Zabezpieczenie przed jeleniowatymi odnowień i młodników za pomocą
osłonek spiralnych oraz repelentu na pow. 270 ha w OO;T, Ku, S, J, Ki.
10. Zakup 19,4 tys. osłon wierzchołkowych i 2,0 t repelentu: „Cervacol” i „WAM
Extra”.
11. Wyłożenie karmy dla ptaków w okresie zimy, w tym zakup 2 300 kg karmy
(ziarna słonecznika).
12. Wyczyszczenie 780 szt. skrzynek lęgowych (w tym usunięcie starych gniazd i
naprawa ewentualnych uszkodzeń) oraz zakup 210 szt. nowych skrzynek
lęgowych do wymiany uszkodzonych.

13. Wystawienie i obsługa płotków zabezpieczających przed wchodzeniem płazów
na drogi w okresie ich rozrodu na odcinku 1,0 km w OO: Ku, S.
14. Usunięcie namułów, pogłębienie miejsc rozrodu płazów, zapewnienie dopływu
wody i światła w 17 istniejących małych zbiornikach wodnych.
15. Renowacja lub wymiana zmurszałych części drewnianych poręczy oraz dyliny
pomostu obserwacyjnego (46 mb) i mostków (40,8 mb) na zastawkach przy
stawach dworskich wraz z ich konserwacją w OO: dwór (Dw).
16. Zasypanie kolein i wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych celem
uniemożliwienia w nich płazom rozrodu na odcinku 2,5 km oraz czyszczenie,
konserwacja i odtworzenie budowli drogowych (przepusty, kaszyce i murki
siatkowe) odwadniających nawierzchnię drogi i zabezpieczających ją przed
powtórnym zabagnieniem lub uszkodzeniem. Konserwacja i odbudowa 8
przepustów z zabudową oraz wykonanie 4 zapór przeciwrumoszowych oraz 2
murków siatkowych w OO: Tu, S, J, Ki
17. Odkrzaczenie i wykoszenie otoczenia stawów w parku dworskim w Porębie
Wielkiej oraz likwidacja herbicydem rdestowca ostrokończastego i chwastów,
w tym zakup 8,0 l herbicydu, na pow. 1,2 ha w OO: Dw.
18. Usuwanie drzew silnie nachylonych stojących przy obrzeżach szlaków
turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i
dojazdowych w Parku, zagrażających bezpieczeństwu przebywający tam osób
(z uzupełnieniem oznakowania) na odcinku 44 km.
19. Rozcinanie i odsuwanie lub usuwanie wywrotów i złomów drzew
uniemożliwiających przejście przez szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe,
spacerowe, drogi stokowe i dojazdowe oraz ścieżki patrolowe w Parku na
odcinku 38 km.
20. Koszenie mechaniczne i ręczne polan na pow. 7,5 ha.
21. Zebranie ręczne skoszonej biomasy oraz złożenie jej w stosy na pow. 7,5 ha.
22. Usunięcie krzewów z polan wraz ze złożeniem w stosy lub zrębkowaniem
biomasy na pow. 3,0 ha w OO: T, J, Ki.
23. Melioracje agrotechniczne na pow. 3,0 ha w OO: S.
24. Konserwacja lub odtworzenie 10 ujęć źródeł na polanach w OO: T, Ku, S, J,
Ki.
25. Oczyszczenie z powalonych drzew, gałęzi i liści wraz z ich odsunięciem oraz
punktowe usunięcie nalotów z powierzchni 10 obiektów (mogił, pomników,
miejsc po ziemiankach partyzanckich oraz innych obiektów historycznych w
Parku) w OO: T, S, J, Ki.
Wartość projektu: 1 015 700,00 zł.
Koordynator przedsięwzięcia – Zbigniew Żurek

