
„W dniu 21 sierpnia 2017 r. pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych  
a Roztoczańskim Parkiem Narodowym zawarta została umowa na dofinansowanie  
z funduszu leśnego działań ochronnych realizowanych w ekosystemach leśnych, hodowli zachowawczej 
konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.), oraz rozwoju infrastruktury edukacyjno – 
turystycznej Parku. 
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Tytuły wniosków 

 
Lp. Nazwa działania 

Rozmiar rzeczowy 

Jednostka Ilość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czynna ochrona konika 
polskiego w 

Roztoczańskim Parku 
Narodowym w 2017 r. 

1.1 

Hodowla zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini 
Ant., Forma Silvatica Vet.) realizowana poprzez:                                            
 -  usługi związane z produkcją karmy (siano),  

h 741 

1.2  - zakup materiałów do produkcji siana (nasiona traw, nawozy),              t 18,1 

1.3   - zakup karmy (ziarna zbóż, słoma) t 56 

2 

Hodowla zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini 
Ant., Forma Silvatica Vet.) realizowana poprzez nadzór nad 
stadem konika polskiego w dni wolne od pracy oraz niedziele     i 
święta 

h 950 

3 

Hodowla zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini 
Ant., Forma Silvatica Vet.) realizowana poprzez nadzór nad 
hodowlą konika polskiego w godzinach popołudniowych  
i rannych 

h 1475 

4 
Hodowla zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini 
Ant., Forma Silvatica Vet.) realizowana poprzez usługi związane z 
obsługą weterynaryjną koników polskich 

szt. 60 

5 
Hodowla zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini 
Ant., Forma Silvatica Vet.) realizowana poprzez profilaktykę 
utrzymania konika polskiego - korekty kopyt 

szt. 60 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ochrona ekosystemów 

leśnych 
Roztoczańskiego Parku 
Narodowego   w 2017 r.                                                                                                                                                                                    

6.1 
Wprowadzenie odnowienia pod osłoną górnego piętra 
drzewostanu:                                                    
 - zakup sadzonek,                                                        

 
t szt.                                            

                                       
18,62 

6.2 - przygotowanie gleby i sadzenie ha 4,24 

7 Poprawki i uzupełnienia w uprawach leśnych ha 3,14 

8 Pielęgnowanie gleby w uprawach ha 16,54 

9 
Usuwanie, w ramach czyszczeń wczesnych, drzew gatunków 
obcych siedliskowo 

ha 24,36 

10 
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w 
drzewostanach (czyszczenia późne) 

ha 70 

11 
Przygotowanie gleby do odnowienia lasu przez usunięcie gałęzi, 
krzewów 

ha 4,24 



12 
Usuwanie neofitów przez wycinanie odrośli, ręczne wyrywanie 
siewek 

ha 192,97 

13 
Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, glebie, z drzew 
próbnych 

szt. 36 

14.1 
Wykładanie i kontrola pułapek lepowych na przypłaszczka 
granatka (Phaenops cyanea):          - zakup, 

szt. 50 

14.2 - wywieszanie pułąpek szt. 50 

15.1 
Grodzenie upraw i odnowień:                                   - zakup 
materiałów do wykonania ogrodzeń  (siatki, gwoździ, skobli i 
zawiasów) 

komplet 1 

15.2  - wykonanie prac  związanych z budową nowych grodzeń ha 5,96 

16.1 

Zabezpieczanie odnowień naturalnych, upraw leśnych, 
młodników przed jeleniami (Cervus elaphus) i sarnami 
(Capreolus capreolus) przy użyciu chemicznych środków 
zapachowych (repelentów)                                                                  - 
zakup repelentu,                                                        

  
 
 
 

 
kg 

 
 
 
 
 

2285,5 

16.2  - zabezpieczanie t szt. 229,77 

17.1 

Prowadzenie obserwacji ze stałych punktów obserwacji 
naziemnych w okresie zagrożenia pożarowego:                                                                      
- zakup sprzętu łączności,                                           

komplet 6 

17.2 - pełnienie dyżurów/ obserwacji przeciwpożarowych h 1200 

18.1 Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w 
drzewostanach w wieku 20 – 40 lat (pozyskanie i zrywka 
drewna) 

m3 143 

18.2 m3 143 

19.1 
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w 
drzewostanach w wieku powyżej 40 lat (pozyskanie i zrywka 
drewna) 

m3 1644 

19.2 m3 1746 

20.1 

 Odsłanianie odnowień drzew pod konarami drzewostanów z 
jednoczesną eliminacją gatunków z górnej warstwy drzewostanu 
oraz regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia 
przygotowujące glebę dla wprowadzenia odnowień sztucznych -
pozyskanie i zrywka) 

m3 19408 

20.2 
 

 
m3 

 

 
20869 

 

Rozwój infrastruktury 
edukacyjno-

turystycznej w 
Roztoczańskim Parku 

Narodowym 

21 Remont wieży widokowej przy Stawach Echo szt. 1 

22 
Wykonanie ścieżek i podjazdów z kostki brukowej w otoczeniu 
pawilonu (punkt informacyjno-usługowo-sanitarny) 

usługa 1 

23.1 

Plansze edukacyjne z drewnianym stojakiem:                - 
opracowanie merytoryczne i graficzne planszy  
(w tym zdjęcia, rysunki itp.),                                                                 

m2 20 

23.2 

  - wydruk z wydrukiem UV i naklejenie na Dibond 3mm (16 
plansz - 100x100cm; 2 plansze 100x200cm),  m2 20 

23.3 
 - zadaszone drewniane stojaki na plansze 100x100 cm wraz z 
montażem w terenie, szt. 16 

23.4 
 -zadaszone drewniane stojaki na plansze 100x200cm wraz z 
montażem w terenie szt. 2 



24 Pomost antyerozyjny (budowa) szt. 1 

25 
Uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy Ośrodku 
Edukacyjno-Muzealnym (zakup i montaż zestawu urządzeń 
edukacyjnych) 

komplet 1 

 

„ 


