Plan działalności
PARKU NARODOWEGO
na rok 2022
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022
(w tej części należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez Dyrektora Parku Narodowego do realizacji wg jego właściwości)
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zabiegami ochronnymi w
danym roku

Liczba osób
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Najważniejsze zadania służące realizacji celu 2)

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 3)

6

7

Objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parku
narodowego
(w ramach realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
W tym:
1. Ochrona ekosystemów wodnych (utrzymanie miejsc rozrodu płazów) 0,11 ha
2. Badanie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych 6 stanowisk
3.Wycinanie drzew niepożądanych w (trzebieżach) 35,86 ha
4. Melioracje agrotechniczne 53,08 ha
5.Ochrona walorów krajobrazowych 11,41 ha
6. eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych 50 ha
7. Ochrona roślin 53,21 ha
8. Ochrona lasu 106,01 ha
9. Ochrona zwierząt rzadkich 6,95 ha
10. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych 52,02 ha
11. Ochrona terenu Parku przed szkodnictwem 1 zad.
12. Pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej 15 szt.
13. czyszczenie skałek z napisów 1 zad.
14. Monitoring struktury drzewostanu oraz nalotu i podrostu na stałych powierzchniach
kołowych - 1 zad.
15. Monitoring stanu ochrony przeplatki aurinii realizowany zgodnie z metodyką PIOŚ - 1
zad.
16. Obserwacje nad zaburzeniami powierzchniowymi występujacymi w objętych ochroną
ścisłą i czynną ekosystemach ŚPN - 1 zad.

Udostępnianie obszarów parków narodowych na zasadach określonych w planach ochrony,
o których mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 ustawy o
ochronie przyrody, oraz w zarządze-niach dyrektorów parków narodowych (m.in.
konserwacja i remonty infra-struktury turystycznej PN, zapewnienie obsługi informacyjnej
dla odwiedzają-cych obszar parku narodowego).

1) Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze
środowiska i gospodarki wodnej;
2) Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata
2021-2027
3) Zadania Ochronne dla ŚPN na lata 2022-2023

1) Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze
środowiska i gospodarki wodnej;
2) Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata
2021-2027
3) Zadania Ochronne dla ŚPN na lata 2022-2023

1) Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze
Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Park na terenie Parku. Udział Parku w wydarzeniach
środowiska i gospodarki wodnej;
edukacyjno-promocyj-nych poza obszarem Parku. Udostępnianie obiektów edukacyjnych.
2) Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata
Działania edukacyjne Parku w Internecie. (Strona internetowa, profil FB, konkursy 2021-2027
3) Zadania Ochronne dla ŚPN na lata 2022-2023
internetowe)

1) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
2) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie w układzie zadanniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służace realizacji tego celu.
3) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. Należy tu uwzględnić plan ochrony / zadania ochronne.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w 2022 r.
(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A)
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