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W ciągu 45 lat park wykupił ok. 11,5 tys. ha gruntów. 

Zmiany społeczno-ekonomiczne spowodowały zanikanie rolnictwa.

Sieć melioracyjna w wielu miejscach straciła znaczenie dla rolnictwa.



Park i otulina – miejsce życia i gospodarowania

W Kampinoskim Parku Narodowym  - ok. 2,8 tys. mieszkańców.
W otulinie Parku - ok. 60 tys. mieszkańców

Wodę z terenów zurbanizowanych odprowadzają kanały płynące przez park



„Opracowanie odtworzenia pierwotnych warunków wodnych KPN w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawieniu stanu bioróżnorodności”, tzw. Projekt Norweski  2008-2011 

Potrzeby wilgotnościowe roślinności

W wielu miejscach długotrwały deficyt wody spowodował pogorszenie stanu siedlisk 

i gatunków mokradłowych, murszenie torfów.



„Opracowanie odtworzenia pierwotnych warunków wodnych KPN w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawieniu stanu bioróżnorodności”, tzw. Projekt Norweski  2008-2011 

Proponowane działania techniczne i zabiegi



Projekt Kampinoskie Bagna – efekt kompromisu 

pomiędzy potrzebami społecznymi i przyrodniczymi

Działania na małych ciekach, woda zostanie na mokradłach będących w zarządzie Parku.

Grunty prywatne nie będą zalewane.

Spływ z terenów zurbanizowanych nie będzie ograniczony. 



Realizacja  - 1 lipca 2013 - 30 czerwca 2019
Wartość projektu ok. 4 314 193 €

LIFE  +                                     50 %
NFOŚiGW                               45 %
Wkład własny                          5 %

tj: WFOŚiGW w Warszawie                     2 %
Partnerzy projektu                                    3 %

Ochrona i renaturalizacja mokradeł 
obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska”  

Kampinos Wetlands
Life12 NAT/PL/000084



Cele projektu

• Poprawa uwilgotnienia najcenniejszych siedlisk mokradłowych

• Zatrzymanie sukcesji wtórnej na otwartych terenach podmokłych

• Zmniejszenie konfliktów ochrony przyrody i społeczności lokalnych

• Wypracowanie modelowych rozwiązań dla gospodarki wodnej na terenach 
cennych przyrodniczo



Obszary działań technicznych 

Łączna powierzchnia oddziaływania projektu – ok. 6000 ha



Siedliska Natura 2000 na obszarach działań technicznych



Działania techniczne poprzedziło 3,5 roku planów, analiz, 

konsultacji, badań

Przepływ wód na głównych ciekach Parku nie będzie ograniczony



wykupy gruntów, koszenia, strategia bobrów, udział 

w monitoringu, zarządzanie

projekty działań technicznych, analizy, modelowanie

numeryczny model terenu, monitoring, pozwolenia 

wodno-prawne dla jazów

zarządzanie, komunikacja, wykonanie działań 
technicznych

• organizacja konferencji podsumowującej

Partnerzy projektu - podział zadań

REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE 
REC Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego



Skaning laserowy – LIDAR

(nalot – październik 2014)

http://www.kampinoskiebagna.pl/uploads/mapa_lidar.html



Numeryczny model terenu

Numeryczny model terenu ma rozdzielczość 
przestrzenną 0,5 m i dokładność 
wysokościową do 10 cm. Model był podstawą 
do projektów urządzenia hydrotechnicznych, 
ich lokalizacji oraz umożliwił oszacowanie 
ilości zatrzymanej wody i kierunków spływu  
po wybudowaniu tych urządzeń. 



Modelowanie hydrologiczne



Struktura własności

gruntów w KPN



Wykup gruntów

Ogółem wykupiono 142,8927 ha

Wykupiono 165 działek

Podpisano 116 aktów notarialnych

Ogółem wydano: 2 079 202,71 euro

Działki wpisano do Europejskiej Bazy Danych

Przewidziane było pierwotnie 125 ha, w 2017 r. zwiększono wskaźnik do 145 ha



Mapa rozmieszczenia 40 obiektów hydrotechnicznych 

wybudowanych w ramach projektu Kampinoskie Bagna

Zamiana funkcji sieci melioracyjnej z odwadniającej na nawadniającą. 
Budowle hydrotechniczne z materiałów naturalnych, harmonizujące z otoczeniem.



Obszar odziaływania Wilcza Struga



Obszar odziaływania Wilcza Struga

Ob. 4. Jeden z wykonanych przepustów. Marzec 2017

U góry: Ob. 1 Widok panoramiczny na groblę w Sadowej.  Październik 2017.

Ob. 1 Widok na wykonane skarpy na grobli. Grudzień 2017.



Obszar oddziaływania Żurawiowe



Obszar oddziaływania Żurawiowe



Obszar oddziaływania Dolna Łasica



Obszar oddziaływania Dolna Łasica



Obszar oddziaływania Dolna Łasica



Obszar oddziaływania Dolna Łasica



Obszar oddziaływania Dolna Łasica



Obszar oddziaływania Dolna Łasica



Obszar oddziaływania Kanał Zaborowski



Obszar oddziaływania Kanał Zaborowski



Obszar oddziaływania Kanał Zaborowski



Obszar oddziaływania Kanał Zaborowski



Stanowiska bobrów. J. Romanowski 2016

Opracowanie planu zarządzania populacją bobra



Opracowanie planu zarządzania populacją bobra
Strategia zarządzania populacją bobra w KPN – prof. J. Romanowski

• 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  przyrody

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

Tama bobrza w Dolince Roztoki 14.01.2019 r. Narzędzie służącego symulacji podtopień spowodowanych przez bobry 

.



Koszenie inicjujące

Wykoszono 60,8079 ha łąk  

w rejonie dolnej Łasicy i Kanału Zaborowskiego



Nowe pozwolenia wodno-prawne dla jazów na Łasicy



Działania monitoringowe



Działania informacyjne i promocyjne



Badania naukowe



https://zapytaj.onet.pl/Category/002,021/2,21055976,Gazetka_szkolna__jak_ja_napisac.html

Uczestnicy projektu obecni na konferencji podsumowującej

Imię i nazwisko Podmiot Funkcja

1. Anna Andrzejewska KPN asystent naukowy, geolog

1. Karol Kaszyński KPN specjalista ds. ochrony przyrody, inżynieria wodna

1. Jakub Żurniewicz KPN specjalista ds. ochrony przyrody i wykupu nieruchomosci

1. Joanna Mendyk KPN starszy asystent w projekcie "Kampinoskie Bagna"

1. Anna Kębłowska KPN asystent naukowy, botanik

1. Małgorzata Mickiewicz KPN koordynator Projektu „Kampinoskie Bagna”, z-ca dyrektora KPN

1. Mirosław Markowski KPN dyrektor KPN

1. Jerzy Misiak KPN emerytowany dyrektor KPN

1. Tomasz Okruszko SGGW kierownik projektu „Kampinoskie Bagna”w SGGW

1. Paweł Trandziuk SGGW specjalista ds. monitoringu

1. Paweł Osuch SGGW specjalista ds. monitoringu

1. Ewa Zaniewska REC Polska komunikacja społeczna i administracja

1. Paulina Dzierża REC Polska ekspert ds. komunikacji i edukacji

1. Michał Miazga REC Polska koordynator techniczny projektu

1. Anna Albin REC Polska asystent projektu

1. Barbara Grzebulska REC Polska prowadziła inwestycje budowlane ze strony REC

1. Tomasz Krasowski UMWM dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa 

1. Katarzyna Kowalczuk UMWM kierownik

1. Milena Marczewska UMWM główny specjalista

1. Jarosław Warzywoda UMWM główny specjalista

1. Ewa Warywoda UMWM główny specjalista

1. Wiesław Dembek ITP.

1. Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa Waga-Bart wykonawca modelowania przestrzennego

1. Jerzy Romanowski UKSW wykonawca raportu dot bobrów

1. Stanisław Andruszkiewicz Inspektor nadzorujący prace budowlane

1. Andrzej Wojciechowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe FORM-AWA Sp. z o.o. wykonawca inwestycji budowlanych

1. Olga Zawada wykonawca raportu społeczno-ekonomicznego podsumowującego projekt

https://zapytaj.onet.pl/Category/002,021/2,21055976,Gazetka_szkolna__jak_ja_napisac.html


wykupy gruntów, koszenia, strategia bobrów, udział 
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Dziękuję za uwagę


