
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze uzyskał w 2013r. 

dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe na następujące działania: 

 

I. Zadania z zakresu gospodarki leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego w 2013r.: 

A.  Finansowanie zadań gospodarki leśnej nie objętych projektami UE-764 600 zł. 

1. Hodowla lasu – 220 600 zł, 

2. Ochrona ekosystemów leśnych 64 000 zł, 

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów w Karkonoski Banku Genów 200 000 zł, 

4. Remont istniejącej drogi leśnej w zakresie zmian przekroju geometrycznego 

drogi z dostosowaniem nawierzchni do parametrów technicznych wymaganych 

dla obsługi pojazdów gaśniczych jednostek straży pożarnej 280 000 zł. 

 

B. Współfinansowanie zadań gospodarki leśnej dofinansowanych ze środków UE-

264 439,40zł: 

1. Projekt: „Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku 

Narodowym – etap II” POIS.05.01.00-00-364/12, współfinansowanie 15% - 

wartość 254 439,40 zł,  

2. Projekt „Ochrona najcenniejszych gatunków flory Karkonoskiego Parku 

Narodowego - Żywy Bank Genów Jagniątków” – kwota współfinansowania ze 

środków Fundusz Leśnego 10 000 zł. 

 

II. Badania naukowe Karkonoskiego Parku Narodowego w 2013 r.: 

1. „Długoterminowe badania klimatologiczne, hydrologiczne i fizykochemiczne w 

leśnych zlewniach górskich w Karkonoskim Parku Narodowym” koszt-150 300zł. 

2. „Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Karkonoskiego 

Parku Narodowego” koszt-21 400zł. 

3. „Badania nieleśnych ekosystemów lądowych Karkonoskiego Parku Narodowego 

w sieci stałych powierzchni obserwacyjnych” koszt-119 000zł. 

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

Karkonoskiego Parku Narodowego- owady saproksyliczne, drapieżne i 

pasożytnicze” koszt -88 400zł. 

5.  „Badania naukowe Karkonoskiego Parku Narodowego nad występowaniem 

cietrzewia Tetrao tetrix oraz jego siedlisk w Karkonoszach, koszt-36 000zł, 
6. „Analiza przestrzenna zmian struktury ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku 

Narodowego na podstawie ortofotomapy wykonanej w zakresie widzialnym RBG i 

bliskiej podczerwieni NIR”, koszt-61500zł.  

 

Powyższe środki są przekazywane i wydatkowane zgodnie z art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 

ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach(Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59, z poźn. zm.)  


