
Karkonoski Park Narodowy informuje, że w roku 2014 uzyskał dofinansowanie zadań z 

zakresu gospodarki leśnej i badań naukowych ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych administrującej wydzieloną częścią funduszu leśnego przeznaczoną na 

finansowanie zadań w parkach narodowych zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. i 6 ustawy o lasach z 

dnia 28.09.1991r. Zawarto umowę dofinansowania NR ZP-15/14 z dnia 20 maja 2014r. 

regulującą zasady przekazywania i rozliczania zdań w ramach przekazywanych środków. 

 Zadania z zakresu gospodarki leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego dofinansowane 

w 2014r. obejmują działania ochronne wynikające z rocznych zadań ochronnych 

ustanowionych przez Ministra Środowiska na lata 2014-2015, pozytywnie zaopiniowane 

przez Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, podzielone na 

dwie kategorie ze względu na formę finansowania: 

 

I.  Finansowanie zadań gospodarki leśnej środkami krajowymi, planowana wartość- 

 1.038.650 zł. 

 Dofinansowanie obejmuje następujące zadania:  

lp nazwa zadania zakres  

  HODOWLA LASU    

1 Pielęgnacja upraw    7,5 ha 

2 Pielęgnacja młodników  10,7ha 

3 Inne prace z hodowli lasu 250rbg 

4 Transport mechaniczny  50mtg 

5 Materiały  - zakup palików 1m3 

6 Cięcie z wykorzystaniem technik alpinistycznych w 
warstwie osłaniającej drzewostanu na archiwum klonów 
jodły pospolitej w Szklarskiej Porębie  5ha 

  OCHRONA LASU x 

1 Bieżąca naprawa grodzeń 1800rbg 

2 Drewno do bieżącej naprawy grodzeń  36m3 

3 Demontaż grodzeń  156m 

4 Kompleksowa naprawa grodzeń 1290m 

5 Drewno do kompleksowej 47m3 

6 Inne prace z ochrony lasu  250rbg 

7 Transport mechaniczny 30mtg 

8 Zakup znaczników do drewna ROD kompl.  

9 Zakup feromonów i pułapek na brudnicę i wskaźnicę kompl.  

10 Materiały inne z ochrony lasu kompl. 

11 Ograniczanie szkód od jeleniowatych-zakup siana 10ton 

12 Ograniczanie szkód od jeleniowatych-zakup sianokiszonki 40 balotów 

  



 

 
 
Naprawy i utrzymanie leśnych dróg dojazdowych do 
pożaru 

 

 

Remont 4 szt. uszkodzonych przepustów, budowa 14 szt. 
nowych przepustów drogowych, odtworzenie i udrożnienie 
rowów odstokowych na odcinku 2158m, naprawa 1 
przyczółku mostowego, naprawa nawierzchni dróg i 
odcinków dróg spełniających funkcje dojazdów ppoż. o 
łącznej pow. 2185m2, wykonanie 6 wodopustów z kostki 
kamiennej   

 

  Produkcja szkółkarska   

1 Zakup materiałów do produkcji szkółkarskiej kompl. 

2 Usługi z zakresu obsługi KBG  kompl. 

3 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu kompl. 

4 
Hodowla szkółkarska rzadkich i zagrożonych ekotypów 
drzew i krzewów  18 gatunków 

5 
Hodowla szkółkarska zagrożonych gatunków roślin 
zielnych i krzewinek.  32 gatunki 

 

 Zakres powyższych zadań z zakresu gospodarki leśnej został rozszerzony w drodze 

aneksu Nr 1do Umowy nr ZP-15/14 z dnia 20 maja 2014r. zawartego dnia 06.10.2014.  

 

II. Współfinansowanie zadań gospodarki leśnej dofinansowywanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach zadania „Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w 

Karkonoskim Parku Narodowym – etap II” POIŚ.05.01.00-00364/12- wartość zadań 

przewidzianych do realizacji w 2014 roku 1 697 229,72zł, w tym wartość 

współfinansowania (15%) 254 584,46zł. Projekt przewiduje realizację następujących 

zabiegów ochronnych w ekosystemach leśnych Parku: 

1. Sadzenie sadzonek jodły pospolitej – 58500 sztuk 

2. Sadzenie rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów -60000 sztuk 

3. Wzbogacenie bazy pokarmowej dla cietrzewia – 17000 sztuk. 

4. Kształtowanie strefy ekotonu – 1000 sztuk. 

5. Transport mechaniczny sadzonek 136500 sztuk. 

6. Pielęgnacja odnowień – czyszczenia wczesne i późne- 30 ha 

7. Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia – 24 ha 

8. Pielęgnacja archiwów genetycznych – 11,25 ha 

9. Ochrona odnowień przed zwierzyną – zabezpieczenie spiralkami zdjęcie – 175000 

sztuk 

10. Ochrona odnowień przed zwierzyną - zabezpieczenie spiralkami -43,75 ha 

11. Ochrona odnowień przed zwierzyną – zabezpieczenie repelentem -66,125 ha 



12. Ochrona odnowień przed zwierzyną - zabezpieczanie repelentem przed 

spałowaniem – 1000 sztuk. 

13. Ochrona odnowień przed zwierzyną - osłony indywidualne konserwacja -2400 szt 

14. Ochrona odnowień przed zwierzyną - grodzenia powierzchniowe -5300 mb 

15. Demontaż grodzeń powierzchniowych – 1000 mb  

16. Kompleksowa naprawa i przebudowa grodzeń powierzchniowych – 1500 mb. 

17. Zakup repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem – 2855 kg   

18. Zakup repelentów zabezpieczających przed spałowaniem -180 kg 

19. Zakup siatki do grodzeń powierzchniowych – 6800 mb 

20. Zakup drewna do grodzeń powierzchniowych – 269,5 m3 

21. Zakup drewna do osłon indywidualnych -96 m3 

22. Wykładanie pułapek klasycznych – 123 szt 

23. Wystawianie pułapek feromonowych – 422 sztuk 

24.  Pozyskanie i korowanie drewna zasiedlonego. -1800 m3 

25. Monitoring stanu populacji kornikowatych. – 5880 rbg 

26. Zakup feromonów  – 840 sztuk 

27. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – 5 postępowań przetargowych  

28. Zabudowa przeciwerozyjna  - 250 mb 

29. Monitoring stanu populacji gatunków fauny objętych systemem ochrony Natura 

2000 – 250 rbg 

30. Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych prowadzonych w 

ramach projektu 800 rg. 

31. Inwentaryzacja budek i skrzynek lęgowych – 200 rbg 

32. Zatrudnienie koordynatora projektu –  3,6 etato –miesiąca 

33. Obsługa księgowo – rachunkowa projektu – 2,4 etato- miesiąc 

34. Koordynacja i nadzór 14,4 etato-miesiąca 

Łączna wartość współfinansowania wynosi 254 584,46zł 

 

Ponadto dofinansowaniem środkami funduszu leśnego w 2014r. objęto badania naukowe 

Karkonoskiego Parku Narodowego: 

 

1. „Długoterminowe badania klimatologiczne, hydrologiczne i fizykochemiczne w leśnych 

zlewniach górskich w Karkonoskim Parku Narodowym”, 

2. „Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Karkonoskiego Parku 

Narodowego” (kontynuacja prac prowadzonych w latach  2011-2012),  

3. „Porównanie stanu zdrowotnego roślin rosnących w Żywym Banku Genów w 

Jagniątkowie i roślin rosnących na stanowiskach naturalnych na terenie Karkonoszy.”,  

4. „Badania retrospektywne przemian najcenniejszych subalpejskich i alpejskich 

zbiorowisk roślinnych Karkonoszy.”,  

5. „Badania faunistyczne nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach 

Karkonoskiego Parku Narodowego – owady saproksyliczne, drapieżne, pasożytnicze 

oraz skoczogonki.”,  



6. „Wybrane grupy owadów (ważki Odonata, chruściki Trichoptera, jętki Ephemeroptera, 

chrząszcze wodne Coleoptera, widelnice Plecoptera) ekosystemów wodno-bagiennych 

Karkonoskiego Parku Narodowego: ocena stanu aktualnego, identyfikacja zagrożeń i 

propozycje zadań ochronnych”,  

7. „Badania szczegółowe małopowierzchniowych zbiorowisk nieleśnych Karkonoskiego 

Parku Narodowego.”,  

 

Łączna wartość planowanego dofinansowania badań naukowych w 2014r. wynosi 537.749 zł 

 

 


