
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Wielkopolskiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona 
ekosystemów 
nieleÊnych.

Usuwanie drzew i krzewów z zespo∏ów
roÊlinnoÊci nieleÊnej, na powierzchni
50,00 ha.

Wypas byd∏a i koni oraz koszenie ∏àk po
okresie l´gowym ptaków, na powierzch-
ni 4 205 ha. 

Koszenie ∏àk i zio∏oroÊli (ochrona ∏àk mo-
liniowych), po okresie l´gowym ptaków,
na powierzchni 56,40 ha.

Obwód Ochronny S∏oƒsk.

Obwody Ochronne: Polder Pó∏nocny,
Chyrzyno, S∏oƒsk1).

Obwód Ochronny S∏oƒsk  — Czarnow-
skie ¸àki1)

2. Ochrona 
ekosystemów wod-
nych.

Od∏owy ryb w celu kontroli stanu ich po-
pulacji, w iloÊci 25 prób kontrolnych.

Jezioro Kostrzyƒskie, Warta, Postomia,
Jezioro Sier˝anta.

3. Ochrona zwierzàt. Ustawienie w dogodnych miejscach l´-
gowych sprasowanej s∏omy dla g´si g´-
gawej i kaczek, w iloÊci 100 sztuk oraz
20 budek l´gowych. 

Odstrza∏ redukcyjny: lisów — 40 sztuk, je-
notów — 20 sztuk, norek amerykaƒskich
— 30 sztuk i dzików — 48 sztuk.

Obwody Ochronne: S∏oƒsk, Chyrzyno,
Polder Pó∏nocny.

Obwód Ochronny Polder Pó∏nocny.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na obwody ochronne podano zgodnie z mapà Parku Narodowego „UjÊcie Warty”, sporzàdzonà przez Park w ska-

li 1:25 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2003 r.
1) Zadania kontynuowane z 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz.766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2112)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH
ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp. Identyfikacja i opis zagro˝eƒ wewn´trznych
i zewn´trznych Sposoby eliminacji zagro˝eƒ

1 2 3

1

2

3

4

5

6

Niew∏aÊciwa struktura gatunkowa zwierzàt i ro-
Êlin wodnych, powodujàca szybki wzrost ˝yznoÊci
wód (eutrofizacji) w jeziorach oraz zarastanie ro-
wów melioracyjnych.

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drze-
wostanów oraz ich nieprawid∏owa struktura prze-
strzenna i wiekowa.

Zagro˝enie drzewostanów przez owady i paso˝yt-
nicze grzyby.

Zagro˝enie nietoperzy i niektórych gatunków pta-
ków. 

Nadmierny wzrost liczebnoÊci populacji jelenia,
sarny i dzika, powodujàcy szkody w uprawach le-
Ênych i rolnych oraz lisa i jenota, wyniszczajàcych
miejscowe populacje zwierzyny drobnej i ptactwa
wodnego.

Zagro˝enie obszaru Parku po˝arami i szkodnic-
twem leÊnym.

Zarybianie jezior po˝àdanymi gatunkami, wyko-
nywanie przer´bli w przypadku wystàpienia
w wodzie zimowego deficytu tlenowego, dopusz-
czanie w´dkowania, od∏owy regulacyjne ryb, ko-
szenie g∏ównych rowów.

Przebudowa sk∏adu gatunkowego oraz struktury
przestrzennej i wiekowej drzewostanów przez do-
sadzanie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

Prognozowanie wyst´powania owadów.
Ograniczenie liczebnoÊci owadów przez wyk∏ada-
nie pu∏apek na owady, korowanie drewna, nisz-
czenie kory oraz usuwanie drzew z∏amanych, wy-
wróconych i opanowanych przez owady i paso-
˝ytnicze grzyby, zagra˝ajàcych trwa∏oÊci drzewo-
stanów. Ograniczenie wyst´powania grzybów
przez ich chemiczne zwalczanie na szkó∏ce leÊnej.

Pozostawienie wszystkich drzew dziuplastych, wy-
wieszanie zadaszeƒ i budek l´gowych oraz dokar-
mianie ptaków w okresie mroênej i Ênie˝nej zimy.

Zmniejszenie liczebnoÊci populacji: jelenia, sarny,
dzika, lisa oraz jenota.
Ochrona upraw rolnych Êrodkami zapachowymi
(repelentami) przed zwierzynà. Ochrona upraw le-
Ênych przed szkodami od zwierzàt przez grodze-
nie upraw oraz indywidualnà ochron´ sadzonek.

Oranie pasów przeciwpo˝arowych i usuni´cie
z nich materii organicznej. Ochrona przed szkod-
nictwem: budowa nowych i naprawa istniejàcych
rogatek.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona 
ekosystemów le-
Ênych.

Hodowla sadzonek drzew i krzewów
w szkó∏ce leÊnej, na powierzchni 3,71 ha.

(112b)1).
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1 2 3

Zalesienia gruntów rolnych, na po-
wierzchni 1,04 ha.

Rozluênianie drzewostanu w ramach
przebudowy, majàce na celu polepszenie
warunków wzrostu odnowieƒ, na po-
wierzchni 1,88 ha.

Sadzenie sadzonek drzew i krzewów (od-
nowienia, podsadzenia, poprawki, uzu-
pe∏nienia, dolesienie luk i przerzedzeƒ),
na powierzchni 13,71 ha.

Przygotowanie gleby (r´czne i mecha-
niczne) pod uprawy leÊne, zak∏adane
w 2005 r., na powierzchni 13,12 ha.

Usuwanie chwastów i zb´dnych krze-
wów, z terenów przeznaczonych pod na-
sadzenia, na powierzchni 21,64 ha. 

Piel´gnowanie gleby i koszenie niepo˝à-
danej roÊlinnoÊci zielnej na uprawach le-
Ênych, na powierzchni 116,99 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego upraw
leÊnych (czyszczenia wczesne), na po-
wierzchni 11,47 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia w m∏odnikach (czyszczenia
póêne), na powierzchni 41,74 ha.

Usuwanie drzew z drzewostanów opa-
nowanych przez owady i grzyby paso-
˝ytnicze oraz drzew z∏amanych i wywró-
conych, z pozostawieniem drzew nieza-
gra˝ajàcych zdrowotnoÊci drzewosta-
nów.

Regulacja sk∏adu gatunkowego, zag´sz-
czenia oraz struktury drzewostanów:
— trzebie˝e wczesne, na powierzchni

217,53 ha, 

— trzebie˝e póêne, na powierzchni 
8,05 ha.

Kontrolne poszukiwania owadów w gle-
bie i Êció∏ce, w iloÊci 89 prób.

(126Bb)1), 211a, 266/5.

67a, 185c.

2c, d, 15n, 28j, (30d)1), 30g, 57d, 67a,
87a, 117m, 125Al, (140h)1), 144b, (146d,
148h)1), 174f, 179a, 182b, 192b.

140g, 182a, 185c, 198d, obszar obj´ty
ochronà cz´Êciowà.

15n, 57d, 67a, 87a, 117m, 125Al, 140g,
144b, 182a, 185c, (192Aa, b, h)2), 198d,
211.

(4c, 5Af)1), (10a)2), (10d)1), 15n, (15o,
28j)1), (30d, 38f)2), (39f)1), (40h, 43h, 44f,
50c, h, 51a)2), (50d, 55C)1), 57d, (59a)1),
(65g, 69b)2), (82j)1), (95f)2), (104a)1),
(112)2), (116Aa)1), (117, 117d)2), (118d)1),
(118C)2), (121i, l, 123Ki)1), (125Ah)2),
(126Bb, 148d)1), (148h, 170i)2), 174f,
(179a)1), 182b, (183h, 189c, 192b)1),
(196a, 200b)2), (208/1, 208/2)1), 211a,
266/5.

(30g, 82f, 97l, 122b, 125f)2), 187c, 189Ac,
196a.

(28f, 48c)2), 51d, 52c, g, h, 55g, h, (63p, r,
73d, 81a, 91Ad, 92c, 120Kd)2), 124c,
(125Ad, 140h, 146b, d, 154Ak, l, 172b)2)

183f, 184c, (186a)2), 189Aa.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

5Aa, 5Aj, 9Ac, 19a, 30f, 31c, 32d, 33a, f,
41d, f, 42n, o, 44a, b, 46d, 57d, 78g,
78Ah, 78Ch, i, 84o, 85c, 86b, 87a, 90d, f,
91Bo, 91Cr, 97g, 103j, 117m, g, 119b, i,
117Ka, c, 128a, b, d, f, g, 134a, b, 140g,
141a, b, c, d, f, g, i, 150c, 158i, j, 159f,
162i, 163j, 163k, 182a, 185b, d, f, g, h,
198d.

15n, 78h, i, 163f.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà. 
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2. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów 
∏àkowych.

Koszenie mechaniczne ∏àk, na po-
wierzchni 134,92 ha.

Wykaszanie rowów, na d∏ugoÊci 2 700 m.

(2, 5, 5A, 5B, 8, 9, 11, 42, 45A, 63, 84, 91,
91D, 119K, 122A, 125A, 125K, 126A, B,
127A, B, C, D, 128, 132, 133A, 166, 168,
190A, 192A, 202, 207, 208)1).

127Ba.

1 2 3

Zabezpieczenie siewek i sadzonek przed
infekcjami grzybowymi w szkó∏ce leÊnej,
na powierzchni 3,71 ha.

Naprawa ogrodzeƒ upraw leÊnych przed
jeleniami i sarnami: 
grodzenia siatkà — 26 670 m, 
prz´s∏ami — 7 468 m.

Ochrona sadzonek na uprawach leÊnych,
przez nak∏adanie runa owczego na pàcz-
ki szczytowe, na powierzchni 6,94 ha.

Indywidualna ochrona sadzonek drzew
na uprawach leÊnych, w iloÊci 
9 360 sztuk.

Wykonanie ogrodzenia upraw leÊnych,
chroniàcego przed jeleniami i sarnami,
na d∏ugoÊci 3 268 m.

Uporzàdkowanie stanu os∏onek 
21 388 sztuk.

Regulacja liczebnoÊci populacji zwierzàt
∏ownych przez odstrza∏ redukcyjny: jeleni
— 19 sztuk, dzików — 130 sztuk, saren —
25 sztuk, lisów — 60 sztuk, jenotów —
15 sztuk.

(112b)1).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

(10d)1), 15n, 50h, 57d, (75f, 115d, 118d,
121j)1).

(4c, 28j)2), 118Ca, (140h, 145c, 145g,
145k, 146d)2), obszar obj´ty ochronà cz´-
Êciowà.

(30d, 50c, 75a, 126Bb, 144b)2), 174f,
(182b)2), 266/5.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

3. Ochrona 
ekosystemów 
wodnych.

Wykonanie przer´bli w celu zapewnienia
dotlenienia wód w okresie zlodzenia je-
zior, w iloÊci 135 sztuk.

Odgarnianie Êniegu podczas wyst´po-
wania grubej pokrywy lodowej, w celu
naÊwietlenia akwenu, na powierzchni
0,37 ha.

Od∏owy redukcyjne ryb:
a) rybactwo — 8 200 kg, w tym:

leszcz — 5 000 kg, sandacz — 500 kg,
to∏pyga — 2 000 kg, p∏oç, okoƒ, lin,
karp — 500 kg, w´gorz — 200 kg, 

b) w´dkarstwo, na powierzchni 298,15 ha.

Zarybianie: w´gorzem, sumem i szczu-
pakiem, w iloÊci ∏àcznie 400 kg materia∏u
zarybieniowego (100 kg w´gorz, 200 kg
sum, 100 kg szczupak).**

(91Dk, 107f, 131b, 166Aa)1).

(91Dk)1).

(135A 193A)1).

(107f, 122Kl, 135A, 166A, 193A)1).

(135A)1).

4. Ochrona zwierzàt. Wywieszenie zadaszeƒ dla nietoperzy
i budek l´gowych dla ptaków, w iloÊci
283 sztuk. 

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
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5. Ochrona przed 
po˝arami 
i szkodnictwem.

Orka pasów przeciwpo˝arowych, na d∏u-
goÊci 9,20 km.

Porzàdkowanie terenu przez usuwanie ga-
∏´zi i innych materia∏ów ∏atwo palnych
oraz ich wyniesienie, na odleg∏oÊç 50 m od
drogi, na powierzchni 8 ha.

(28j, 189A a, b, c, 163l, 164r, 23—27A)1).

(29a, b, f, d, 31a)1), 78g, h, i, (163l, 164r)1),
189Aa, b, c.

1 2 3

Dokarmianie ptaków w okresie mroênej
i Ênie˝nej zimy, wy∏o˝enie do 400 kg 
karmy.

Zabezpieczenie upraw rolnych Êrodkami
zapachowymi (repelentami) przed zwie-
rz´tami, na powierzchni 650,00 ha.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà i krajo-
brazowà.

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, liczbà z du˝à literà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano
zgodnie z mapà przeglàdowà obwodów ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzà-
dzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Poznaniu w skali 1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 01.01.1998 r.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà oraz krajobrazowà podano zgodnie z mapà zabiegów ochronnych Wielko-
polskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Poznaniu w skali 1:25 000,
wed∏ug stanu na dzieƒ 01.01.1998 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Jeziory.

** Zarybianie powinno byç dokonane w oparciu o materia∏ zarybieniowy o cechach w∏aÊciwych dla lokalnych populacji ryb,
w celu stabilizacji sk∏adów jakoÊciowych i iloÊciowych populacji ryb wyst´pujàcych na terenie parku narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.
2) Zadania niewykonane w 2003 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2004 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Wigierskiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.


