Drawieński Park Narodowy
Fundusz leśny 2013

Fundusz leśny 2013

W dniu 24 maja 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa –
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem
Narodowym
Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na
realizację zadania „Ochrona i przywracanie różnorodności gatunkowej ekosystemów
leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego”.
Zakres rzeczowy Zadania obejmuje:
1) Działanie 1. „Ochrona ekosystemów leśnych Parku” – prace z zakresu ochrony
lasu:
jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny,
grodzenie upraw,
naprawy grodzeń,
zabezpieczanie podsadzeń repelentami,
zabezpieczanie podsadzeń poprzez pakułowanie,
zabezpieczenie sadzonek przed gryzoniami poprzez późnojesienne
wykaszanie chwastów,
zdejmowanie osłonek z sadzonek dębowych wraz z ich utylizacją,
demontaż starych ogrodzeń z siatki.
2) Działanie 2. „Przywracanie wielogatunkowej struktury drzewostanów w
ekosystemach leśnych Parku” – prace z zakresu hodowli lasu:
odnowienia pod osłoną drzewostanu – podsadzenia,
wykaszanie chwastów w uprawach,
czyszczenia wczesne,
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czyszczenia późne,
przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.
3) Działanie 3. „Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych Parku” –
działania
z zakresu zapobiegania i zwalczania pożarów:
utrzymanie punktu alarmowo- dyspozycyjnego (PAD) przez Nadleśnictwo
Drawno,
patrolowanie i gaszenie pożarów przy użyciu lotnictwa na terenie Parku,
obsługa samochodu patrolowo- gaśniczego.
4) Działanie 4. „Naprawa dróg i mostów”:
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 5 mostów (projekt
budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Specyfikacje
Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski i ofertowy),
przebudowa 2 mostów,
naprawy dróg gruntowych,
zakup kruszywa.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 9 grudnia 2013 r. Wysokość
środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 1 855 596 zł.

Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na
podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).
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