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Do działań nietechnicznych należą: 

• Przygotowanie wykupów (A3) i wykup gruntów (B1) 

• Koszenie inicjujące (C6) 

• Opracowanie planu zarządzania populacją bobra (C7) 

• Nowe pozwolenia wodno-prawne dla jazów na Kanale 
Łasica (C8) 



Przygotowanie wykupów (A3) i 
wykupy gruntów (B1): 

• Koordynacja działań pomiędzy sprzedającym i kupującym 

• Spotkania w sprawie wykupów, współpraca z powiatowymi 
ośrodkami geodezyjnymi 

• Informowanie sprzedających o niezbędnych do wykupu 
dokumentach 

• Negocjacje i ustalenia cen wykupu 
• Współpraca z rzeczoznawcą 

majątkowym i notariuszem 
• Podpisywanie aktów notarialnych 

umów kupna-sprzedaży. 



Obszary przeznaczone do wykupu 

W ramach projektu „Kampinoskie bagna” 
ok. 125 ha łąk od około 105 właścicieli 

W rejonie dolnej Łasicy 
od ok. 70 właścicieli 

W rejonie K. Zaborowskiego 
od ok. 35 właścicieli  



Dotychczasowe działania 

• 6.02.2014r. - Dwa spotkania z wójtem gminy Brochów oraz 
z wójtem gminy Leszno w celu określenia procedury 
przygotowania wykupów w ramach projektu  

• 19.02. 2014 r.  - Spotkanie z właścicielami gruntów wsi 
Brochów Łąki, Bieliny, Famułki Brochowskie. Uczestniczyło 
ponad 60 właścicieli gruntów. Złożono deklaracje 
sprzedaży na około 80% przewidywanego areału do 
wykupu w gminie Brochów. 

• 11.03.2014r. – Spotkanie 
z właścicielami gruntów wsi Łubiec 
i Kępiaste w gminie Leszno. 
Uczestniczyło ok. 50 właścicieli 
gruntów. 



Obszary przeznaczone do wykupu  
- rejon dolnej Łasicy  



Obszary przeznaczone do wykupu, 
rejon K. Zaborowskiego 



Koszenie inicjujące (C6) 

56 ha łąk w tym: 
• 18 ha w rejonie dolnej Łasicy 
• 38 ha w rejonie K. Zaborowskiego 
 
Koszenie będzie odbywać się 
w III-IV kwartale w latach 2015-2017. 



Koszenia inicjujące (C6) 
- rejon dolnej Łasicy 



Koszenia inicjujące (C6) - rejon K. Zaborowskiego 



Populacja bobra – stan obecny 
• „Program aktywnej ochrony bobra” realizowany przez Zakład 

Doświadczalny PAN w Popielnie – 1976 r. 

• Reintrodukcja bobrów na obszar KPN – 1980 r. 

• Monitoring stanowisk bobra prowadzony od 2001 r. 
• Jesienią 2013 r. zanotowano na terenie KPN 

- 32 żeremia, 
- 35 tam, 
- 20 spichlerzy, 
- 120 nor, 
- 307 ślizgów 
- Około 50 stanowisk bobra,  

- Szacowana liczebność bobra wynosi ok. 110-130 szt. 

• Wiosną 2013 r. stowarzyszenia mieszkańców w gminie Czosnów oraz 
wójt gminy Leoncin wystąpili do Ministra Środowiska o zgodę na 
bezterminowe niszczenie tam bobrowych na Łasicy i kanale Ł-9 dla 
przeciwdziałania podtopieniom gruntów prywatnych. 



Opracowanie planu 
zarządzania populacją 

bobra (C6) 



Uwarunkowania prawne 
• USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627) 

Art. 56 pkt 2b. Minister właściwy do spraw 
środowiska na obszarze parku narodowego 

może, po zasięgnięciu opinii dyrektora 
parku narodowego, zezwolić w stosunku 
do gatunków objętych ochroną na 
czynności podlegające zakazom 
określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 
ust. 1 i 1a. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 
2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 
237, poz. 1419). Zał. 2 Gatunki dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną częściową.  



Konwencje miedzynarodowe 

• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 
europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencja Berneńska 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263). Zał. III 

•  Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 
(Dyrektywa Siedliskowa). Zał. II i IV. 



Cele opracowania 
strategii 

• Zebranie danych i ekspertyz 

naukowych dotyczących 

występowania bobra i szkód ekonomicznych, 

• Analiza skutków różnorodnych działań ochronnych 
prowadzonych na innych obszarach, 

• Ocena i dyskusja zebranych materiałów ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, 

• Upowszechnienie wiedzy i zrozumienie potrzeb 
mieszkańców i służb ochrony przyrody. 

• Wypracowanie sposobów koegzystencji bobrów i 
człowieka na terenie Puszczy Kampinoskiej. 

 



Nowe pozwolenia wodno-prawne 
dla jazów na Łasicy (C8) 



Nowe pozwolenia wodnoprawne 
dla jazów na Łasicy (C8) 

• Analiza funkcjonowania jazów  

• Konsultacje społeczne dotyczące funkcji jazów 

 i sposobów ich realizacji 

• Przygotowanie przez ekspertów propozycji instrukcji 
gospodarowania wodami za pomocą jazów 

• Przeprowadzenie procedury zmiany pozwoleń 
wodnoprawnych jazów na Kanale Łasica 



 
Dziękuję za uwagę 


