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W dniu 14 maja 2015 roku została podpisana umowa
pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a
Drawieńskim Parkiem Narodowym.
Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na
podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1153).

Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na
realizację następujących zadań:
Zadanie 1. „Ochrona ekosystemów leśnych Parku”. Obejmuje następujące
działania:
Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny – 91 partii
kontrolnych.
Grodzenie upraw (dł. 125 mb)
Naprawa grodzeń (134,2 rbh, 19 mg),
Zabezpieczenie podsadzeń repelentami - pow. 79,05 ha, w tym zakup 2 500
kg repelentu.
Zabezpieczenie podsadzeń przez pakułowanie - 7 500 szt.
Inwentaryzacja i czyszczenie skrzynek lęgowych – 3 983 szt.
Zakup karmy dla ptaków – 450 kg.
Zakup 2 szt. drabiny teleskopowej.
Demontaż starych grodzeń z siatki (dł. 21 394 mb).
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 3 lokalizacje.
Zakup materiałów do sprzątania śmieci (200 szt. chwytaków do sprzątania
śmieci, 2000 rolek worków na śmieci).

1/3

Drawieński Park Narodowy
Fundusz Leśny 2015

Wykonanie grodzeń (dł. 476 mb) wokół miejsc postoju pojazdów: „Jezioro
Ostrowieckie”, „ Ostrowiec”, „Pustelnia”, „Drewniany kamień”, „Jezioro
Sitno”, „Rogoźnica” i „Springe”.
Zadanie 2. „Przywracanie wielogatunkowej struktury drzewostanów w
ekosystemach leśnych Parku.” Obejmuje następujące działania:
Pielęgnowanie gleby poprzez wykaszanie chwastów w uprawach - pow.
10,02 ha.
Pielęgnowanie gleby - zmotyczenie wokół sadzonek – 5 000 szt.
Czyszczenia wczesne – pow. 0,50 ha, czyszczenia późne – pow. 18,70 ha.
Poprawki – wykonanie talerzy (1 014 szt.), sadzenie (1 014 szt.) wraz z
zakupem sadzonek (1 014 szt.).
Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy (w roku 2015).
Zadanie 3. „Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych Parku”. Obejmuje
działania:
Utrzymanie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (umowa z Nadleśnictwem
Drawno).
Patrolowanie i gaszenie pożarów przy użyciu lotnictwa (umowa z RDLP
Szczecin).
Zatrudnienie 2 osób do obsługi samochodu patrolowo-gaśniczego (1 800
rbh).
Zakup sprzętu ppoż.: motopompa pływająca (1 szt.), węże strażackie (10
szt.), szpadle (20 szt.), tablice informacyjne (12 szt.), mapę operacyjną
przystosowaną do lokalizacji miejsca pożaru (1 szt.), środek zwilżający do
gaszenia pożarów
(50 l), podkrzesywarka spalinowa na wysięgniku (1 szt.).
Przegląd i ewentualne naprawy 5 szt. radiotelefonów samochodowych.
Konserwacja 5 pkt. czerpania wody poprzez umocnienie brzegów (lokalizacja
w oddz.: 1/16-122a, 3/16 – 213g, 9/16 – 394a, 16/16 – 233c, 18/16 – 401b),
wzmocnienie nawierzchni i dojazdu do 2 pkt. czerpania wody (zakup 60 ton
kruszywa, załadunek, rozładunek i rozwiezienie kruszywa, 48 rbh, 16 mtg)
(lokalizacja w oddz.: 12/16 – 62d, 17/16 – 15k) i konserwacja pkt. czerpania
wody poprzez zakup materiału do naprawy pomostu ppoż. (lokalizacja w
oddz.: 10/16 – 319m).
Przebudowa mostu na rzece Słopicy.

Zadania zostaną zrealizowane w terminie do dnia 07 grudnia 2015 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 889
566 zł.
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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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